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 God and the suffering human: a comparative study of 

ACT and Emil Gustafson  

ABSTRACT: 

The aim of this comparative study between Acceptance and commitment therapy (ACT) and 

Emil Gustafson is to identify possible significance of the concept of God in relations to 

suffering. This is achieved by comparing Gustafsons concept of God in suffering and ACTs 

concept of a destructive normality as a significant role in human suffering. The study 

identifies five themes in ACT: destructive normality, fusion, experiential avoidance, defusion 

and acceptance. A comparative analysis shows that christian concepts in Gustafson like the 

human as damaged, humility, pride, surrender and fear of Gods tests may have an impact of 

the perspective of suffering for the individual human. The study does not show that 

Gustafsons christian concepts include ACT as such. The psychological processes that ACT 

identifies and correlates with the power of human language are rather incorporated in 

Gustafsons language and his concepts of God. It may be concluded that the concept of God in 

Gustafson, in itself, have structures of symbolic language that can play a significant role in 

handling with the relations of psychological processes and human language that ACT 

identifies as a part of human suffering. 

 

NYCKELORD: Lidande, gudsföreställning, helgelse, psykologiska processer, destruktiv 

normalitet, språk 
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1 Inledning  

”Det kan vara värt att studera  denna religiösa tradition som ett konkret exempel på hur långt 

bort från våra kulturella rötter som vurmen för medicinska syndrom har fört oss.”
1
 

 

Lidandets plats i det mänskliga livet har i historien till idag diskuterats bland etiker, läkare, 

teologer och filosofer. Varje tid verkar uttrycka ett behov av att ge lidandet en plats i eller 

utanför den mänskliga tillvaron. Varje tid har i den meningen försökt hitta ett förhållningssätt 

till lidande. Den kristna teologin har genom historien brottats med frågan om Guds roll i det 

mänskliga lidandet. Samtidigt har både den medicinska och klinisk psykiatriska vetenskapen 

uppmärksammat problemet med att psykiatriska diagnoser inte är det framgångsrecept den 

trodde sig vara.
2
 Även när vi människor har allt som vi förknippar med yttre framgång går vi 

till krogen och bedövar oss med alkohol. Den människa som vi trodde hade alla privilegier, 

var också den som förra veckan hoppade från en bro. Lidandet är synligt på alla nivåer av 

samhället. Det inte finns något yttre som garanterar någon frihet från lidande. Denna 

realisering av verkligheten är inget nytt för många religiösa traditioner. Inom psykiatrin har 

nya röster kommit fram som ifrågasätter sin egna vetenskapliga tradition, för att försöka förstå 

det mänskliga lidandet med nya perspektiv. ACT har kommit att bli en sådan röst som också 

identifierat religiösa traditioners förhållande till lidande.
3
 Det är mitt i denna diskussion 

mellan den religiösa och den psykologiska förståelsen av den lidande människan som denna 

uppsats ligger. En grundläggande skillnad mellan ett sekulärt och religiöst perspektiv är bland 

annat, gudsföreställningen. Jag ämnar därför i min uppsats undersöka gudsföreställningens 

möjliga betydelse för den lidande människan.  

 

1.1.1 Disposition 

Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I kapitel 1 ges en introduktion, teoretisk utgångspunkt, 

syfte och problemformulering samt metod, tidigare forskning och uppsatsens avgränsning. 

Det ges även en kort defenition av relevanta begrepp. Kapitel 2 är ämnat att ge läsaren en 

bakgrund till ACT och Emil Gustafson. I kapitel 3 görs en komparativ analys av ACT och 

                                                 
1
 Hayes, Steven C., Strosahl, Kirk D, Wilson, Kelly G, 2014. ACT i teori och tillämpning : vägen till psykologisk 

flexibilitet, Stockholm: Natur och Kultur, s. 29. 
2
 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 22 

3
 Acceptance and comittment therapy (ACT). Är ett en terapi som grundar sig i att det mänskliga lidandet uppstår 

till stor del utifrån normala psykologiska processer och mänskligt språk. Hayes, ACT i teori och tillämpning, s. 

26. 
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Gustafson utifrån fem begreppspar för att i kapitel 4 visa på slutsatser utifrån analysen. 

Kapitel 5 innehåller en bibliografi av den litteratur som använts i uppsatsen. 

1.1.2 Teoretisk utgångspunkt 

En diskussion om lidande riskerar i sig att diskutera olika former av lidande eller lidandets 

eventuella meningsfullhet/meningslöshet som sådan.. Min avsikt är att undersöka 

gudsföreställningens eventuella betydelse som en påverkande faktor på människans 

förhållningssätt till sitt egna lidande. Min förståelse är att det är människans erfarenhet av 

lidande och dess eventuella konsekvenser  jag undersöker. Perspektivet är: människan är 

subjekt i en lidandekontext och gudsföreställningens eventuella betydelse. Det är därför en 

studie av fenomenet lidande hos människan, inte en historisk undersökning. 

1.1.3 Problemformulering och Syfte 

Hur kan en sekulär förståelse av lidande skilja sig gentemot en kristen förståelse? Vad har 

gudsföreställningen för betydelse i relation till den lidande människan? 

 Mitt syfte är att utifrån ACTs förståelse av människan som språklig och psykologisk 

varelse, undersöka gudsföreställningens möjliga betydelse för den lidande människan. 

1.1.4 Tidigare forskning 

Lewis Hall,  Langer och McMartin diskuterar lidandet som en förutsättning för mänskligt 

växande.
4
 De diskuterar även förmågan att kunna integrera lidandet som en del av livet för att 

ge lidandet en plats i livet och därmed någon sorts mening. Forskningen kan ses som ett 

tillägg i diskussionen om den grundläggande frågan om lidandets existens i människans liv. 

En slutsats som de diskuterar är att ett hedonistiskt perspektiv på lidande, hindrar 

terapiklienters hälsa och möjlighet att växa som människor. Denna diskussion är relevant 

utifrån ACTs diskussion om en destruktiv normalitet och kritiken av en normativ hälsa.
5
 

Lewis Hall, Langer och McMartins forskning skulle kunna ses som en röst som argumenterar 

för att se lidandet som en normalitet att integrera i livet.  

 J. J. Knabb m.fl. har gjort en komparativ analys mellan ACT och Dietrich Bonoeffers 

bibeltolkning av den kristna skapelseberättelsen. Analysen fokuserar främst på Bonhoeffers 

tolkning av kunskapen om gott och ont, samt dess betydelse för människans lidande. Knabbs 

slutsats är att Bonhoeffers tolkning om värderande kunskap också bidrar till människans egna 

                                                 
4
 Hall Lewis, Elizabeth.,  Langer, Lewis., McMartin, Jason, 2010. The role of suffering in human flourishing: 

contributes from positive psychology, theology and filosophy. I: Journal of psychology and theology, 2010, 

vol.38, no. 2, s. 111-121. 
5
 Se Kapitel 1.1.8; Kapitel 2.1.1 
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lidande, vilket är synonymt med ACT och synen på kunskapens roll i mänskligt lidande.
6
 

Knabbs forskning har syftat till att undersöka hur ett teologiskt och ett psykologiskt 

perspektiv, utifrån ACT och Bonhoeffer, kan bidra till ett själavårdsarbete. Forskningen syftar 

därmed att hitta ett perspektiv att integrera ACTs psykologiska perspektiv i en kristen kontext. 

Knabbs forskning är relevant eftersom den identifierar likheterna mellan ACT och ett kristet 

språkbruk i en komparativ analys.  

 Mitt uppsats är dock avgränsad till ett konceptuellt plan och inte inriktad på ACTs 

eventuella användning inom själavården eller diskussionen om lidande som en aspekt i livet.
7
 

Min fokusering ligger istället på hur en kristen gudsföreställning kan få betydelse för den 

lidande människan, utifrån begrepp hämtade från ACT.  

1.1.5 Avgränsning 

Jag har valt två litterära studieobjekt. Det är ACT:Teori och tillämpning och Emil Gustafsons 

skrift Evighetsljus på mörka moln. Mitt syfte är att studera gudsföreställningens betydelse för 

den lidande människan. Jag fick tips av min handledare om ACT , vilket är en teori och 

metodbok för att behandla psykiska besvär. Litteraturen i Gustafson är i stora drag en motsats 

till ACT. Den är skriven mer än ett sekel innan. Det har därför blivit nödvändigt att hämta stöd 

från annan litteratur i min närläsning av Gustafson.  

 Den ena litteraturen är beteendevetenskaplig och den andra teologisk. Vilket både 

försvårar men också motiverar varför jag använder dem tillsammans. En undersökning av en 

religiös föreställnings betydelse, behöver ett sekulärt bollblank för att upptäcka något 

partikulärt. Riskerna med en sådan komparativ analys kan vara att det som kanske ses som 

synonymer till en början också har nyanser som skiljer dem åt. Det är svårt att identifiera alla 

nyanser, men min ansats är att kunna identifiera några. Av utrymmesskäl har jag fått välja bort  

två grundprocesser som beskrivs i ACT. Grundprocesserna är närvaro i nuet och jag-som-

kontext. 

 Jag ser ändå att studieobjektens gemensamma tema ger dem relevans att jämföras. 

Båda diskuterar lidande utifrån den individuella människans erfarenheter och möjligheter. De 

utgår båda utifrån att lidande är något som bör accepteras i någon mån. 

                                                 
6
 Joshua J. Knabb., Joel E. Ashby., Joseph G. Ziebell, 2010. Two Sides of the Same 

 Coin: The Theology of Dietrich Bonhoeffer and Acceptance and Commitment Therapy (ACT). I: Journal 

 of Spirituality in Mental Health, 12:2, s. 150-180 
7
 I ACT finns perspektivet  att se lidandet som en del av livet. Lewis Hall m.fl. har andra argument varför. Jag 

hittar dock ingen forskning som jämför en destruktiv normalitet och Lewis Halls diskussion om att se lidandet 

som en del av mänskligt växande. 
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 Det finns naturligtvis reservationer för misstag i mitt avgränsningsarbete. Litteraturen 

är tillkommen utifrån en västerländsk kontext med fokus på den individuella människans 

handlande. Då denna uppsats har begränsat utrymme är jag medveten om att många 

perspektiv lämnas utanför.  

1.1.6 Metod 

Jag ämnar göra en närläsning av min primärlitteratur och jämföra dessa utifrån de begrepp jag 

identifierar.
8
 Objekten för min närläsning är ACT i teori och tillämpning : vägen till 

psykologisk flexibilitet och Emil Gustafsons Evighetsljus på mörka moln.
9
 Utifrån min 

närläsning använder jag begrepp jag identifierat i respektive litteratur för att sätta dem i dialog 

med varandra. Begreppsparen är destruktiv normalitet - den skadade människan, fusion – 

högmod, upplevelsemässigt undvikande – rädsla för prövning, defusion – överlåtelse och 

acceptans – ödmjukhet. Min avsikt är inte att begreppen ska ses som motsatspar utan ska 

snarare som två språk för att beskriva ett gemensamt fenomen. De bildar därför två slags 

begreppspar. 

1.1.7 ACT som begrepp i uppsatsen och problematisering av valda 

begreppspar 

I uppsatsen så hänvisar jag till ACT och relationen till Gustafson. Min mening är inte att 

hävda ACT som ett subjekt utan snarare som en sammanhållande idè.
10

  

Tidigt i mitt uppsatsarbete hade jag en ganska klar bild av vilka begrepp jag ville 

använda mig av för att undersöka mitt syfte. Jag har med tiden insett att begreppen jag valt, 

inte tjänade mitt syfte speciellt väl. Det blev därför mer naturligt att utgå ifrån ACTs 

begreppsapparat för att kunna identifiera begrepp i Gustafson som visade på en möjlig 

relation. Min förståelse av begreppen har i första hand varit en funktionell förståelse.  

                                                 
8
 Vikström, Björn, 2005. Den skapande läsaren: hermeneutik och tolkningskompetens, Lund: Studentlitteratur. 

9
 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning; Gustafson, Emil, 1916. Evighetsljus på mörka moln. Torp: Kumla 

helgelseförbundets förl. 
10

 När jag t.ex. skriver att det var naturligt att utgå från ACTs begreppsapparat så menar jag inte ACT som 

subjekt utan de begrepp som innefattas av ACT som idè eller teori. I min analys så relaterar jag även till 

ACTs tankar om fusion och upplevelsemässigt undvikande. Detta skall inte tolkas som att ACT är ett subjekt 

med egna tankar. Snarare skall det läsas som att utifrån ACT som teori, så ryms även tanken om fusion och 

upplevelsemässigt undvikande.  
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1.1.8 Material 

Mitt material består av Emil Gustafsons skrift Evighetsljus på mörka moln och boken ACT i 

teori och tillämpning. Ganska snart i mitt uppsatsarbete såg jag behovet av ett stöd när det 

gällde att tolka Gustafson. Dels är Gustafsons språk mer än hundra år gammalt och hans 

texter är fulla av metaforer och äldre språkbruk. Därför såg jag det nödvändigt att även 

inkludera en sekundär litteratur som komplement till min studie. Därför har jag valt att 

använda mig av Halldorfs avhandling om Emil Gustafson och moderniteten.
11

 

1.1.9 Teorier och begrepp 

Jag kommer i Kapitel 2 introducera några av nedanstående begrepp mer ingående. Jag har 

ändå valt en kort framställning av viktiga begrepp av pedagogiska skäl: 

Gud eller Gudsföreställning: Antaget övernaturligt väsen med avgörande inflytande över 

tillvaron.
12

 

Frisk normalitet: Idén att människan normalt är fri från fysisk smärta. ACT använder 

begreppet för att visa på att den kliniska psykiatrin använt frisk normalitet som en 

utgångspunkt. Frisk normalitet blir inom psykiatrin en idé om att psykiska obehag är 

onormalt.
13

 

Destruktiv normalitet: Är idén om att vanliga mänskliga psykologiska processer, kan få 

dysfunktionella och destruktiva konsekvenser. Lidandet är frekvent förekommande verkar det 

som att uppstår genom normala processer som har utvecklats för att underlätta människans 

förmåga att anpassa sig.
14 

 

Fusion: Ett sinnestillstånd av när den inre världen blir sammansvetsad med den yttre att man 

inte längre uppfattar vad som är tankar och vad som är upplevelse. 

Defusion: Motsats till fusion. Innebörden är att medvetet se tankar som tankar, känslor som 

känslor för att kunna observera sitt sinne.
15

  

Upplevelsemässigt undvikande: Strategi för att undvika upplevelser som är smärtsamma, men 

som oftast har en destruktiv konsekvens för individens liv i övrigt. 

                                                 
11

 Halldorf, Joel, 2012. Av denna världen?: Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen. Diss. 

Uppsala: Uppsala universitet. 
12

 Allén, Sture & Malmgren, Sven-Göran (red.), 2006. Norstedts svenska ordbok: en ordbok för alla : [70.000 

ord och fraser], 1. uppl., Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 
13

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 20-21. 
14

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 28. 
15

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 40. 
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Språklig kunskap: Träning som leder till härledda relationer. 
16

Används för att beskriva den 

kunskap som har inverkan på vårt beteende och som härstammar från vårt språk.
17

 Språket 

och språklig kunskap diskuteras i uppsatsen utifrån dess destruktiva konsekvenser. Språket 

kan naturligvis ha konstruktiva och positiva konsekvener. Jag är medveten om att uppsatsens 

ämne tenderar att endast diskutera de destruktiva konsekvenserna på grund av uppsatsämnets 

natur.
 

Acceptans: ”att avsiktligt välja en öppen, mottaglig, flexibel och icke-dömande hållning i 

förhållande till upplevelser ögonblick för ögonblick”.
18

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 66. 
17

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 31. 
18

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 310. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel ges en bakgrund till framväxten av ACT, synen på lidande och de teoretiska 

utgångspunkterna för att tala om lidande. Vidare ges en historisk och teologisk bakgrund av 

Emil Gustafson och hans teologiska tankar om lidandet.  

2.1 ACT: bakgrund och perspektiv på lidande 

”..vi vill betona att den här boken inte bara försöker lära ut en ny teknik, utan snarare handlar om att lära ut ett 

nytt sinnestillstånd.”
19 

2.1.1  Kritiken mot en frisk normalitet och ACTs framväxt 

ACT står för Acceptance and Comittment Therapy där Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl och 

Kelly G. Wilson kan ses som ACTs förgrundsgestalter. ACT är kritiskt till ett modernt 

västerländskt förhållningssätt till psykisk smärta.
20

 ACT menar att den moderna 

läkarvetenskapens segrar också har lett till en mentalitet där läkning blivit grunden för all 

form av hälsa, fysisk som psykisk. Problemet, utifrån ACT, är att vi därav behandlar 

sömnbrist med piller istället för att se symptomen som en del av att ett samhällssymptom. 

ACT är kritisk till en syndrombaserad psykologi som försöker förklara en människas 

symptom som en sjukdom. Förklaringen riskerar att dölja snarare än synliggöra 

beteendestyrda och sociala faktorer för en människas fysiska och psykiska hälsa. 

 Hayes, Strosahl och Wilsons perspektiv i ACT har blivit en röst mot en västerländsk 

beteendevetenskap och psykologi som utgår från tanken om en frisk normalitet.
21

 I en frisk 

normalitet ses hälsa vara just frånvaro av sjukdom. Det naturliga för den fysiska människan är 

att vara frisk. Att se lidande som främst neurobiokemiska avvikelser leder också till 

utgångspunkten att hälsa och lycka ses som naturliga mänskliga tillstånd. Begreppet 

härstammar från den somatiska sjukvården.
22

 Att samma antagande har implementerats inom 

psykologin  har resulterat i att psykiska kännetecken (symptom) summeras till en eller en 

kombination av termer (syndrom/diagnos) som utsäger både orsak och botemedel. 
23

 

                                                 
19

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 55. 
20

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 19. 
21

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 20. 
22

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 19-20. 
23

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 21-22. 
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 Problemet är att psykiska sjukdomar snarare verkar vara mer myt än en verklighet. 

Istället för att slå hål på denna verklighet har nya psykiska tillstånd lagts till och expanderats. 

Konstaterandet är att den psykiatriska vetenskapens utgångspunkt om en frisk normalitet är ett 

grundläggande misstag som varken har gjort psykiatrin mer effektiv eller öppnat upp för 

oundvikliga processer i livet.
24

 Hayes konstaterar ett nödvändigt paradigmskifte av synen på 

lidande. ACT försöker främja ett sådant syfte. 

2.1.2  Destruktiv normalitet 

Insikten att lidande är en sådan vanligt förekommande realitet tyder på att lidande snarare 

uppstår i normala psykologiska processer, främst för att underlätta människans anpassning.
25

 

Utifrån detta antagande utgår ACT från idén om en destruktiv normalitet. Idén grundar sig i 

antagandet att även positiva och funktionella psykologiska processer kan få negativa och 

dysfunktionella konsekvenser. Normala psykologiska processer, fungerar därför som 

tveeggade svärd.
26

 Kärnan för detta är tanken om att det mänskliga språket fungerar på samma 

sätt. Med mänskligt språk menas alla variationer av symboliska handlingar (t.ex. skrift, gester, 

bilder, ljud, tal), som styr beteende. Det mänskliga språket har utvecklats från att hantera 

direkta konsekvenser om liv, död och social kontroll.
27

 Vi har utvecklat kognitiva förmågor 

för att upptäcka och undanröja direkta hot tillsammans med normer för att underlätta 

beteendet hos en given grupp (t.ex. klanen eller byn) för att främja fortplantning. Problemet är 

att när livet inte består av att upptäcka direkta hot mot överlevnaden har vi mer tid att tänka på 

i stort sett allting i livet. Utseende, min egna historia, min position i samhället, vad jag 

förväntar mig av livet eller vad andra förväntar sig av mig. Språket har utvecklats till att 

omfatta nästan obegränsade termer och begrepp som både beskriver och bedömer. Om vi först 

använde språket för att beskriva yttre företeelser (t.ex. träd, gräs, vatten) har vår språkliga 

förmåga att använda metaforer också gjort det möjligt för oss att tala om ”den inre världen”. 

Genom att vi hittat ett språk för den yttre världen har det symboliska språket också givit oss 

förmåga till att använda metaforer för att tala om en inre värld.
28

 

Problemet är att när vi lärde oss att använda språket för att också säga något om ”den 

inre världen” började också våra kognitiva och verbala förmågor att varna oss för historiska 

och framtida situationer. De kognitiva förmågor som var användbara psykologiska processer 
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och som hjälpte oss att varna för direkta yttre hot och främjade social sammanhållning, är 

samma psykologiska process vi använder oss av när vi hanterar vår inre värld. Vid normala 

psykologiska smärttillstånd, som känsla av saknad, rädsla, ångest etc, använder vi samma 

kognitiva försvarsmekanismer vi skulle gjort vid ett direkt hot. Det blir ett försvar mot ett 

normalt psykologiskt smärttillstånd.
29

 

 Men människans liv består av smärtor som inte kan undvikas. Vi är medvetna om vår 

egen dödlighet. Vi kan när som helst bli sjuka och våra vänner eller livspartner kan lämna oss. 

Vår kognitiva förmåga till att använda språk gör att samtidigt som vi kan föreställa oss en 

framtid av framgång eller gemenskap också förmågan att se oss själva i framtiden som 

utstötta, plågade och misslyckade. Och vi kan när som helst framkalla en historisk eller 

potentiell smärta som om det skedde här och nu. 

 En utveckling av det symboliska språket tillsammans med att vi hanterar inre smärta 

som om det vore ett direkt yttre hot, har resulterat i att lidande blir som en allergisk reaktion 

mot vår inre värld.
30

 

2.1.3 Filosofiska grundantaganden 

ACT utgår ifrån en funktionell kontextualism. Enkelt uttryckt är det att målet är primärt, inte 

tillvägagångssättet. En händelse ses utifrån en helhet istället för dess beståndsdelar.  

Handlingens natur definieras av dess konsekvenser istället för dess form. 
31

 Vad den 

funktionella kontextualismen klassar som sant är därmed pragmatiskt. Begreppet sanning  är 

kopplat till funktion och inte ontologi.
32

 Om t.ex. mitt mål är att ta mig till skolan, vet jag att 

målet är uppnått när jag har anlänt. I en funktionell kontextualism är målet viktigt att definiera 

då målet är den enda analytiska utgångspunkten för om metoden resulterar till målet.
33  

ACTs vetenskapsfilosofiska perspektiv i relation till lidande är därför funktionellt. 

Utgångspunkten är att definiera mål i en specifik kontext för att kunna identifiera om 

förhållningssättet är funktionellt. Den funktionella kontextualismen ser ontologiska 

antaganden som något vi måste släppa taget om.
34

  Med Kontext  menas ett funktionellt 
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 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 31. 
30

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 35. 
31

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 48. 
32

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 51 
33

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 49. 
34

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 54 



16 

 

begrepp som innefattar både historia och situationer som relaterar till beteende. Kontext  

innefattar med andra ord all stimulans som kan påverka beteende.
35

 

2.1.4 ACT och relationsinramningsteori 

ACT grundar sig i relationsinramningsteori (RFT).
36

 RFT försöker att förklara delar av 

människans evolutionära triumfer för att skapa en förståelse för människans kognitiva 

ursprung till människans betydande prestationer och lidande.
37

 

 RFT menar att kognitiva förmågor och språk är knuten till individens kunskap om 

tillämpning av relationsramar. Relationsinramning är i grunden ett godtyckligt inlärt beteende 

som, enligt RFT, uppvisar tre grundläggande egenskaper i människans språkliga och kognitiva 

förmåga. Förmågorna är: 1) Ömsesidigt inbegripande. När vi lär oss att A relaterar till B, 

uppstår också en relation mellan B och A.
38

 Om vi förstår att Anders är längre än Sara, förstår 

vi också att Sara är kortare än Anders. Med ett kombinatoriskt inbegripande 2) menas en 

kombination av ömsesidiga relationer. Om vi lär oss att A är starkare än B och C är starkare 

än B, har vi också fått en relation mellan A och C. 3) I en förändring av stimulusfunktionen 

förändras också funktionerna i det relationella nätverket. Om vi tidigare lärt oss att A är 

starkare än B och C är starkare än B, kan kunskapen om detta förändra funktionen i 

underliggande relationer. I t.ex. en flyttsituation kanske vi vet att B är duktig på att flytta, men 

eftersom vi vet att C är starkare än B kan vi tänka oss att C är till mer nytta än A. 

Tillämpningen av att vi relaterat A->B>C har vi, när vi relaterat styrka till flyttförmåga, 

genom relationella ledtrådar abstraherat egenskaperna (ömsesidig inbegripande, 

Kombinatoriskt inbegripande) till att kunna tillämpa dem på vad som helst. Det enda som 

behövs är en godtycklig relationell tråd som kopplar samman dem till ett nätverk.
39

 ACTs 

exempel nedan har ambitionen att fungera som ett pedagogiskt exempel:  

 Om en femcentare är mindre än en tiocentare, - vilket den absolut inte är, förutom i 

godtycklig mening. Vad kan förhindra att en stor framgång blir liten, i jämförelse med det 

ideala?
40
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2.1.5 Fusion och upplevelsemässigt undvikande  

ACT ger bilden av en person som gått vilse, för att göra fusion som problembaserat lösande 

tydlig. Personen som gått vilse ser sig först omkring för att ta reda på hur personen kommit 

till platsen, för att sedan göra en avståndsbedömning mellan personens nuvarande plats och 

eventuella mål. ACT menar att flera verbala processer som är inblandade här, har inte lika 

mycket att göra med ”här och nu”. Det har snarare att göra med personens förutsägelser och 

jämförelser. Personens sinnestillstånd är mer kopplat till känslor och handlingar.
41

 Personens 

fokusering ligger därmed snarare i vad personen antar för sanning än på tankarnas praktiska 

tillämpning. Problemet med detta förhållningssätt är att människan lever i ett fusionerat 

sinnestillstånd istället för ”här och nu”.
42

 Fusion är, förenklat, när människan tror på sinnets 

bokstavliga innehåll att tanke och kognition smälter samman. 

 Att försöka undvika upplevelser är, likt fusion, en strategi för att hantera oönskade inre 

upplevelser (känslor, tankar, minnen, kroppsliga förnimmelser, beteendemönster).
43

 Det är 

därmed en strategi för att förändra, undvika eller minska oönskade upplevelsers form, 

frekvens eller hur de aktiveras. Som strategi har upplevelsemässigt undvikande sin plats. 

Problemet uppstår när vi, utan någon som helst urskiljning, låter strategin också påverka 

människans förmåga till handling.
44

 Man skulle kunna benämna det som ”undvikandets 

paradox”. Eftersom strategin att undvika upplevelser (rädslor, minnen etc) upprätthålls genom 

att just undvika upplevelser. Problemet är att upplevelser snabbt kommer tillbaka, hur vi än 

försöker undvika dem. Och inte sällan är upplevelsen påtagligare än innan.  

 ACT har ett exempel av en person som erfarit ett sexuellt trauma för att ge en bild av 

vad som annars kan bli väldigt abstrakt.
45

 När personen ombeds beskriva detta trauma sker en 

omvandling av stimulusfunktioner (i detta fall en erfarenhet av en tidigare kontext) mellan 

traumat och personens redogörelse av traumat. I personens redogörelse blir också delar av 

traumat aktualiserat och redogörelsen i sig blir plågsam.
46

 Att berätta historien blir ett lidande 

i sig.  

 Eftersom det mänskliga språket fungerar åt båda hållen kan varje känsla objektifieras. 

Vi kan lära oss att koppla känslan rädsla med något dåligt och dra en snabb slutsats: att göra 
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sig av med något dåligt, är bra. Slutsatsen tar dock inte i beräkning om vi har förmåga att 

faktiskt göra oss av med känslan, vilket är symptomatiskt för ett fusionerat tillstånd. 

2.2  Emil Gustafson – liv och teologi  

Gustaf Emil Gustafson föddes 1862 (död 1900) i västra Närke, Kräcklinge socken.
47

 Han 

levde ett liv som var präglat av både religiös aktivitet kombinerat med jordbrukssysslor.
48

 

Tidigt i livet blev han påverkad av den nyevangeliska rörelsen och blev under 1880-talet en 

del av Helgelseförbundet.
49

 Helgelseförbundet var en missionerande organisation med starka 

rötter i landsbygden, men sprungen ur en internationell helgelserörelse. Rörelsens primära 

angelägenhet var budskapet om helgelse och Jesu nära återkomst.
50

 Hos Gustafson 

framkommer en gudsföreställning som har en fokusering på Gud som en fadersgestalt som 

hoppas på barnets omvändelse än Gud som en omnipotent makt.
51

 Den personliga viljan var 

avgörande för Gustafsons teologi. Omvändelse och vägen framåt är därav också kopplat till 

en personlig vilja att våga ha tillit till Gud.
52

  

 

2.2.1 Friheten att tjäna Gud 

 Gustafsons tankar om frihet är också en annan än dagens moderna ideal om frihet. Han 

skiljer t.ex. på vad som är frihet och vad som är självbestämmande.  Han menade att  

människan alltid tjänar någon. Att underkasta sig Gud blir däremot en verklig frihet eftersom 

människan underkastar sig en makt som befriar än fängslar.
53

 Frihet för Gustafson handlar 

därav inte om autonomi utan om ett själstillstånd i positiv mening. Lidande ska därför inte 

förstå som Guds straff mot människan utan snarare som ett uttryck för Guds omsorg och 

kärlek.
54

 

2.2.2 Lidandet i Gustafsons teologi 

Lidandet är inte ett tecken på frånvaro av Gud utan snarare ett uttryck för Guds vägledning. 

Gustafsons syn på lidande är dessutom kopplad till hans egna erfarenheter av eget 
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insjuknande.
55

 Lidande måste därav förstås i relation till hans egna personliga erfarenheter av 

att, i teologisk mening, hantera sitt egna lidande. Det var dessutom hans egna insjuknande 

som ledde honom, från att ha spenderat tid även för jordbruk, till att helt ägna sig åt religiös 

verksamhet. 

 Gustafson använder molnet som en metafor för lidandet som människan finner sig i. 

Mörkret (molnet som förmörkar solen) blir en metafor för det mörker som människan erfar i 

lidandet. Samtidigt knyter Gustafson an molnet till bibelberättelser där Guds närvaro är i ett 

moln. Människans frustreras över att molnet skymmer sikten och förmår inte se Gud i 

molnet.
56

 I Gustafsons skrift Evighetsljus på mörka moln blir detta tydligt.
57

 

 Gustafsons syn på lidande kan ses i ljuset av hans negativa människosyn. Människans 

kärlek till det världsliga och hennes självupptagenhet orsakar ett motstånd till livet hos Gud. 

Genom lidandet vänder Gud människan bort från världen och sin egna självupptagenhet.
58

 

Lidandet ses därav inte som negativt utan är snarare ett medel för att ge ett nytt perspektiv. 

Gustafson tolkade även lidandet som en öken där Gud uppenbarade sig och lidandet blev en 

plats där annars oåtkomliga andliga erfarenheter, blev möjliga.
59

 Syftet med lidandet, enligt är 

att människan ska sluta förlita sig på sina egna förmågor och sig själv.
60

 Lidandet tjänar därav 

till att krossa människans ego och självtillit, för att kunna bli stilla och låta Gud verka.
61

  

2.2.3 Ödmjukhetens perspektiv och högmod  

 Förhållandet till lidande kan också förstås som en motpol till en modern 

antroposcentrism av att människan kan kontrollera världen och sedermera bemästra den. Även 

sjukdom, lidande och till sist döden kan läggas under människans kontroll. Enligt Gustafson 

var det Gud som kontrollerade världen, inte människan. Människans tilltro till sitt egna 

förnuft och tillvägagångssätt skapar högmod, inte ödmjukhet. Lidandet blir ett tecken på 

människans litenhet och när hon inser sin litenhet blir hon ödmjuk. Hon får genom denna 

ödmjukhet också rätt perspektiv på sig själv och världen.
62
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2.2.4 Helgelse (och theosis) 

 Helgelsen uppfattades i Helgelserörelsen, vilket Gustafson var en del av, som en etisk 

strävan efter perfektion och som en längtan till total gemenskap med Gud. Gustafsons 

betoning snarare var på den totala gemenskapen med Gud där en etisk perfektion sågs som en 

konsekvens av denna totala gemenskap.
63

 Att gå på helgelsens väg är att också överlämna sig 

själv i Guds hand och denna insikt kan bara komma av att inse sin egen otillräcklighet.
64

 

Betoningen på frälsningen som en process knyter an till att se frälsningen som ett 

gudomliggörande (theosis). Det är en gammal östkyrklig teologisk förståelse av 

gudomliggörande där människan blir, i gudomliggörandet, helad från syndens skada och den 

gudslikhet hon ursprungligen hade blir återställd. Tanken är att människan blir sig själv, som 

hon ursprungligen var.
65

 

2.2.5 Lidandet som den kristnas tecken på det goda slutet 

Gustafson menar att Gud är lidandets yttersta agent. Detta ska inte tolkas att det lidande 

människan erfar är ett straff från Gud utan snarare ett tecken på Guds omsorg och kärleksfulla 

handlande hos den kristna människan.
66

 Enligt Gustafson är detta perspektiv en förutsättning 

för att kunna ta emot lidandet som en gåva. Eftersom lidandet tolkades att det hade ett 

gudomligt ursprung, blev lidandet också en garant för det goda slutet.
67
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3 Analys  

3.1 Lidandet som mänskligt dilemma 

I denna del diskuteras begreppet destruktiv normalitet i relation till min förståelse av 

Gustafson. Det är en diskussion som utgår ifrån två perspektiv som på olika sett ser  

människans förhållande till sig själv, som problematisk.  

3.1.1 Destruktiv normalitet och den skadade människan? 

 Det mänskliga dilemmat utifrån ACT är att människan lever med en destruktiv 

normalitet. Människans förhållande till sina egna psykologiska processer är som ett tveeggat 

svärd. När människan i sina försök att minska sitt egna lidande, inte inser sin egna roll i sitt 

egna lidande, fortsätter hon omedvetet att upprätthålla det.
68

 Grundläggande verkar det finnas 

en nödvändighet att erkänna människans förhållningssätt till sitt egna lidande för att hantera 

lidandet som ett mänskligt dilemma. 

 I relation till en destruktiv normalitet kan vi läsa Gustafson:”Patienten, som undviker 

operationen av fruktan för den smärta, som behandlingen medför, endast förlänger sina 

kval.”
69

 Gustafson ger en bild av människan som på något sätt förstår det skadade i henne, 

men flyr av tanken på en osäker framtid. Både ACT och Gustafson identifierar en vanlig 

mänsklig reaktion på lidande. Människans undvikande av lidande. Problemet är att 

undvikandet i sig, ger upphov till lidande. Patienten förlänger sina kval, säger Gustafson. I 

ACT kallas det ”..en allergisk reaktion på vår inre värld”.
70

  

 Ett dilemma här verkar vara att människans okunskap om sig själv leder till att hon 

paradoxalt också flyr från sig själv.  

 ACT verkar mena att den språkliga kunskapen, tillsammans med människans normala 

psykologiska processer, är en grundläggande faktor i lidandet som det mänskliga dilemmat
71

. 

Människans psykologiska förmåga i kombination med en övertro på sin egna ackumulerade 

kunskap, gör att människan reagerar mot sig själv och medvetet bidrar till sitt egna lidande.
72
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Problemet är att människans förhållningssätt att se språklig kunskap som något objektivt, gör 

att hon inte förstår skillnaden mellan tankar och verkligheten som sådan.
73

  

 Utifrån Gustafson verkar detta inte heller vara främmande. Det är av fruktan för den 

eventuella smärtan som får patienten att tveka inför operationen. Det är inte smärtan i sig utan 

snarare känslan av en eventuell smärta. Patientens förmåga att ”uppleva” operationens smärta, 

innan den har inträffat, skulle kunna vara en bild för när vi ser språket som något objektivt. 

Gustafson verkar vara inne på liknande spår när han pratar om den mänskliga svagheten: 

”Svagheten att i varje ny stjärna se en komet och i mullvadshögen ett berg synes vara nästan 

oövervinnelig”.
74

 Förutom att Gustafson verkar mena att det finns en inneboende svaghet hos 

människan att inte se verkligheten för vad den är, tillhör det svagheten hos människan att 

därav göra mullvadshögen till ett berg. Eller med enklare ord: människans förhållande till 

världen är annat än objektivt men handlar ändå som om den var det.  

 För Gustafson, hör idén att människan inser sin egna otillräcklighet samman med 

helgelsen. Insikten om sin egen ofullkomlighet skapar utrymme hos människan att överlämna 

sig helt till Gud.
75

  Gustafsons förståelse av helgelsen som en kamp mellan Gud och 

människan är också signifikant. Överlämnande till Gud innebär att människan måste 

kapitulera sig själv.
76

 ”Det smärtar oss, då den ena missräkningen följer på den andra, men 

själen får en stadig kurs, då den förlorar denna värld ur sikte”.
77

 Även i Gustafsons metafor 

om människan som patient och Gud som läkare finns det en grundläggande tanke om 

människan som skadad. Att överlämna sig själv till Gud skulle kunna tolkas som en metafor 

för den skadade människans väg till helande och fullhet.  

 ACT lånar av berättelsen om Paradiset för att ge mer målande bild av människans 

förhållande till sin destruktivitet: ”Människan har ätit från kunskapens träd: vi kan 

kategorisera, utvärdera och bedöma..men till ett fruktansvärt pris”.
78

 Trots att berättelsen, som 

i en kristen tradition är en berättelse om syndens intågande i människan, betyder det inte att 

en destruktiv normalitet är en beskrivning av synden i människan. Begreppet destruktiv 

normalitet är snarare en beskrivning av människans förhållande till sig själv, inte som en 

relation mellan människa och Gud. Det blir därmed ett begrepp för att beskriva ett 
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förhållningssätt. Finns det ändå en koppling mellan att se människans förhållningssätt till sig 

själv och den skadade människan? 

 Om vi återgår till Gustafsons beskrivning av patienten och läkaren så kännetecknas 

den av att det är den skadade människans förhållningssätt till sig själv som hindrar henne. 

Patienten tror på sina egna föreställningar om operationens smärta att hon istället förlänger 

sina kval. Det är därmed patientens förhållningssätt till sin skada, inte att hon är skadad, som 

är problemet. Det som kännetecknar både den skadade människan och en destruktiv 

normalitet är tydlig. Båda visar på människans destruktiva förhållningssätt till sig själv som 

förlänger deras kval. 

 Det som även kännetecknar den destruktiva normaliteten är människans tendens att 

smälta samman sina tankar med den yttre världen.
79

 Människan riskerar därmed att uppleva 

världen så som hon tänker sig att den är, istället för vad som faktiskt finns där. Hon blir på ett 

sätt slav till sina egna normala psykologiska processer. Finns det här en relation till 

Gustafsons tankar om frihet?
80

  

 Gustafson gör en skillnad mellan frihet och självbestämmande. Hans perspektiv är att 

människan alltid tjänar någon. Att tjäna Gud är att underkasta sig en Herre som har makt att 

befria snarare än att binda. Människans tendenser, utifrån en destruktiv normalitet, verkar 

peka åt samma håll. En människa kan ha alla privilegier vi kan tänka oss, men ändå vara 

”hjärnans slav”.
81

 I ACT diskuteras inte frihet som ett enskilt begrepp. Det ligger ändå i 

begreppet destruktiv normalitet att också problematisera vilken frihet människan har. Det 

verkar som att både ACT och Gustafson har en gemensam tanke här. Total frihet är snarare ett 

tecken på att vi inte vet vilka vi tjänar och därmed vem eller vad det är som styr oss. 

Konsekvensen av att inte veta vem man tjänar, kan som jag visat ovan, leda till att vi förlänger 

vårt lidande. Att underkasta sig Gud blir att erkänna sin litenhet och vända sig till Gud istället 

för att lita på sina egna förmågor. 

 Det verkar som att både ACT och Gustafson har delvis gemensamma tankar. 

Människans bristande förmåga att inse sin egen roll i lidandet är en del av begreppet 

destruktiv normalitet och den skadade människan. Det gemensamma draget hos dem båda är 

tendensen att se människans förhållningssätt till sig själv som en fundamental grund för 

hennes fortsatta lidande. 
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 Däremot finns det en grundläggande skillnad i antropologi. En destruktiv normalitet 

utgår ifrån att det är människans strategier till sin egna normala psykologiska processer som 

är orsaken till hennes lidande. Det är därmed inte människan i sig som är ”onormal”, utan 

snarare hennes förhållande till sina egna inre processer. Gustafson har dock ett annat 

perspektiv. Det är snarare människan som skadad, som tvekar inför operationen, av rädsla för 

framtidens föreställningar. Skillnaden i antropologi får också en tydlig konsekvens. ACTs 

perspektiv är att det är människans förhållande till sig själv som är dilemmat i mänskligt 

lidande.
82

 Jag har argumenterat för att Gustafson har liknande tankar. Men en destruktiv 

normalitet betyder inte att människan är skadad. Det innebär att det är människan själv, om 

hon förhåller sig annorlunda, som kan påverka sitt egna lidande. Gustafsons inställning är, 

som citaten ovan visat, delvis det motsatta. Människan kan påverka det genom att hon tar 

steget in till läkaren men hon är själv inte läkaren. Skillnaden blir att en destruktiv normalitet 

betonar människans egna handlande för läkning. Hon måste därför hela tiden fråga sig själv 

vem hon tjänar för att inte riskera att bli slav för sina egna tankar. Gustafsons perspektiv är 

snarare att människan ska välja att tjäna Gud, eftersom  Guds makt befriar. Senare i min 

analys diskuterar jag Gustafson och gudsföreställningens möjliga roll i relation till ACTs 

tankar om defusion och acceptans.
83

  

3.2 Mänskligt handlande till och i lidande 

 Denna del  har jag valt att kalla mänskligt handlande till och i lidande. Det förra 

delkapitlet handlade om att undersöka lidandet som ett mänskligt dilemma. Denna del handlar 

om att undersöka människans handlande i detta dilemma. Min intention är att undersöka 

ACTs förståelse av hur människans förhållningssätt till sig själv orsakar lidande. Jag försöker 

sedan relatera detta till Gustafson för att undersöka gudsföreställningens relevans i 

människans förhållningssätt till sig själv. Överskriften till kapitlet är menat att fokusera på 

människans handlingsutrymme. Handlandet till lidande, är menat som en förståelse av 

människan som agent till delar av sitt lidande i någon mening. Samtidigt som hon inte alltid är 

lidandets yttersta orsak. Det är i den meningen min intention att undersöka människans 

handlingsutrymme i sitt lidande. Vare sig hon är en agent till det eller inte. 
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3.2.1 Fusion, övertro på sina förmågor och högmodet 

 ACT menar att människans benägenhet att inte kunna skilja medvetenhet från 

kognitiva berättelser är en av orsakerna till mänskligt lidande.
84

 I ACT kallas det för ett 

fusionerat tillstånd som leder till ett handlingsutrymme som är lika stort (eller litet) som det 

mänskliga sinnets regler har skapat. Det mänskliga sinnet följer t.ex. regeln att det finns ”ett 

rätt sätt” att vara på och sträva efter. Problemet är att människan inte förstår när detta 

sinnestillstånd är en tillgång och när den är en belastning.
85

 Fusion kan på ett sätt vara en 

beskrivning av högmod. Människan fastnar i sin egen bild av sig själv eller undviker att 

erkänna sina misstag för att inte förlora anseendet. Priset blir att hon inte lärt sig något nytt.
86 

 

 Gustafson skriver:”Han levde så i framtiden, att han förlorade livet”.
87

 Gustafson 

uttrycker även tendensen att en oro över framtiden leder till något destruktivt. Människans rop 

på att bli fri från sina plågor är ett återkommande tema hos Gustafson.
88

 Frågan är om 

Gustafson menar destruktivitet på liknande sätt som fusion? I ACT beskrivs att konsekvensen 

när man lämnar ett fusionerat tillstånd är att man, för en stund, ”..kliver ut ur sin egna 

berättelse.”
89

 Att kliva ur sin egna berättelse är att få en möjlighet att också lära sig något nytt. 

En dimension av Gustafsons betoning på lidandet som Guds verktyg till ödmjukhet är att 

människan ska få rätt perspektiv på tillvaron.
90

 Finns det en koppling mellan dem båda här?  

 Konsekvensen av att leva i framtiden, sätts både i kontexten av att längta till större 

verk och att oroa sig över sina lidanden. Att längta till större verk eller att oroa sig över 

framtida smärtor kan tolkas som att människans upptagenhet till sina egna tankar eller 

känslor, hindrar henne från nya perspektiv. Fusionens destruktiva konsekvenser är även att 

människan får minskat handlingsutrymme.
91

 Det handlar därför inte bara om perspektiv utan 

också om handlingsfrihet. Att inte leva så i framtiden blir med ACTs språkbruk, en varning för 

fusionens konsekvenser. Min tolkning är funktionell här. Gustafson försöker inte få 

människan att sluta fusionera. Däremot kan uppmaningen få den funktionella konsekvensen. 

Men Gustafson gör inte någon skillnad på positiva drömmar och rädslor för framtiden och där 

skiljer sig begreppen åt. Fusion är samma psykologiska process vi använder när vi kan leva 
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oss in i en god bok eller vara helt upptagen i ett dataspel. Problemet är när ett fusionerat 

tillstånd leder till lidande. Att helt leva i sin egna berättelse blir mer att leva i flykt än till det 

som lockar.
92 

 Skillnaden mellan ACT och Gustafson utifrån fusion är att ACT också vill 

bejaka det som lockar.  

 Ett accepterade av lidande är att få rätt perspektiv på tillvaron, enligt Gustafson. 

Konsekvensen är att se sin litenhet och därav också sin begränsning. Högmodets konsekvens, 

är att människan lever som om hon själv, helt styrde över det och därmed missar ”..något av 

evigheten”.
93

  

 Gustafson beskriver en relationell kamp mellan det mänskliga och det gudomliga. 

Lidandet blir Guds verktyg ”..på det att vi må höra Guds röst och antaga en högre uppgift än 

att leva för denna världen”.
94

 

 Gustafsons poäng verkar således vara att högmodet, att förlita sig på sina egna tankar, 

värderingar och mål, leder till att människan tappar perspektivet på tillvaron. Hon förblir 

därför kvar i att leva för sig själv istället för att bryta med de världsliga ting, som upptar 

hennes tillvaro. Både Gustafsons tankar om människan som lever med ett avsmalnat 

perspektiv på sin egen tillvaro och som hanterar (handlar i) sitt lidande utifrån sitt egna 

perspektiv, har likheter med fusion. Både ACT och Gustafson  delar en grundläggande tanke: 

Människans alltför stora tilltro till sig själv är en faktor som både minskar hennes perspektiv 

och leder till att en del av livet förloras. 

 Gustafsons betoning på högmodet som ett hinder, verkar ändå vara något annat än 

fusion. Betoningen på fusionens problem är mer relaterat till livskvalitén som meningsfullhet 

och framkomlighet i det världsliga livet.
95

 Gustafsons perspektiv betonar istället det 

mänskliga som ett hinder för ödmjukhetens perspektiv. Det är bättre att bli av med sin 

förmögenhet för att kunna uppskatta festmåltiden till fullo.
96

  

 ACT och Gustafson kan här ses betona två olika angelägenheter. Fusionens problem är 

att människan fastnar i sitt egna perspektiv och begränsar hennes möjligheter till att leva det 

liv hon skulle vilja. Högmodet, ur Gustafsons perspektiv, hindrar snarare människans helgelse 

och människans längtan efter ”världsliga ting” blir en del av hindret. 

 Gustafsons tankar om högmodet har funktionella likheter med fusion. Högmodets 

konsekvenser leder till en blockering av nya perspektiv och därav minskad handlingsfrihet. 
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Gustafsons koppling mellan att se högmodet som en bortvändhet från Guds tilltal leder in till 

frågan om gudsföreställningens roll i relation till fusion. 

   Jag har försökt visa på att det finns en funktionell koppling mellan fusion och 

högmod. Högmodet kan tolkas som en bortvändhet från Guds tilltal. Den negativa syn på 

högmodet som kommer fram i Gustafson skulle kunna ses som ett funktionellt 

förhållningssätt till att minska människans fusionerande tendenser. Gudsföreställningen 

möjliga betydelse är svår att svara på. Tendensen talar ändå för att gudsföreställningen har en 

betydelse för minskad fusion. Däremot gör Gustafson ingen distinktion för fusion som en 

fungerande strategi. 

3.2.2  Upplevelsemässigt undvikande och Rädslan för prövning  

 Upplevelsemässigt undvikande beskrivs i ACT som en mänsklig strategi för att 

undvika inre upplevelser.
97

 Denna mänskliga strategi är i sig styrd utifrån det mänskliga 

språket.
98

 Problematiken i upplevelsemässigt undvikande kan ses utifrån två aspekter. 1) Det 

mänskliga språkets hegemoni över människans valmöjligheter och 2) språkets dominans över 

värderingar. Upplevelsemässigt undvikande är en respons på ett inlärt beteende och responsen 

i sig är grundad i en negativ värdering av upplevelsen. I ACT ges exempel på att negativa 

känslor ofta värderas som dåliga och därav försöker människan undvika känslan i sig.
99

 

Konsekvensen av att alltid tillämpa ett upplevelsemässigt undvikande är att det kan förtrycka 

och minska människans handlingsreportoar. På liknande sätt talar Gustafson om prövningens 

roll hos den kristna människan:
100

 ”De värsta prövningar en kristen har att genomgå äro 

sådana, som han fruktar för men aldrig kommer i”.
101

  

  Människans rädsla identifieras, i sig, som en prövning. Ett undvikande av det man är 

rädd för leder också till den värsta av prövningar.
102

 Frågan är om det är rädslan i sig som är 

föremål för prövning eller rädslan för det den kristna är rädd för? Han skriver: ”Min älskade! 

Varför gråter du?”.
103

 Gustafson verkar här inte göra någon distinktion mellan känsla och 
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känslans upphov.
104

 Samtidigt ger han ett annat perspektiv av människan i sin prövning.  Han 

identifierar att trots människans må ha goda erfarenheter av prövningar, så får de mindre 

betydelse när människan sätts inför nya svårigheter.
105

 Det kan väl vara, som eventuellt syftas 

på i meningen om de värsta prövningarna, att rädsla också värderas som negativt och ger 

därav upphov till den kristnas rädsla. Utifrån en sådan läsning ges en koppling till tankarna i 

ACT att se språkets dominans över människans värderingar.
106

 Från citatet nedan analyseras 

relationen mellan rädslans konsekvenser hos Gustafson. 

  ”Vi jämföra jättarna med oss själva och bliva såsom gräshoppor”.
107

 Det är sannolikt 

att Gustafsson syftar på Israeliternas rädsla när de upptäcker att deras fiender är fysiskt större 

än de själva.
108

 Israeliternas självbild förändras när de upptäcker att deras fiender är fysiskt 

större än de själva. Jämförelsen i sig leder till en värdering att de är små som gräshoppor. I 

berättelsen från 4 Mosebok leder deras värdering till allehanda klagan och misstro på 

framtiden. De kommer fram till slutsatsen att de lika gärna kunde ha dött i öknen. Det enda 

alternativet var nu att gå hem deras gamla liv, som slavar i Egypten. Berättelsen är tydlig. 1) 

Språkets dominans över människans värderingar skapar bristande förmåga till 

handlingsutrymme. Genom att konstatera sin litenhet och fiendens storhet uttrycker de en 

underliggande värdering: Liten är sämre än stor. Israeliternas konklusion att återgå till 

slaveriet blir ett exempel på det mänskliga språkets hegemoni över människans 

valmöjligheter.  Besrkivningen av rädslan för prövningen är funktionellt likt det 

upplevelsemässiga undvikandet här. 

 Det upplevelsemässiga undvikandets signum är att det förtrycker och/eller minskar 

människans handlingsreportoar.
109

 i vissa fall leder även det minskade handlingsutrymmet till 

mer lidande. Jag har försökt visa på att Gustafsons texter om människans rädsla för 

prövningar har likheter med upplevelsemässigt undvikande. Jag har försökt att i min analys 

tydliggöra hur rädslan för prövning, likt upplevelsemässigt undvikande, minskar människans 

handlingsreportoar. De har också gemensamt att språkets hegemoni kan styra människans 

handlingsutrymme genom att hon har förmågan till att värdera och bedöma.  

  Vad är då likheten mellan en negativ upplevelse som människan försöker undvika och 

den kristnas rädsla för prövning? Jag har försökt visa på att både den negativa upplevelsen 

                                                 
104

 Senare i kapitlet diskuteras defusion och  dess betoning på att skilja det ”det inre” från ”det yttre”. Att 

Gustafson inte gör någon distinktion är mest  intressant av jämförelseskäl. 
105

 Gustafson, Evighetsljus på mörka moln, s. 5. 
106

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 96. 
107

 Gustafson, Evighetsljus på mörka moln, s. 6. 
108

 4 Mosebok 13:33f 
109

 Hayes m.fl., ACT i teori och tillämpning, s. 97. 



 29(39) 

 

 

och prövningen har gemensamt att de båda tolkas som negativa i någon mening. Samtidigt 

ligger det hos Gustafson en definition av prövningen som något människan uppmuntras att 

möta.
110

 

 Utifrån min tolkning av relationen mellan människans rädslan för prövning och 

upplevelsemässigt undvikande är min slutsats att de är två språk för att tala om en dimension 

av människans handlande och handlingarnas konsekvenser. Men prövningens betoning av 

uppmaning att möta det svåra, trots det negativa, är något som skiljer begreppen åt. Vad spelar 

då gudsföreställningen för roll i relation till denna diskussion? Min tolkning är att 

gudsföreställningen har en viktig roll i att se lidande som en prövning. Genom att se 

prövningen också som Guds uppmaning att möta det svåra blir gudsföreställningen 

funktionell genom att den möjliggör tillit genom försäkran om ett gott slut.
111

 Språket som hör 

samman med Gustafsons texter om en gudsföreställning, kan skapa ett incitament att minska 

risken för språkets hegemoni som talar om att flykt är en normerande allmän strategi. 

 Prövningen skulle kunna ses som en kristen strategi mot att låta lidandet minska 

människans handlingsutrymme. 

 

3.2.3 Defusion och överlåtelse 

 

Defusion är ett konstruktivt alternativ till fusion.
112

 Defusion är att medvetet  skilja på 

människan och sinnet för att kunna förstå språkliga händelser så som de faktiskt är och inte 

vad de säger sig att vara.
113

 ”Förut tänkte jag att hjärnan var mitt viktigaste organ – tills jag 

insåg vilket organ det var som sa det till mig”.
114

  

 En grundläggande tanke om fusion är att den upprätthålls genom relationella kontexter 

i en social eller verbal gemenskap.
115

 Vi lär oss av våra föräldrar, andra människor, media och 

idrottsföreningen. Varje grupp har både sitt egna språk och blir också en social och verbal 

gemenskap. Den verbala gemenskapen talar om för oss om vad som är bra eller dåligt, vilka 

känslor som är önskvärda och hur vi ska reagera när de uppstår. En verbal gemenskaps 
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funktionella betydelse är att de styr vårt förhållningssätt till den yttre världen och vår inre 

värld. Det konstruktiva alternativet, defusion, är att underminera kontexternas makt över 

människans perspektiv. Samtidigt är ACT i sig ett kontextuellt tillägg till individens verbala 

gemenskap eftersom vi aldrig kan radera ett redan inlärt språk.
116. 

Detta betyder att vi kan 

använda ett språk för att underminera språkets hegemoni över oss. Men för att göra detta 

behöver vi också ett språk som säger detta till oss. Hur hänger detta ihop med Gustafson och 

överlåtelse?  

 Gustafson skulle kunna ses som en verbal gemenskap, som, likt ACT, blir ett 

kontextuell tillägg. Eller med enklare ord: Gustafson har också anspråk på vad som är bra 

eller dåligt, hur vi ska handla, tänka eller inte tänka. Samtidigt vill jag påstå att Gustafsons 

språk innehåller en dimension som kan underminera språkets hegemoni. 

 Gustafson beskriver, i kapitlet om visheten i mörka moln, visheten som gömd bortom 

människans förståelse.
117

 Det är Gud som står med gåtans nyckel när människan bara ser 

tomhet. 
118

 Därför kan inte människan lita på det hon ser eftersom Gud har gåtans nyckel.
119

  

Uppmaningen till den kristne är att istället: ”Lägg ned din oro i hans hjärta.”.
120

 När 

människan lider är uppmaningen inte att den kristna ska förstå. Det vill säga, hon kan inte lita 

på sin mänskliga kunskap. Kunskapen är förbehållet Gud. Däremot finns det en uppmaning 

om att människan istället ska lägga sin oro i Jesu hjärta. Människan ska därmed överlåta sin 

oro hos Gud. Gustafsons språk om överlåtelse, och som en verbal gemenskap, uppmanar 

människan till att inte lita på sin kunskap utan snarare överlåta sig själv till Gud.  

 Den verbala gemenskapens funktion är att den styr människans förhållningssätt. 

Defusion är att med ett nytt språk, underminera språkets hegemoni över människan. Men kan 

överlåtelsen ha ”defusionerande” egenskaper? Människan uppmanas att erkänna språkets 

otillräcklighet och överlämna det i någon annans makt. Med överlåtelse menas att lägga sitt 

liv i Guds händer. En konsekvens av detta är att det människan lämnar över, har hon inte 

heller kontroll över. Hon har därmed fått ett nytt förhållningssätt. Men är överlåtelse bara att 

förhålla sig annorlunda till sig själv som människa? 

 Gustafson tänker sig att det är en kamp om människans själ. En kamp mellan det 

mänskliga och det gudomliga.
121

 Han skriver: ”då vi äro helt överlämnade i Guds hand, 
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samverkar allt till vårt bästa”.
122

 Jaget har en tendens att ta mer plats, till nackdel för helgelsen 

och Guds gemenskap.
123

 Jaget löper alltid risk för högmod varav ödmjukhet blir ett försvar 

mot den. Överlåtelse kan därför också förstås som ett nytt perspektiv till världen än att lämna 

den helt.  

 Att helt överlåta sig i Guds hand skulle här kunna ses som att gå på helgelsens väg.
124

 

Helgelsens väg börjar också därför med överlåtelse. Min förståelse av defusion utifrån ACT är 

att defusion inte klipper av människans band till hennes språkliga kunskap. Tvärtom är detta 

en omöjlighet.
125

  

 När Gustafson skriver att ”..det är ett långsamt lidande att dö från världen, så länge vi 

hysa något hopp till världen.”
126

, går han i polemik med fusion som begrepp?  

 Vid första anblick verkar det som Gustafson menar att människan ska överge allt 

världsligt, vilket i sådana fall även innefattar språket i sig. I sådana fall, blir överlåtelse också 

något annat än defusion. Istället för att människan enbart får ett nytt förhållningssätt till sin 

språkliga kunskap blir Gustafsons poäng att hon ska lämna den helt. Om människan ska 

överlämna sig helt i Guds hand, måste hon också lämna hela sin språkliga mänsklighet. 

 Det finns ändå en skepticism hos Gustafson själv om detta är en möjlig realitet. Han 

skriver: ”Vi, som trodde oss vara befriade från allt, upptäcka nya former av själviskhet och 

ärelystnad”.
127

 Det verkar, utifrån min tolkning, vara att Gustafson identifierar människan som 

språklig varelse. Det vill säga, människan har alltid ett språk. Trots människans upplevelse av 

att vara fri från sin mänsklighet, upptäcker hon att hon inte heller helt kan lämna sig själv.  

 Vad är då sammanfattningsvis kopplingen mellan överlåtelse och defusion? Jag har 

analyserat de båda begreppen utifrån en funktionell förståelse. Jag har gjort en ansats att visa 

på likheten mellan defusionens syfte att bryta ned det normerande språkets hegemoni över 

mänskligt handlande. Jag har försökt visa på att en förståelse av överlåtelse också kan få 

liknande funktion. Samtidigt som defusion skapar en förmåga att få nya perspektiv på redan 

lärda perspektiv är metoder för att främja defusion också ett perspektiv. Jag har försökt visa 

på att överlåtelse också kan förstås som ett nytt perspektiv med samma defusionerande 

funktion. Även om Gustafson tänker sig överlåtelsen som att helt lämna det mänskliga, finns 

det hos honom en förståelse för den fulla överlåtelsens problematik. 
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 Gudsföreställningen är utifrån Gustafson en förutsättning för överlåtelse och helgelse. 

Jag har försökt visa på funktionella likheter mellan defusion och överlåtelse. Överlåtelsen har 

utifrån min tolkning ett språk som kan minska språkets hegemoni samtidigt som det också 

befäster det. Gudsföreställningen blir här en förutsättning för överlåtelse och därav en grund 

för ett språk som kan minska språkets hegemoni. Det går naturligtvis att diskutera om 

överlåtelse också kräver en gudsföreställning. Jag vill ändå mena att utifrån en tolkning av 

överlåtelse i Gustafson, blir detta svårt. Det blir en diskussion som tyvärr inte får plats i denna 

avgränsade uppsats. 

3.2.4 Acceptans och ödmjukhet 

 Acceptans är att kunna gå in med en nyfikenhet för att skapa utrymme för dem och 

lära sig mer av dem.
128

  Att acceptera något är, enligt ACT, inte att ge upp. Det är snarare att 

vara kvar i eller acceptera innebörden av att bryta med ett destruktivt förhållningssätt.
129

 

Acceptansens motsats blir det upplevelsemässiga undvikandet. 

Gustafson beskriver att människans förhoppningar, tankar och ideal får konsekvensen att: 

”..en olyckshändelse gör honom till krympling”.
130

 En tolkning av Gustafson, utifrån ACT, blir 

att människans förhållande till sina egna förhoppningar också kan leda till att vi får svårare att 

leva och handla som vi skulle vilja. Acceptansens syfte är att skapa framkomlighet och 

psykologisk flexibilitet.
131

  Acceptans har därför två funktioner. Att låta 1) människan får syn 

på sitt destruktiva förhållningssätt för 2) kunna förhålla sig annorlunda till det. Det handlar 

med andra ord om att förändra människans förhållningssätt, inte världen utanför. 

 I ACT används metaforen om repet och monstret för att göra problemet med acceptans 

mer målande: ”Jag insåg att jag befann mig i en dragkamp med ett monster..men i terapin 

lärde jag mig att det inte var min uppgift att vinna den här dragkampen...min uppgift var att 

släppa repet.”
132

 Problemet, kopplar till Gustafsons förståelse av människans förhoppningar, 

tankar och ideal. Så länge människan tror att det är hennes uppgift, håller hon kvar hur 

smärtsamt det än är. ACT och Gustafson verkar här ha likheter med varandra rörande vad 

konsekvenserna för människan är om hon inte accepterar att hennes förhållningssätt orsakar 

henne lidande. Vad är då acceptansens konsekvenser utifrån ACT och Gustafson? 
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 Vid första anblick verkar Gustafsons analys tydlig: ”Nedbrytande av egenviljan gör 

uppfostran lättare”.
133

 Desto mindre människan är fokuserad på sig själv, ju lättare har hon att 

få rätt perspektiv på tillvaron. Lidandets syfte är att lidandet får människan att sluta lita på 

sina egna förmågor och sig själv. 
134

 Det är i den meningen att acceptera sin ofullkomlighet 

och sluta lita på sina egna förmågor.  

 I metaforen om repet och monstret verkar det finnas ett liknande drag. Människan 

måste acceptera sin egen destruktivitet. Fasthållande av repet som ett ouppnåeligt ideal gör 

människan till krympling vilket får henne att hålla kvar i repet. Det är först när hon får ett nytt 

perspektiv hon kan börja förhålla sig annorlunda till sig själv. Men är det samma sak som att 

sluta lita på sina egna förmågor? Eftersom det är människan själv som släpper repet, är det 

snarare hennes nya förhållningssätt till repet som får henne att släppa. Hos Gustafson verkar 

ödmjukheten till viss del handla om att ”ge upp” människan”. Att ge upp ett destruktivt 

förhållningssätt är visserligen en del av acceptans men inte ett helt övergivande av människan. 

 Skillnaden handlar därav delvis om antropologi och kanske därför får de olika 

slutsatser. Som jag visat på i diskussionen om en destruktiv normalitet och den skadade 

människan, är en destruktiv normalitet att förstå lidandet som en orsak utifrån människans 

normala psykologiska processer. Det är därmed människans förhållningssätt som är det 

skadade, inte människan själv.
135

 Gustafsons betoning av ondskan i människan får också 

konsekvenser på hans negativa syn på människans egna förmåga.
136

 Ödmjukhet blir här ett 

perspektiv som får människan att förstå sin skada, och överlåter sig i läkarens händer. 

Ödmjukhet blir med detta perspektiv, att även släppa sina förhållningssätt till världen. 

 En annan dimension av ACTs förståelse av acceptans är villighet utifrån 

självdefinierade värden.
137

 Innebörden är att människan, utifrån självdefinierade värden, 

väljer att utsätta sig för skrämmande eller obehagliga känslor, situationer, tankar och minnen.  

Att människan får definiera sina egna värden har till uppgift att fungera som en kompass. 

Genom att definiera sina värden får människans handlingar, motiv och riktning.
138

 Att 

definiera värden skapar också möjlighet till att utvärdera sitt handlande gentemot ett mål.
139

 

ACT identifierar att människan, genom att ge livet en mening, också kan skapa en riktning 
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som hon kan motivera sitt handlande genom. Detta kan tolkas som att människan behöver en 

mening för att veta vart hon är på väg. 

 Detta relaterar till Gustafson och hans tankar om Gud som en yttersta garant för det 

goda slutet.
140

 Som jag försökte visa på i tidigare diskussion ser Gustafson en koppling mellan 

att se Gud som lidandets agent och Gud som det goda slutets yttersta garant. 

Lidandets mening, utifrån Gustafson, är helgelsen där lidande till ödmjukhet blir ett tecken för 

att vara på helgelsens väg.
141

 I lidandet får själen en stadig kurs då den släpper världen ur 

sikte. Men jag vill hävda att det finns en ytterligare tolkning av lidandets innebörd hos 

Gustafson. 

 Lidandet hos den kristna människan, är ett tecken på Guds kärlek och omsorg.
142

 

Eftersom Gud är agenten för människans lidande kan lidandet också vara ett ett fysiskt tecken 

på Guds kärlek och som en garanti för ett gott slut.
143

 Lidandet blir därmed meningsfullt då 

det både visar på Guds kärlek och hoppet om helgelse. Detta var en förutsättning för att 

människan ska kunna ta emot lidandet som en gåva.
144

 

 Utifrån ACTs språkbruk om villighet utifrån självdefinierade värden blir relationen 

mellan ACT och Gustafson tydligare. Jag vill hävda att det självdefinierade värdet, utifrån 

Gustafson, blir helgelsen.
145

 Och eftersom lidandet ses som ett tecken på Guds kärlek och att 

vara på helgelsens väg, får lidandet en utvärderande roll. Ödmjukhetens perspektiv blir här att 

kunna tolka lidandet som ett tydligt tecken på helgelse. 

 Jag har i denna del försökt visa på relationen av acceptans och ödmjukhet, utifrån ACT 

och Gustafson. Både ACT och Gustafson visar på att bristen av insikt om människans 

felbarhet, kan leda till begränsat handlingsutrymme för människan. Detta kan i sin tur leda till 

en risk för ökat lidande. Däremot skiljer sig begreppen acceptans mot ödmjukhet. ACT 

diskuterar acceptans som ett accepterande av människans bristfälliga förhållningssätt. 

Gustafson menar att människan i sig, är skadad. Därför kan hon aldrig förlita sig på sina egna 

förmågor eller förhållningssätt. Jag har försökt identifiera Gustafsons teologiska 

förhållningssätt till lidande och visat på att hans teologiska slutsatser är liknande med ACTs 

betoning av villigheten utifrån självdefinierade värden. 
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 Gudsföreställningen hos Gustafson blir en garanti för ett gott slut samtidigt som 

lidandet i sig tolkas som ett tecken för Guds kärlek och helgelse. Hos Gustafson blir 

gudsföreställningen fundamental för att se lidandet som positivt. Samtidigt riskerar 

Gustafsons tolkning av lidandet som ett tecken att glorifiera lidande som sådant. För 

Gustafson är ödmjukhet inte en strategi för framkomlighet i livet utan snarare ett nödvändigt 

perspektiv människan måste ha för att kunna överge sitt ego, till förmån för helgelsen.  

  Acceptans och ödmjukhet blir här inte synonymer. De delar en funktion av att kunna 

bryta med människans övertro på sig själv, men de har helt olika syften.  
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4 Slutsats  

 Syftet med denna undersökning har varit att utifrån ACTs förståelse av människan som 

språklig och psykologisk varelse: undersöka gudsföreställningens möjliga betydelse för den 

lidande människan. Detta har undersökts utifrån av begreppen: destruktiv normalitet, fusion, 

upplevelsemässigt undvikande, defusion och acceptans. 

4.1.1 Gudsföreställningen och lidandets dilemma 

 Både ACT och Gustafson visar på risken med att inte se människans egna destruktiva 

förhållande till sig själv. Genom att människan inte inser att även hennes förhållande till sig 

själv orsakar henne lidande, riskerar hon att upprätthålla ett destruktivt förhållande. 

I min analys identifierar jag att föreställningen om Gud, kan påverka människans förhållande 

till sig själv. Hos Gustafson uttrycks denna relation med metaforen patient och läkare. 

Människan är skadad och den enda som kan läka henne är Gud. Gudsföreställningens 

betydelse blir här ett existentiellt motsatsförhållande där människan är ofullkomlig och i 

behov av den fullkomliges krafter. Gudsföreställningens betydelse blir att den fungerar som 

en påminnelse om människans egna brister och beroende av någon annan än sig själv. Den 

skadade människans signum är att hon har tendenser till svaghet. Svagheten är hennes 

bristande förhållningssätt vilket i sig leder till att hon orsakar sig själv lidande. Gudsbilden 

blir en påminnelse om att människan aldrig kan lämna frågan om sitt egna förhållningssätt, 

som en del av hennes egna lidande. 

 

4.1.2 Människans handlande till och i lidande 

Gustafson visar på att gudsföreställningen inte förändrar människans övertro på sina egna 

förmågor. När människan följer regeln att det finns ”ett rätt sätt” att vara på, riskerar hon att 

minska sitt handlingsutrymme. Detta kallar ACT för fusion. Problemet är inte fusion i sig, 

utan snarare människans okritiska förhållningssätt till sitt egna sinne. Jag har identifierat att 

högmodet liknar ett fusionerande tillstånd. Gustafson skriver om högmodet som något 

negativt då det är kopplat till en bortvändhet från Gud. Gudsföreställningens roll är därför 

kopplat till människans högmod. Högmodet blir här ett begrepp som varnar människan för att 

lita för mycket på sig själv. Gudsföreställningen ger ett perspektiv som kan skapa en 
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medvetenhet om människans begränsningar och resultera i minskad fusion. Samtidigt finns 

inget strategiskt förhållningssätt till gudsföreställningen hos Gustafson. Gudsföreställningen 

riskerar därav att leda till en tendens av mänsklig relativism. Att helt sluta tro på sig själv är 

på ett sätt också att minska människans handlingsutrymme. Gudsföreställningens betydelse är 

i detta avseende både positivt och negativt. Samtidigt som en Gudsföreställning ger ett språk 

som varnar människan för sitt egna högmod finns det även en risk för motsatsen. Tendensen 

av självdestruktion. 

 En reaktion på fusion eller högmod kan vara undvikande. ACT kallar detta för 

upplevelsemässigt undvikande som får konsekvenser för människans handlingsutrymme. Jag 

har identifierat upplevelsemässigt undvikande som den kristnas rädsla inför prövning. Både 

upplevelsemässigt undvikande och rädsla för prövning riskerar att förtrycka eller minska 

människans handlingsutrymme. Vilket i sig kan leda till ökat eller fortsatt lidande. De båda 

har gemensamt att låta språkets makt styra människans handlande. Med språkets makt menar 

jag i denna kontext, språket som låter oss värdera och bedöma. Därför kan en rädsla för 

prövning ses som ett upplevelsemässigt undvikande. Gudsföreställningens har i den meningen 

ingen betydelse som sådan. 

 Däremot finns det hos Gustafson en definition av prövningen som något människan 

uppmuntras att möta. Det finns därför en förståelsen av lidande som en prövning, som skulle 

kunna minska upplevelsemässigt undvikande. Eftersom prövningen leder människan närmare 

Gud, blir Gudsföreställningen fundamental.  

 Alternativet till fusion är defusion. Alternativet mot ett tillstånd som ser både tankar, 

värderingar och sanningar som objektiva är att medvetet skilja på människa och sinne, för att 

förstå språkliga händelser så som de är och inte vad de säger sig att vara. Vi kanske tänker oss 

att hjärnan är vårt viktigaste organ tills vi inser att det också är hjärnan som säger det till oss. 

Defusionens funktion är att underminera den verbala kontexten makt över människans 

handlingsutrymme. ACT har metoder för att använda språket för att också underminera 

språkets makt över människan. Jag vill hävda att Gustafsons har ett kristet språk som fungerar 

att underminera språkets makt över människan. Gustafson återkommer till att människan ska 

lägga sina sorger, framtid och oro i Guds hand. Med ett kristet språkbruk talar han om 

överlåtelse. Överlåtelse har defusionerande egenskaper eftersom i överlåtelsen lämnar 

människan över det som orsakar lidande, i Guds händer. Hon avsäger sig med andra ord makt 

över situationen. Eftersom hon inte längre har makt, försvinner även hennes incitamentet för 

ytterligare förhållningssätt. Överlåtelse blir i den meningen ett förhållningssätt som har 
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defusionerande egenskaper. Överlåtelsens baksida skulle dock kunna vara likgiltighet. 

Gustafsons förståelse är ändå att människan aldrig kan vara fri från sin mänsklighet. 

 Överlåtelsen är knuten till en gudsföreställning som tar hand om det människan själv 

inte upplever klara av själv. Gudsföreställningens betydelse innebär här att föreställningen om 

Gud också innehåller ett relationsspråk till gudsföreställningen.
146

 Överlåtelse kan här ses som 

en del av detta relationsspråk mellan människa och gudsföreställning. 

 Ett annat perspektiv på ökat handlingsutrymme är acceptans. 

Både ACT och Gustafson identifierar att människans brist på insikt om sin egen felbarhet, kan 

leda till ett begränsat handlingsutrymme och i förlängningen, till ökat eller fortsatt lidande. I 

den meningen är acceptans och ödmjukhet, delvis funktionellt synonyma. Men de skiljer sig 

även åt. Acceptans enbart kan åstadkommas utifrån en villighet till acceptans. Denna villighet 

motiveras utifrån människans egna definierade mål. Gustafsons betoning på lidande skulle 

kunna ses som ett exempel av ett sådant förhållningssätt. Då Gustafsons definierade värde är 

helgelse och lidandet ses som en väg till helgelse, så skapas det en villighet till lidande i sig. 

Eftersom acceptans som defenition är att minska lidande, så skiljer sig min tolkning av 

Gustafsons syn på ödmjukhet och acceptans delvis åt.  

 Gudsföreställningens betydelse kan därför ses på två sätt. Ödmjukheten grundar sig i 

att människan förstår sin litenhet och sina egna förmågors otillräcklighet. Detta kan i sig 

resultera i en viss acceptans över sina egna bristfälliga förmågor. Samtidigt riskerar ett 

ödmjukt förhållande till lidande att passivera människan. Gudsföreställningens får i den 

meningen flera betydelser. 

 

4.1.3 Reflektion 

Språket verkar har makt att både lösa och binda oss. ACT identifierar att flera religiösa 

traditioner har utvecklat praktiker för att frigöra människan från språkets bojor, vilket min 

uppsats visar på. Men vad händer med ett religiöst språk om man lösgör det från sin 

grundläggande axiom, gudsföreställningen? Finns det ett språk som enbart kan existera inom 

ramen för en gudsföreställning? En fördjupning i gudsföreställningens betydelse för språkets 

innebörd skulle kunna vara en fortsättning på denna uppsats. 
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ämnen till Gud att ta hand om. 
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