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Abstract
Inspired by Valerie DeMarinis quantitative study Pastoral care, existential health, and
existential epidemiology: a Swedish postmodern case study (2003), and Peter Strang and
Susann Strang’s research Questions posed to hospital chaplains by palliative care patients
(2002) the aim of this quantitative research was to continue to investigate the field of
Existential health and pastoral care. With the background of previous research within the
field of Psychology of Religion and Existential health, this study also wants to direct
attention to a group especially affected by the Covid-19 Pandemic: the group of old adults,
living at retirement homes in Sweden. A group who, bound by the restriction orders, got
isolated from their social surroundings outside their homes. By investigating priests and
deacons in the Church of Sweden's perception of their relations and conversations with older
adults before, during, and after the implemented Covid-19 restrictions, this study tries to
answer the following research questions: (1) How has the expression of existential health,
according to priests and deacons who work with old adults living at elderly centers, has been
affected during the pandemic? (2) In what way has the relationship between the Church of
Sweden and retirement homes gotten affected during the pandemic? By using DeMarinis
theory on levels of health and existential information, (DeMarinis 2003:2008) a suggestion of
categorisation of themes in pastoral care was created. The original themes in this study were
based on DeMarinis survey posed to church chaplains (DeMarinis, 2003) and got categorized
into seven head categories: (a) Loneliness, (b) Psychological themes, (c,) Identity-themes, (d)
Social themes, (e) Existential themes, (f) Religious- and Spiritual themes, and (g) Fysical
themes. The head categories were later used in the analysis. The material was collected
through a survey, posed to priests and deacons within the Church of Sweden. The survey was
sent by email to 644 parishes all across the country, and answered anonymously by 355
priests and deacons. By dividing the survey into four parts: (1) demographic information
about the respondents, followed by repeated questions to (2) the time before the restraining
orders (3) the time during the restraining orders, and (3) the time after the release of the
restraining orders, the results came out as following: through all the time-periods loneliness
was the most common theme, followed by Psychological themes. Identity-themes, such as
life story, work, ageing, decreased during the times of restriction orders. In the same period of
time, existential and religious themes got more common, especially themes that can be seen
as negatory, such as depression, fear of death, God’s absence, suicidal thoughts. Regarding
the relational question between the Church of Sweden and retirement homes, the respondents
indicated a change in frequencies of contact, and places of contact. Before the pandemic, the
majority of the respondents often had contact with older adults living at the retirement homes,
usually in relation to the parish activities at the centers. With the restrictions 80% (N=350)
had contact less than once a month, compared to before, 57,8% (N=351) had contact more
than 2-3 times a month. Contact by phone got more common, and the contact depended on
either staff at the elderly-center, relatives to the elderly, or the respondent during the
restraining orders.

Key words: Existential health, Existential information, Loneliness, Church of Sweden,
Elderly, Old Adults, Religion, Pandemic, Pastoral care
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Kapitel 1 Inledning

1.1 Studiens relevans
Nyhetsrapporteringen under 2020 och 2021 har till stor del präglats av spridningen av

Covid-19 och pandemins konsekvenser i samhället, både nationellt och globalt. Tidigt

konstaterades äldre vuxna som den största riskgruppen för allvarliga följder av

Covid-19-smitta, och den svenska regeringen beslutade i slutet av mars 2020 om införandet

av besöksförbud på äldreboenden. Den fysiska hälsan prioriterades, med risk för ökad

psykisk ohälsa i samband med isolering. Allt fler rapporter har under tiden för pandemin

publicerats, med resultat som vittnar om vilka negativa effekter restriktionerna haft på flera

mänskliga hälsoaspekter, såsom fysiska och psykiska. Socialstyrelsen publicerade i

september 2020 rapporten: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen, 2020? Rapporten

baserades på en enkätundersökning riktad till äldre vuxna som tagit del av äldreomsorgen

under 2020. Resultatet visade bland annat på ökade känslor av ensamhet, oro och ängslan. De

äldre vuxna som svarade på enkäten och som var boende på äldreboenden angav i större

andel än personer med hemtjänst, besvär med ångest och känslor av ensamhet

(Socialstyrelsen, 2020, s.6).

I samband med beslutet om besöksförbud ålades kommunerna för respektive äldreboende att

tolka och genomföra restriktionerna, vilket innebar vissa regionala skillnader i utförandet.

Generellt sett har besöksförbuden dock inneburit isolering för de äldre och begränsade besök

för anhöriga och personer som inte är personal på boendet. Äldre vuxna boende på

äldreboenden har själva inte haft friheten att välja sociala sammanhang. Besöksförbuden har

dessutom i många fall inneburit att religiösa samfunds kontakt, verksamhet och aktivitet på

äldreboenden, däribland Svenska kyrkan, ställts in helt och hållet. Många äldreboenden hade

före besöksförbuden på veckovis basis normalt besök av religiösa samfund, vilket minskade,

och i många fall helt upphörde under pandemin.

Med fokus på Svenska kyrkan vill denna uppsats delvis se hur Svenska kyrkans roll som

religiös aktör påverkades under besöksförbuden, när den naturliga kontaktytan med äldre

vuxna boende på äldreboenden försvann. Uppsatsen vill också se hur teman i samtalen

påverkats, med fokus på den existentiella hälsan. I en tid som verkar vara slutet på pandemin

som vi känt den kommer utvärderingar från olika verksamheter gällande deras krishantering -
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däribland socialstyrelsens studie som nämndes tidigare (ibid). Kyrkan kan traditionellt ses

som en närvarande och erfaren aktör vid just kriser. På Svenska kyrkans hemsida finns

information om kyrkans arbete vid kriser där det står följande: “Svenska kyrkan har stor

erfarenhet och kompetens av krisledning, krishantering och av att möta människor i oro och

sorg” (Svenska kyrkan, 2022). Vidare beskriver Svenska kyrkan sin kompetens inom

krishantering som beredd för att möta globala, nationella och individuella kriser. Studier om

Svenska kyrkan i pandemitiden har börjat publicerats, däribland Corona och kyrkorna -

lärdomar, digitala möten och beredskap för nästa kris (Fahlgren m.fl. 2021). Relationen

mellan en grupp som till stor del exkluderades från samhället, och Svenska kyrkan, som

delvis anses ha den kompetens som kan behövas under en tid av kris har vid framläggningen

av denna uppsats inte publicerats än.

Den minskade kontakten med anhöriga och ökade arbetsbelastningen för anställd

vårdpersonal har utvärderats från flera perspektiv, vilket finns delvis återgivet i denna uppsats

forskningsgenomgång i kapitel två. Det finns ett av denna uppsats uppmärksammat glapp i

tidigare forskning vad gäller just existentiella frågor. Inspirerad av Peter Strang och Susann

Strangs undersökning från 2002 gällande sjukhusprästers samtal med patienter i palliativ

vård, samt Valerie DeMarinis undersökning från 2003 om prästers själavårdande samtal,

intresserar sig denna uppsats för samtalen mellan äldre vuxna boende på äldreboenden, och

präster samt diakoner i Svenska kyrkan i samband med besöksförbuden.

Covid-19 har utmanat folkhälsan inte enbart utifrån ett fysiskt perspektiv, utan även ur

psykiska, sociala och existentiella perspektiv. För personer som bor på äldreboenden har

besöksförbuden dessutom inneburit en isolering och minskad möjlighet att utöva sin tro i

organiserade gemenskaper. I Corona och kyrkorna, (2021) skriver bland annat Joel Halldorf

om hur pandemin tycks ha ökat det religiösa intresset och det andliga behovet, vilket är ett

mönster som även tidigare konstaterats vid kriser (Fahlgren, Lockenus & Strömner, 2021,

s.38).
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1.2 Bakgrund
För att ge en bakgrund till uppsatsen, samt placera den i sin kontextuella miljö ger denna del

en djupare förståelse för hälsoforskning, den svenska kontexten, Svenska kyrkan,

äldreboenden samt Covid-19 i Sverige.

1.2.1 Hälsoforskning i Sverige

Förståelsen och definitionerna av hälsa är mångfaldig och omdiskuterad. I Sverige ansvarar

Folkhälsomyndigheten, på den svenska regeringens uppdrag, för att förebygga ohälsa och

stärka folkhälsan utifrån ett nationellt perspektiv (Folkhälsomyndigheten, 2016). I

interaktion med internationella organisationer som FN och Världshälsoorganisationen WHO,

har Folkhälsomyndigheten antagit internationella styrdokument och agendor i deras

hälsofrämjande arbete. Ett av dessa styrdokument samordnas av WHO och betecknas “Hälsa

2020: ett policydokument för hälsa och välbefinnande”, publicerat av Folkhälsomyndigheten

2015. Detta dokument belyser vikten av att stärka individens egna inflytande över sin hälsa,

och att detta ska gälla ur ett livsloppsperspektiv (Folkhälsomyndigheten, 2015, s.6). WHO

definierar hälsa som “ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande”

(Folkhälsomyndigheten, 2021). Denna syn på hälsa återfinns i Folkhälsomyndighetens arbete

med folkhälsa. Folkhälsomyndigheten respektive avdelningar arbetar med olika aspekter av

folkhälsan. De hälsoaspekter som belyses i deras arbete är delvis inom Avdelningen för

Smittskydd och hälsoskydd, vilket rymmer arbetet med: (1) antibiotika och

antibiotikaresistens, (2) vårdhygien och vårdrelaterade infektioner, (3) krisberedskap och

totalförsvar, (4) miljöhälsa, (5) sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt lika

rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning (SRHR), könsidentitet eller könsuttryck

(6) hiv- och STI-prevention, samt (7) mäns våld mot kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2021.

Arbetet vad gäller den psykiska hälsonivån ryms i Avdelningen för livsvillkor och

levnadsvanor, och sammanfattas på deras hemsida enligt följande: “alkohol, narkotika,

dopning, tobak, spel om pengar (ANDTS), e-cigaretter, matvanor, fysisk aktivitet, friluftsliv,

psykisk hälsa, suicidprevention, uppväxtvillkor och hälsosamt åldrande”

(Folkhälsomyndigheten, Avdelningen för livsvillkor och levnadsvanor). I denna förståelse av

hälsa saknas en existentiell hälsoaspekt vilket forskare från olika forskningsområden,

däribland Valerie DeMarinis och Arthur Kleinman under en längre tid har ifrågasatt. De har

belyst ett glapp och frånvaro vad gäller en andlig eller existentiell dimension genom egna

studier om existentiell hälsa. Kritiken har till stor del baserats på frånvaron av förståelse för
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allmänmänskliga utmaningar som hör till livet; exempelvis förluster, något som väcker

existentiella frågor och enligt dessa forskare påverkar hälsan.

Psykiatrikern och den medicinska antropologen Arthur Kleinmans publicerar år 1980 med sin

bok Patients and Healers in the Context of Culture - An Exploration of the Borderland

between Anthropology, Medicina, and Psychiatry, vilket bidrar till en mer nyanserad bild av

hälsa. Kleinmans arbete är ett bidrag till att förstå sambanden mellan hälsa och kultur, och

blir ett viktigt steg för att introducera hälsan utifrån flera dimensioner. Genom att

exemplifiera kulturella och kontextuella skillnader på hälsa och sjukvård visar Kleinman

också hur hälsan, i dess olika dimensioner är mer komplex än enbart fysisk exempelvis

(Kleinman, 1980, s.24).

Valerie DeMarinis, professor emerita i religionspsykologi vid Uppsala universitet, nu

professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet (Umeå

Universitet) har under sina år som forskare bidragit med en utveckling av Kleinmans modell

från 1980. Hennes teori om hälsans olika nivåer ligger till grund för denna uppsats teori,

vilket presenteras tydligare i teorikapitlet. DeMarinis delar in hälsan i fyra delar: den

personliga nivån, den sociala nivån, den kulturella nivån, samt den existentiella

informationen (Ulland & DeMarinis, 2014, s. 4).

1.2.2 Den svenska kontexten

Den svenska kontexten behöver förstås utifrån sin nutida population, kulturella bakgrund

samt historia. DeMarinis lyfter i flera av sina texter fram Marsellas definition av kultur som

stärkande argument till varför kontexten spelar roll i religionspsykologisk forskning. Denna

uppsats använder samma förståelse av kultur, vilken är:

/…/ shared acquired patterns of behavior and meanings that are constructed and transmitted within

social-life contexts for the purpose of promoting individual and group survival, adaptation and

adjustment. These shared acquired patterns are dynamic in nature (i.e., continuously subject to change

and revision) and can become dysfunctional. (Marsella et al, 2000, s.50.)

Definitionen innebär en förståelse av kultur som föränderlig, kontextuellt bunden och

influerad av flera samhälleliga nivåer. Detta är varför en uppdaterad beskrivning av kulturell

kontext är nödvändigt för att förstå hur detta påverkar resultaten i ens forskning.
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Med en befolkningsmängd på över 10 miljoner människor, och en medellivslängd på 84 år

för kvinnor, och 80 år för män (Statistikdatabasen, Medellivslängden i Sverige,) visar

prognoserna en fortsatt ökad medellivslängd i Sverige. Enligt Statistikdatabasens rapport från

2018 beräknas Sveriges äldre befolkning öka i antal. Detta till följd av en ökad hälsa. 2028,

tio år efter rapportens publicering beräknas personer äldre än 80 år ha ökat med 50%

(Statistikdatabasen, Störst folkökning att vänta bland de äldsta, 2018).

Den generation äldre vuxna som idag bor på äldreboenden föddes, förutsatt att personerna är

äldre än 75 år, före år 1945. Den svenska kulturella kontexten har förändrats på dessa 75 år,

och än mer för personer äldre än så. Religionsfriheten i Sverige lagstiftades exempelvis först

år 1951, och Svenska kyrkan separerade från den svenska staten vid år 2000 (Svenska

kyrkan, Svenska kyrkans historia). Detta innebär att majoriteten av denna målgrupp döptes i

Svenska kyrkan som barn och behöver aktivt ha gått ur kyrkan för att inte längre vara

medlemmar (Svenska kyrkan, Utträde ur Svenska kyrkan).

Den svenska kontexten präglas av en utveckling som kan beskrivas med begreppen

modernism och sekularism. Begreppen förstås i relation till sociologerna Anthony Giddens

och Philip W.Sutton´s definitioner av begreppen i Essential Concepts in Sociology (2017).

Båda begreppen kan ses som paraplybegrepp till olika moderna och sekulära samhälleliga

uttryck i olika kulturer. Modernismen beskrivs av Giddens och Sutton som ett

samlingsbegrepp för flera sociologiska utvecklingar i olika samhällen. Upplysningstiden,

industrialiseringen och urbaniseringen av samhällen, däribland det svenska, ledde till flera

moderna utvecklingar vad gäller bland annat samhällets syn på kunskap och forskning, samt

synen på människans frihet (Giddens & Sutton, 2017, s.10). Sekularisering ses som en del

eller konsekvens av moderniseringen (ibid). Eftersom denna uppsats är religionspsykologiskt

inriktad kommer en djupare förklaring av olika sekulariseringsteorier för den svenska

kontexten inte göras. Däremot är det viktigt att belysa att en vanlig beskrivning av den

svenska kontexten är att samhället är sekulariserat, vilket kort beskrivet innebär en process

som ändrar sociala tankemönster kring religion, och där religion blir mindre viktigt. I Sverige

har sekulariseringsprocessen lett till en separerad kyrka och stat, samtidigt som den svenska

kulturella kontexten föranlett Svenska kyrkans särställning i samhället jämfört med andra

europeiska tidigare statskyrkor (Lövheim & Nordin, 2015. s.52). Aune m. fl. (2008), har i

boken Women and religion in the West: challenging secularization, en kritik gentemot
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sekulariseringsteorier som bygger på bilden av att processen är ny. Aune et al´s baserar

argumenten på att sekulariseringsprocessen är både eurocentrisk och exkluderande av andra

samhälleliga strömningar. Aune m. fl. menar att moderniseringen av samhället och den ökade

individualiseringen i den västerländska kontexten har pågått en längre tid, och att

ifrågasättandet av auktoriteter är en del av kulturen. Martin Luthers reformation under

1500-talet var ett tecken på ifrågasättandet av en auktoritär katolicism. Därefter ifrågasattes

även Guds auktoritet genom upplysningstidens nya kunskaper. Fler exempel finns att ge, men

processen anses nära sammanlänkat med modernisering och individualisering av samhället

(Aune m. fl., 2008, s.2). Genom att presentera Aune m. fl.´s bidrag till diskussionen om

samhällets sekulariseringsprocessen vill jag poängtera att ifrågasättandet av auktoriteter, och

senare, i den västerländska kontextens frånvaro av absolutum inte är något nytt. Dessutom

formulerar även av DeMarinis (2003) att ifrågasättandet av fakta anses nära sammanlänkat

med postmoderniteten, något DeMarinis menar att institutioner, däribland religiösa samfund,

behöver bemöta och ta ställning till. DeMarinis exakta definition är enligt Silfe och Williams

från 1995:

There are no metaphysical absolutes; no fundamental and abstract truths, laws or principles that

determine what the world is like and what happens in it (Silfe & Williams, 1995, s.54, i DeMarinis,

2003, s.26).

1.2.3 Präster och diakoner i Svenska kyrkan

Studien kommer rikta sig till präster och diakoner i Svenska kyrkan. Deras olika tjänster och

statistik presenteras därför inledningsvis i studien för att ge en adekvat uppfattning om vilken

målgrupp som besvarar studiens enkäter. Eftersom att Svenska kyrkan inte har en tydlig

statistik över anställda över hela landet har statistiken hämtas från den statistiska

centralbasens (SCB) statistik över anställda i Sverige. Det är därför nödvändigt att poängtera

att statistiken gäller samtliga kristna kyrkor och samfund i Sverige och inte enbart Svenska

kyrkan. I Sverige finns det 2479 präster varav 1211 män och 1268 kvinnor. Totalt finns det

1069 anställda diakoner i Sverige. Av dessa är 933 kvinnor, och 136 män (Statistikdatabasen,

Anställda (yrkesregistret) 16-64 år efter Yrke (SSYK 2012), kön och år, 2020.).

Både präst- och diakonyrkena är så kallade vigningstjänster, vilket innebär att de som arbetar

som präst och diakoner är vigda av biskopar in i sina ämbeten. Enligt en text på Svenska
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kyrkans hemsida om de olika ämbetena beskrivs diakonen vara ansvarig för församlingens

arbete med människor som lever i utsatthet på olika sätt. Utsattheten beskrivs kunna vara

både social och existentiell. Prästens uppgifter beskrivs som undervisande och

gudstjänstledande. Prästen ansvarar för sakramenten och håller i förrättningar såsom dop,

vigslar och begravningar (Svenska kyrkan, Präst diakon och andra yrken och titlar i kyrkan,

2022). Båda ämbetena har alltså potential till att möta äldre vuxna som bor på äldreboenden i

deras tjänster beroende på deras anställningsbeskrivning i församlingen. Vissa diakoner eller

präster har i vissa församlingar tydligare tjänst riktad mot just äldreboenden.

Både präster och diakoner har tystnadsplikt, med enda skillnaden att präster har absolut

tystnadsplikt. Detta innebär att personer som under förtroliga samtal möter präster och

diakoner ska vara trygga med att präster eller diakoner inte berättar informationen vidare

(Svenska kyrkan, 2021).

1.2.4 Kyrkan under pandemin

Svenska kyrkan, ska enligt lag, efter separationen mellan kyrka och stat år 2000, vara en

folkkyrka, vilket innebär att den ska vara både demokratisk och rikstäckande (Ekstrand,

2001, s.11). Svenska kyrkan har idag cirka 5,7 miljoner medlemmar och 1316 församlingar

utspritt över Sverige (Svenska kyrkan, 2022).

Susanna Löfgren skrev 2021 en masteruppsats om diakonisyner och diakonala praktiker i

Svenska kyrkan i samband med pandemin. Studien visade bland annat på hur diakonala

verksamheter som erbjudits av Svenska kyrkans församlingar ibland ersatts av andra 20

organisationer (Löfgren, 2021, s.35). Ett initiativ som tagits i några församlingar under

pandemin, skriver Löfgren utifrån sitt kvalitativa material, var att diakoner ringt runt till äldre

församlingsmedlemmar och erbjudit samtal (ibid, s.36).

I boken Corona och kyrkorna, som nämndes i inledningen, medverkar en större grupp

forskare med bidrag till hur kyrkorna hanterade coronapandemin. Med kyrkorna menas

kyrkliga samfälligheter överlag. Sune Fahlgren skriver en artikel om hur S:t Peterskyrkan,

tillhörande Equmenia, i Stockholm arbetade diakonalt med hemlösa i församlingen under

pandemin. Genom att anordna utdelning av fika och matkassar, men även genom att vandra

på gatorna, där ideella i verksamheten möter hemlösa i en tid av distans (Fahlgren m. fl.,

2021).
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1.2.5 Äldreboenden

Utifrån ett historiskt perspektiv började vad som idag är vård- och omsorgsboenden under

benämningen fattigvård. Som en konsekvens av globalisering, industrialisering och

urbanisering försvann allt fler generationsboenden. Fattigvården gav istället äldre och

ekonomiskt obemedlade i behov av vård boende och hjälp på anstalter, kallade bland annat

fattigstugor, fattiggårdar och fattighus. Inom fattigvården fanns fram till cirka 1910 en så

kallad klientblandning, vilket innebar att även personer i behov av psykiatrisk- eller kronisk

vård samt i vissa fall föräldralösa barn bodde i fattighusen. Från ca 1910 fram till 1992

stiftades allt fler lagar gällande äldreomsorgen. Fattighusen ersätts med ålderdomshem som

först innebar delade boenden, fortfarande för mindre ekonomiskt bemedlade, och som först

efter 1945 liknar dagens form av äldreomsorg. Ålderdomshemmen efter 1945 var nämligen

tillgängliga även för vårdbehövande äldre som själva kunde betala. Pensionärshem

kompletterade 1913 års införda pensionsförsäkring och innebär subventionerade

boendeformer för äldre, dock utan vård. Det var först 1950, i Uppsala, som den första

hemhjälpen etablerades (Edebalk, 2019, s.6-9). År 1992 genomfördes äldrereformen vilket

delvis innebar, och fortfarande innebär, att kommunerna istället för landstingen bär ansvar för

äldreomsorgen i respektive kommun (Edelbalk, 2019, s.5).

Idag beskrivs regeringskansliets mål gällande äldreomsorg som följande:

Äldre vuxna ska…

- kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag,

- kunna åldras i trygghet och med bibehållet oberoende,

- bemötas med respekt samt

- ha tillgång till god vård och omsorg (Regeringskansliet, Mål för socialtjänst inklusive äldreomsorg).

Samt, enligt 2020 års budgetproposition:

- erbjudas en jämställd och jämlik vård och omsorg (ibid).

På informationssidan Seniorval, en hemsida för guidning i vårdval för äldre vuxna, står

följande om äldreboenden:
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För att beviljas en subventionerad plats på ett äldreboende från kommunen behöver dina

omvårdnadsbehov ofta vara så stora att de inte kan tillgodoses av hemtjänsten. Detta gör att de som bor

på äldreboenden idag ofta är de sjukaste äldre och personer med en demenssjukdom (Seniorval,

11/11-21).

Detta innebär att personer boende på äldreboenden generellt sett är i sämre hälsotillstånd än

äldre vuxna som klarar sig själva eller har hemtjänst. Av 326 231 vuxna äldre än 65 år som

den 31 oktober 2021 hade någon form av socialtjänstinsats bodde 79 241 personer på särskilt

boende (Socialstyrelsen, Statistik om socialtjänstinsatser till äldre 2021, 2022).

1.2.6 Covid-19 på svenska äldreboenden

Covid-19-pandemin har primärt under åren 2020 och 2021 svept över världen, och med 2,5

miljoner konstaterade fall av Covid-19, och över 19000 konstaterade dödsfall i Sverige tom.

juni 2022 har pandemin präglat samhällen (JHU CSSE Covid-19 Data, 2022). Utöver

sjukdoms- och dödsfall har pandemin inneburit livsomställande restriktioner såsom social

distansering, arbete och skola hemifrån samt avrådan från resor (Folkhälsomyndigheten,

2020). Enligt folkhälsomyndighetens statistik avled flest i Covid-19 i åldersgruppen 80-89 år

(Socialstyrelsen, 2022). Den tidigt noterade riskgruppen rapporterades vara äldre vuxna och

boende på särskilda boenden, däribland äldreboenden. Den 30 mars 2020 beslutade

Riksdagen om besöksförbud på äldreboenden med start 1 april 2020 (Regeringskansliet,

2020). Detta innebar i praktiken att anhöriga enbart fick besöka personer boendes på

äldreboenden vid särskilda omständigheter. I Västra Götalandsregionen samlades en enkät

från regionens äldreboenden in under maj 2020, där en sammanställning av hur riktlinjer och

restriktioner hanterades på de olika äldreboendena. I sammanställningen framkom att

äldreboenden redan under andra månaden för besöksförbuden tillät besök under ordnade

omständigheter, med exempelvis plexiglas mellan besökare och boende, ofta utomhus

(Smittskydd Västra Götalandsregionen, 2020, s.12). 1 juni 2021 hävdes besöksförbudet på

äldreboenden i samband med Covid-19-vaccinationer vilket innebar att besöksförbuden på

äldreboenden varade i 14 månader (Smittskydd Västra Götalandsregionen, 2020, s.12).
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1.3 Syfte och mål
Syftet med denna kvantitativa enkätstudie, är att genom en respondentgrupp bestående av

präster och diakoner i Svenska kyrkan som i sina tjänster arbetar mot äldreboenden

undersöka relationen mellan Svenska kyrkan och äldre vuxna boende på äldreboenden.

Studien ämnar delvis förstå hur den existentiella hälsans uttryck bland äldre vuxna på

äldreboenden har påverkats under Covid-19-pandemin. Studien ämnar dessutom bidra med

en uppdaterad bild av Svenska kyrkans interaktion med äldreboenden i samband med

pandemin.

1.4 Frågeställningar
För att uppnå studiens syfte har studien följande två frågeställningar med ett avgränsat antal

operationaliserade forskningsfrågor för vardera. Frågorna är formulerade enligt Creswells

(2018) rekommendationer för kvantitativa frågeställningar, och som rekommenderas så

bemöts de med hjälp av forskningsfrågor som främst ämnar verka komparativt mellan

studiens variabler (Creswell, 2018, s.136-137).

1: Hur har den existentiella hälsans uttryck, enligt präster och diakoner

som arbetar mot äldreboende,  påverkats bland äldre boende på äldreboenden i

samband med Covid-19-pandemin?

2: Hur har relationen mellan Svenska kyrkan och äldreboenden påverkats under

Covid-19-pandemin?

1.5 Forskningsfrågor
Studiens material kommer prövas med följande forskningsfrågor med syftet att svara på

studiens huvudfrågeställningar.

Forskningsfrågor till frågeställning 1:

1.1 Vilka teman kom enligt respondenterna vanligtvis upp i samtalen före

besöksförbuden?
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1.2 Vilka teman kom enligt respondenterna vanligtvis upp i samtalen under tiden för

besöksförbuden?

1.3 Vilka teman kommer enligt respondenterna vanligtvis upp i samtalen efter

besöksförbuden?

1.4 Vilken frekvens och variation finns mellan de olika huvudtemana, särskilt med

avseende gällande existentiella teman,  och mellan de olika tidsperioderna?

Forskningsfrågor till frågeställning 2:

2.1 Hur såg kyrkans interaktion med äldreboenden ut före besöksförbuden vad gäller

frekvens, kontaktvägar och arenor för kontakt?

2.2 Hur såg kyrkans interaktion med äldreboenden ut under besöksförbuden,

vad gäller frekvens, kontaktvägar och arenor för kontakt?

2.3 Hur såg kyrkans interaktion med äldreboenden ut efter efter besöksförbuden,

vad gäller frekvens, kontaktvägar och arenor för kontakt?

1.6 Avgränsningar
Denna studie är avgränsad till präster och diakoner i Svenska kyrkan som möter äldre vuxna

som bor på äldreboenden i deras tjänster. Denna avgränsning exkluderar andra religiösa

samfund och aktörer som möter samma målgrupp. Syftet med avgränsningen är att optimera

reliabiliteten i vilka slutsatser som kan dras. Alltså kommer denna studie enbart dra slutsatser

om Svenska kyrkan i relation till äldre vuxna som bor på äldreboenden, om existentiell hälsa,

begränsad till tiden före, under och efter besöksförbuden i samband med Covid-19.

1.6.1 Definition av tidsperioder

För att skapa en tids-periodisk avgränsning för de olika tidsperioderna i samband med

pandemin behövdes en formulering som skapade en så gemensam förståelse som möjligt,

både för de olika respondenterna, men också läsarna av uppsatsen. Följande uppdelning med

respektive förklaring ligger till grund för uppsatsens tidsindelning:
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a) Tid 1: Tiden före besöksförbuden

Tiden före besöksförbuden räknades fram till besöksförbuden som infördes 1 april 2020

vilket för respondenterna specificeras enligt följande: “De kommande fyra frågorna berör

tiden före besöksförbuden på äldreboenden infördes. Räkna med tiden före 30 mars 2020.”

b) Tid 2: Tiden under besöksförbuden

Tiden under besöksförbuden räknades från 1 april 2020 till 1 juni 2021. I enkäten specificeras

tiden: “De kommande fyra frågorna berör tiden under besöksförbuden på äldreboenden.

Räkna med tiden mellan 1 april 2020 och 31 maj 2021.”

c) Tid 3: Tiden efter besöksförbuden

Tiden efter besöksförbuden räknades från att besöksförbuden hävdes 1 juni 2021 till och med

studiens enkätinsamling som stängde 21 november 2021. Detta eftersom att studien enbart

kan uttala sig om tiden som varit för de respondenter som svarade. “De kommande fyra

frågorna berör tiden efter besöksförbuden på äldreboenden. Räkna med tiden från 1 juni 2021

till och med idag.”

1.7 Definition av termer
För att klargöra för studiens operationalisering av termer relevanta för studiens tema

definieras i denna del de mest centrala begreppen.

1.7.1  Hälsa

Mot bakgrund av forskning på den existentiella hälsans betydelse för individers

helhetsmående kommer denna uppsats förstå hälsa utifrån Valerie DeMarinis nivåer av hälsa

(DeMarinis, 2003, s.44-45). Vad som är hälsa, menar DeMarinis med grund i både Marsella

och Kleinmans resonemang, är kulturellt betingat, vilket behöver tas i beaktning när man

talar om vad som är hälsosamt (DeMarinis, 1998, s.23). WHO´s hälsodefinition, som

presenterades inledningsvis ligger förvisso till grund för en förståelse av hälsa. Men med

argumentet att detta är en religionspsykologisk uppsats med en ingång i hälsan utifrån en

existentiell nivå kommer fokus ligga på DeMarinis hälsonivåer.
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1.7.2 Existentiell hälsa

Definitionen av existentiell hälsa kommer återkomma vid teoripresentationen. Men för

tydlighetens skull skrivs definitionen ut i denna del då definitionen är bärande för uppsatsen.

Den existentiella hälsan förstås specifikt enligt följande definition:

The existential dimension is focused on the individual’s understandings of existentiality/spirituality and

the way meaning is created. This dimension includes worldview conception, life approach,

decision-making structure, way of relating, and way of understanding. It also includes the activities or

expressions of symbolic significance, such as rituals and other ways of making meaning. As each

individual has an existential dimension and spiritual nature, the varieties of their expression include

many different kinds of meaning systems. These can be associated with traditional religious systems or

with other meaning-making systems. For the individual it is also possible to have elements of different

systems combined (DeMarinis, 2003, s.45).

1.7.3 Mening

Schnell och Krampe skriver i en artikel från 2020 om meningskriser i samband med

Covid-19. De identifierar två dimensioner av mening: meningsfullhet och meningskris.

Meningsfullhet definieras som ett tillstånd av samstämmighet, mening, riktning och

tillhörighet. Meningsfullheten är inte alltid ett medvetet tillstånd, utan grundar sig på att

individen litar på att marken bär och meningen i hennes vardag håller. Däremot blir individen

medveten om meningen vid en meningskris som definieras som en upplevd brist på

meningsbärande moment i individens liv. Livet upplevs tomt och i takt med att positiva

affektioner minskar, ökar negativa affektioner som ångest och depression. Enligt deras teori

om meningskriser, kan å ena sidan individens meningskris, vara en faktor i en depression,

men är i sig självt inte synonymt med depressioner. Schnell och Krampe är noga med att

markera att meningskrisen inte handlar om en dysfunktionell psykologisk eller biologisk

orsak, utan istället verkar rationellt i individen (Schnell & Krampe, 2018, s.3-4).

1.7.4 Ensamhet

För att förstå begreppet ensamhet använder denna uppsats Helena Larssons förklaringar av

social ensamhet och existentiell ensamhet (Larsson, 2020, s.20). Med social ensamhet menas

den ensamhet som upplevs i relation till andra människor. Den existentiella ensamheten

handlar mer om existentiella insikter som ofta kommer i samband med livsförändringar och i
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särskilda utsattheter kombinerad med den ensamhet som kan upplevas när man inte blir

förstådd av andra (ibid). Peter Strang, professor i onkologi och patologi citeras om sin

förståelse av existentiell ensamhet:

“Vi kommer inte ifrån vår existentiella ensamhet, som bygger på att våra innersta tankar och känslor

inte går att dela. Vi kan heller inte dela alla upplevelser, som till exempel döden. Vi måste gå den allra

sista biten själva. Den existentiella ensamheten ger ett stort lidande, men min erfarenhet är att den går

att lindra med gemenskap”, säger Peter Strang (Lund, Ensamhet, ett hot mot vår hälsa, 2015).

I denna studie kommer begreppet ensamhet ge rum för båda betydelserna av ensamhet med

argumentet att existentiell information finns integrerat i hela individens hälsa (DeMarinis,

2003, s,45).

1.7.5 Äldre vuxna

För att reda ut begreppsanvändningen av äldre vuxna börjar denna begreppsdefinition i

förståelsen av åldrande. Ove Dehlin och Åke Rundgren skriver i Geriatrik, om åldrandets

uttryck. De presenterar tre olika teman för åldrandeteorier: biologiskt åldrande, psykologiskt

åldrande och socialt åldrande. Biologiskt åldrande kommer till uttryck genom kroppens

förändrade förutsättningar orsakade av den biologiska processen i kroppen (Dehlin &

Rundgren, 2014, s.22). Psykologiska åldrandeteorier fokuserar på förändrade psykiska

förmågor, såsom minnes- eller inlärningskapacitet, men kan också vara kopplade till

utvecklingsteorier. Vad gäller socialt åldrande förstår dessa teorier åldrande som en social och

kulturell konstruktion varsom miljön och levnadsförhållanden påverkar förståelsen av ålder

utifrån ett livsloppsperspektiv. Exempelvis kan kulturella skeenden i livet rymmas inom

socialt åldrande, däribland pension (ibid. s.29.).

I takt med en ökad äldre population och ökad medellivslängd har begreppet om vem som är

äldre förskjutits. Johan Niklasson m.fl. (2015) som skriver om moral bland äldre vuxna,

beskriver också hur medellivslängden i Sverige sedan 1861 gått från under 50 år till 80-89 år.

I deras studie delar de in åldersgrupperna som äldre och äldre äldre. Livscykeln förstås

utifrån stadier i livet, där den tredje fasen är “den positiva sidan av äldre ålder”1 och den

fjärde fasen är “den negativa sidan av äldre ålder”2 (egen översättning) som är mer

begränsade på grund utav en försämrad hälsa. Äldre äldre definieras i studien som 85 år och

2 Orginaltext: the bad news of old age
1 Orginaltext: the good news of old age
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äldre (Niklasson m.fl. 2015, s.3-4). Detta bidrar alltså till en förskjutning i definitionen av

äldre. Eftersom att denna studie berör äldreboenden som i sin tur generellt har en åldersspärr

på 70 år (ibid), kommer denna uppsats med äldre vuxna referera till personer som är äldre än

70 år och potentiellt har en försämrad hälsa i form av fysiska eller psykiska besvär.

1.7.6 Samtal

I denna studie används begreppet samtal och innefattar samtal med en generell betydelse. I

en kyrklig kontext kan samtal lätt förknippas med förtroliga samtal - såsom själavård. För att

undvika risken att begränsas av den tystnadsplikt som åligger präster och diakoner är

begreppet brett för att möjliggöra en fri tolkning. Ett samtal mellan en kyrklig medarbetare

och en äldre vuxen som bor på äldreboendet kan råda i samband vid ett kyrkfika, en samling

eller ett samtal över telefon. Förståelsen av samtal i denna studie är alltså en informell men

muntlig dialog som kan ha ytligt eller djupt innehåll. Till samtal hör alla typer av dialoger.

Däribland via telefonsamtal, i skrift, i grupp eller mellan fyra ögon.

1.8 Min roll som forskare
Ingen människa är fullständigt neutral vilket aktualiserar behovet av att framställa min egna

bakgrund i frågan för att skapa insyn och transparens för vilka delar i denna forskning som

skulle kunna skapa bias.

Jag är själv prästkandidat för Svenska kyrkan och har under mina studieår arbetat som

vårdbiträde under helger och somrar på äldreboenden i Umeå och Göteborg. Detta har gett

mig en intersektionell insyn i både Svenska kyrkans arbete med äldreboenden samt vardagen

för många äldre på äldreboenden. Jag har själv erfarit att min egen position som

präststuderande har öppnat upp för existentiella samtal med de boende samt med kollegor när

jag arbetat som vårdbiträde. Enligt min uppfattning är det ofta efter att min prästutbildning

kommit upp som samtalen tagit plats. Utifrån min uppfattning kan det vara svårt att möta

existentiella frågor som lyfts av äldre vuxna och att privatiseringen av religion också bidrar

till en tystnadskultur i ämnet. Sommaren 2020, under besöksförbudet, arbetade jag på en

stängd demensavdelning i Göteborg, och upplevde isoleringen från insidan. Den verksamhet

som vanligtvis hålls under sommaren begränsades av restriktioner, andakter från församlingar
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ställdes in och anhöriga stängdes ute. Det var under denna tiden frågan aktualiserades för

mig.

Å ena sidan har alltså mitt engagemang för både Svenska kyrkan och äldreomsorgen skapat

rum för intresset i detta forskningsområde - jag har även en insyn i vilka möjliga vägar som

finns att ta. Å andra sidan finns det en risk att jag själv läser in fakta i materialet och vinklar

denna uppsats till Svenska kyrkans absoluta fördel. Varför jag ämnar vara transparent med

framställningen av material och resultat samt utförligt motivera metodval och analytiska

slutsatser och reflektioner, som rotas i tidigare forskning. Detta genom att exempelvis

redovisa för de besluts som tas vad gäller kodning av respondenternas öppna alternativ.
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Kapitel 2 Forskningsgenomgång och teori

2.1 Forskningsgenomgång
För att samla in lämplig litteratur för studiens forskningsgenomgång baserades metoden på

Creswells forskningsdesign i Research Design (2018). Creswells föreslagna modell för att

orientera sig i lämplig litteratur är att skapa en litteraturkarta (Creswell, 2018, s.37). Med

hjälp av arbetsrubriken “Existentiell hälsa på äldreboenden” formulerades fyra teman: Covid

19’s psykologiska effekter, Äldre vuxna i senare livet, Existentiell hälsa, samt Svenska kyrkan.

Litteraturkartan utformades därefter med litteratur, vilka vars innehåll fyller relevans för

denna studie presenteras senare i forskningsgenomgången.

Informationssökningen skedde primärt via Uppsala Universitets databaser med nyckelord

som formulerades delvis med hjälp av litteraturkartans teman, med tillägg som: äldre vuxna +

Covid-19, äldre vuxna + religion, äldre vuxna + existentiell hälsa, själavård osv. Viss

litteratur utrönades genom att följa referenser givna i litteratur som hittades i sökningen.

Litteraturen som användes begränsades även utav digital tillgänglighet samt tillgänglighet på

biblioteken vid Uppsala Universitet. Eftersom att studien undersöker en svensk kontext har

relevant litteratur ändå funnits tillgänglig. Vad gäller rapporter som publicerats digitalt har

dessa i huvudsak varit tillgängliga via institutionernas egna webbsidor, däribland, Fakta om

Äldreomsorgen i ljuset av coronapandemin (2020), som fanns tillgänglig på Sveriges

kommuner och regioners hemsida. Forskningsgenomgången följer tematiseringen som

användes vid kartläggningen av tidigare forskning.

2.1.1 Pandemins påverkan på psykologiska aspekter

Rapporter om hälso sviter relaterade till restriktionerna kommer allt mer löpande med studier

utförda på flera olika delar av den svenska populationen, däribland äldre vuxna. Ett exempel

på sådan forskning publicerades av Stockholms Läns Äldrecentrum, i februari 2021.

Rapporten Livet under första vågen - Vardagen under coronapandemin för personer 70 år

och äldre i Stockholm samlade in material under sommaren 2020. Studien som utformades

med enkäter gav svar från 2398 personer (64% av totalt tillfrågade) och visade delvis tecken

på en ökad psykisk ohälsa bland äldre, till stor del ansågs detta sammankopplat med känslor

av ensamhet. Även den fysiska hälsan hade påverkats av minskade rörliga aktiviteter.
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Angående den förändrade och begränsade vardagen urskilde sig svarsgrupperna 85+, och

ensamboende ut då dessa grupper i högre grad upplevde att deras vardag saknade mening.

Detta kopplades i studien till psykisk ohälsa. Utöver de många äldre vuxna som dött i direkt

samband med Covid-19 har det generella hälsotillståndet försämrats bland äldre vuxna

försämrats (Von Berens m.fl. 2021).

Folkhälsomyndigheten publicerade i oktober 2020 en rapport med titeln Konsekvenser för

personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot Covid-19. Rapporten försvarar å ena

sidan restriktionernas vikt genom att ge scenarion på det potentiella antalet döda utan

folkhälsomyndigheten restriktioner, vilket i oktober 2020 beräknades vara 1312 fler personer

än med restriktionerna. Konsekvenserna av restriktionerna presenteras i rapporten som en

ökad oro och ångest, utanförskap och en minskad jämlikhet vad gäller hälsan. Den generella

hälsan, som i rapporten som fysisk och psykisk, anses baserat på enkäter, samt kontakter med

Norra Stockholms psykiatri, organisationen Mind och representanter för

pensionärsorganisationer, som försämrad. Äldre vuxna uppges också ha avstått från att

uppsöka sjukvård för andra hälsobesvär i rädsla för corona, samt som konsekvens av

restriktionernas avrådan från att röra sig bland folk (Folkhälsomyndigheten, Konsekvenser för

personer 70 år och äldre av smittskyddsåtgärder mot Covid-19, 2020).

Ur ett internationellt perspektiv har vidare forskning gjort på effekterna av Covid-19. I

tidskriften Applied Cognitive Psychology, publicerade psykologi-forskarna Joanne Ingram,

Christopher Hand och Greg Maciejewski en studie med frågeställningen: Vilka effekter har

den sociala isoleringen under Covid-19 haft på kognition på den generella befolkningen i

Skottland (Ingram, Hand & Maciejewski, 2021, s.935). Genom en studie på 342 medborgare i

Skottland, UK, mellan åldrarna 18-72 som utfördes vid fem separata tillfällen under 13

veckor testade forskarna tesen om att social isolering påverkar den kognitiva funktionen

negativt. Studien bestod av fem uppgifter som respondenterna svarade på online, kopplade till

kognitiva områden som minne, beslutsfattning, tidsuppfattning, uppmärksamhet och

inlärning (Ibid, s.937). Genom att jämföra respondenter som bedömdes som riskgrupp

samt/eller boende i singelhushåll med de som levde i större hushåll utan att tillhöra riskgrupp

kunde de konstatera ett samband mellan de kognitiva funktionernas påverkan och social

isolering. Tidsaspekten i studien visade på hur lättade restriktioner ökade de kognitiva

förmågorna bland de grupper som fick gå ut i samhället, medans riskgruppspersoner fortsatt

fick försämrade kognitiva förmågor. De kognitiva förmågorna som försämrades var
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tidsuppfattning, beslutsfattning och minne, medans inlärningsförmågan inte visade på någon

skillnad mellan grupperna. Studien visar på ökade risker vid beslutsfattning, speciellt bland

äldre i samband med isolering (Ibid, s.943).

Ett ytterligare internationellt exempel presenteras av Deborah Carr i tidskriften The

Gerontological Society of America ett urval av amerikansk forskning om covid-19’s effekter

på äldre vuxna, som kommit fram under 2020-2021. I en studie av Seifert et al, med ett urval

av 76 äldre vuxna framkom att känslor av ensamhet, förlust och frånvaro av kontroll över sitt

eget liv har ökat under Covid-19. Förslaget i den forskningen var att genom speciella insatser

hjälpa äldre vuxna att öka sina sociala interaktioner genom sociala medier (Carr, 2021, s.66).

En annan forskning som lyfts fram av Carr, var om social isolering sammanställdes innan

Covid-19 men publicerades 2021 av Thomas och Kim. Denna undersökning visade på

sambandet mellan fysisk kontakt och hälsa. Studien visade att fysisk kontakt med andra

människor minskade risken för inflammationer. En liknande studie gjord av Fingerman m.fl.

togs också upp som exempel på hur fysisk närvaro av andra människor ökar det sociala och

fysiska välmåendet mer än digital kontakt (Ibid, s.67).

2.1.2 Äldre vuxna i senare livet

Ur ett religionspsykologiskt perspektiv har forskning om äldre vuxna och religion haft störst

genomslag i en amerikansk kontext. Något som problematiseras i den aktuella, tidigare

forskning som finns, med argumentet om att kontextuella skillnader begränsar möjligheten

till generaliseringar. Men för att få en uppfattning om vilken forskning som gjorts presenteras

två exempel på amerikanska bidrag i forskningen.

I två av handböckerna för psykologi, religion och spiritualitet publicerade 2013 av Pargament

m.fl. samt av Paloutzian och Park (2013) efterfrågas liknande punkter i vidare forskning om

äldre vuxna och religion. Delvis efterfrågar Neal Krause i Pargament m.fl. (2013) transpiritet

i frågan om demografi i den forskning som görs. En stor del av den publicerade forskningen

är bristfällig vad gäller inkludering av exempelvis olika etniska grupper då främst kristna

amerikaner studerats hittills. Det är därför, menar Krause, viktigt att vara transparent med

vilken grupp man studerar och inte göra för generaliserande slutsatser (Krause, i Pargament

m.fl. 2013, s.530).
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Susan McFadden skriver i Paloutzian och Park’s handbok om hur social konnektivitet

påverkar äldre vuxnas religiösa engagemang. McFadden ger exempel på hur individers

sociala sammanhang i religiösa sammanhang påverkar deras religiösa relation. En god

interaktion med andra församlingsmedlemmar bidrar till en ökad god känsla vad gäller sin

tro, samtidigt som negativa interaktioner bidrar till en ökad negativ påverkan på sin tro

(McFadden, i Paloutzian & Park, 2013, s.206).

Lena Dahlberg, docent i socialt arbete vid Dalarnas högskola, har speciellt inriktat sin

forskning på psykisk hälsa bland äldre. Arbetet vad gäller äldre och ensamhet är pågående på

uppdrag av nordiska ministerrådet, och i en publikation från 2020 skriver Dahlberg et al. om

Ensamhet och hälsa bland äldre personer i norden (Dahlberg m.fl. 2020). Baserat på tidigare

forskning landar Dahlberg et al. i följande riskfaktorer för ensamhet: civilt deltagande, sociala

relationer, materiella resurser och lokalsamhället. Dessa riskfaktorer ställs därefter, med fokus

på ensamhet, mot European Social Survey´s resultat från fyra år fördelat mellan åren 2006

och 2014. Vad gäller Sveriges resultat från 2014, visade undersökningen att äldre vuxna i

Sverige över 60 år, 23,4% hade känt sig ensamma den senaste veckan. Fler kvinnor än män

kände sig ensamma och frekvensen ökade med stigande ålder (ibid. 38). I syftet att

sammanfatta forskningsfältet samt undersöka ensamhet idag i nordens länder leder

publikationen fram till resultatet att tidigare forskning visar tendenser på samband mellan

ensamhet och risk att dö i förtid, samtidigt som det påpekades att den ökade ensamheten inte

stigit mer procentuellt än den ökade äldre befolkningen (ibid. s.11). Tidigare studier visar

dessutom på samband mellan ensamhet och depression bland äldre vuxna, och förklaras

bland annat utifrån psykologiska teorier om att känsla av ensamhet påverkar människans bild

av andra människor på ett negativt sätt vilket inte bara kan leda till isolering och

avståndstaganden, men också till känslor av överväldigande (Hawkley & Cacioppo, 2007, i

Dahlgren, 2020, s.13).

Vad gäller äldre vuxnas hälsa skriver Dehlin och Rundgren i deras bok om geriatrik från

2014, i en del om psykisk ohälsa som vanligt förkommande, men sällan uppmärksammat och

identifierat bland äldre. Ett av tre självmord i Sverige begås utav äldre vuxna över 75 år till

direkt följd av depression. Vad gäller boendeform som faktor vid suicid är risken lägre för

äldre vuxna som bor med fler, exempelvis äldreboenden eller i samboskap (Dehlin &

Rundgren, 2014, s.424). Livsförändrande omständigheter i relation med åldrande har visat sig

vara riskfaktorer för depression. Författarna skriver:
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Somatisk sjukdom, ensamboende, isolering, läkemedel, främlingskap inför tillvaron, känsla av

nedvärdering, hjärnans åldrande /.../ samt omgivningens attityder till den äldre patienten kan vara av

betydelse vid utvecklandet av en åldersdepression. (Dehlin & Rundgren, 2014, s.418.)

2.1.3 Existentiell hälsa

Valerie DeMarinis publicerar 1998, 2003 och 2008 tre för denna uppsats relevanta studier.

Den första, Tvärkulturell vård i livets slutskede - att möta äldre personer med

invandrarbakgrund, från 1998 studerar de kulturella hälsodimensionerna utifrån olika

religiösa traditioner i Sverige, däribland islam, olika kristna traditioner, judiska, buddhistiska

och hinduiska traditioner med fokus på meningsskapande och kultur och vilka konsekvenser

det leder till i en svensk kontext vid vård i livets slutskede (DeMarinis, 1998). I DeMarinis

studie från 2003 gör hon en analys utav en tidigare fallstudie på själavårdare i Sverige från

olika samfund där frågor om teman i samtal, men även former av samtal ställdes. I studien

deltog 700 präster och pastorer i Sverige. Materialet analyserades utifrån de kulturella

hälsodimensionerna, samt teorier om bedömningsnivåer (Assessment System) samt

existentiella världsuppfattningar (orientations for Existential worldviews) (DeMarinis, 2003,

s.43-50). DeMarinis resultat visade på hur teologiska, men framförallt teman relaterade till

individens livscykel tog stor plats i samtalen mellan själavårdare och konfidenter (ibid,

s.138). Tillsammans med Dagfinn Ulland, forskare inom religionspsykologi, skriver

DeMarinis 2008 en artikel vid namn Understanding and working with existential information

in a Norwegian adolescent psychiatry context: a need and a challenge. Artikeln utredde

genom kvalitativa intervjuer vilken betydelse psykoterapeuter i Norges tidigare erfarenhet av

existentiell information påverkar deras möte med klienter (Ulland & DeMarinis, 2008, s.9).

Lisa Sand, medicine doktor, och Peter Strang, forskare inom onkologi och patologi

tillsammans med Mariann Olsson, forskare i neurobiologi skriver tillsammans artikeln

Supporting in an existential crisis: A mixed-methods evaluation of a training model in

palliative care, 2018. Deras artikel grundar sig i ett projekt med syftet att formulera en

teambaserad träningsmodell för vårdpersonal som möter patienter och anhöriga i existentiell

kris. Projektet hade en deltagargrupp på 35 personer som en gång i veckan under sju veckor

deltog i en två timmars lång träff. Deltagargruppen delades upp i grupper om nio i varje

grupp. Träffarna introducerades med en kort teoretisk genomgång och övergick sedan i
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samtal om kliniska och personliga erfarenheter. Modellen de använde sig av var Structure of

Learning Outcome (SOLO) och hade som syfte att öka deltagarnas kompetens inom området.

Deltagarna svarade på en enkät innan och efter studien för att ge indikationer på huruvida

kunskapen ökat under projektets gång. 25 av deltagarna deltog dessutom i intervjuer.

Resultatet visade på en stor uppskattning bland deltagarna att få ta del av strategier och

teorier rörande existentiell kris. De uppgav sig ha en ökad förståelse gällande framförallt

olika typer av ensamhet samt frågor om meningslöshet. Nycklarna i projektet byggde på att

skapa en struktur och språk för frågorna, samt uppmuntra till att våga se, lyssna, identifiera

frågor och ställa frågor till patienter. Från en kritisk synvinkel till studien saknas en tydlig

definition om vad som menas med existentiell kris. I enkäterna ställdes frågan om hur man

skiljer på existentiell och religiös kris men det framgår inte vilka definitioner eller teorier som

används. Däremot visar studien på en efterfrågan hos vårdpersonal till en ökad kompetens

inom området och att existentiella frågor ställs inom palliativ vård.

Ett exempel på tidigare forskning som använt sig utav samma teori som denna studie är

Cecilia Melders avhandling från år 2011, med titeln “Vilsenhetens epidemiologi - en

religionspsykologisk studie i existentiell folkhälsa”. Avhandlingen behandlade frågan om hur

den existentiella dimensionen av hälsa påverkar individens egna självskattade hälsa och

livskvalite. Genom ett empiriskt material bestående utav 81 enkäter och 5 djupintervjuer

undersökte Melder primärt sitt egna projekt VVV-Vuxet Växande i Vällingby som pågick

under 3 år. Projektet, baserat på vuxenpedagogik och religionspsykologi ämnade skapa

utrymmen för samtal och reflektion om det egna livet (Melder, 2011, s.21). Resultatet visade

på ett samband mellan en god rankad existentiell hälsa och de andra hälso-paradigmen.

Melders teorier baseras till stor del på Valerie DeMarinis teorier från 2003, 2006 och 2008

vilka i sin tur bland annat är bearbetningar utav Winnicott’s objektrelationsteori, Anthony

Masellas kulturella dimension, Paul Pruysers teorier om själavård i en modern kontext samt

David Wulffs religiösa orienteringar. DeMarinis skrev 2003 om själavård och existentiell

hälsa utifrån hypotesen om en existentiell epidemiologi i det postmoderna Sverige. Till detta

kompletterade hon till tidigare forskning genom en bedömningsmodell. Modellen inkluderar

en trestegspyramid med en metateoretisk existentiell orientering som grund, påbyggd av

teoretiska system för operationalisering och slutligen ett applicerat instrument eller metod.

Denna pyramid omges av erfarenhet, information och insyn för att klargöra och ta fördel av
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kontext och sammanhang. En djupare beskrivning av DeMarinis teoretiska modeller gällande

existentiell hälsa presenteras vid denna uppsats teorigenomgång (ibid).

2.1.4 Svenska kyrkan

Vad gäller tidigare forskning om Svenska kyrkan har det relevanta för bakgrunden

presenterats i inledningskapitlets bakgrundsbeskrivning av Svenska kyrkan. Nedan

presenteras en tidigare forskning gällande själavård. Forskningen om själavård är omfattande

och flera exempel skulle kunna ges. För att hålla forskningsöversikten i relation till

forskningsämnet kommer därför denna del fokusera på tidigare forskning som ligger nära

denna uppsats egna syfte och relaterar till frågor specifikt om existentiell hälsa och vård vid

livets slutskede.

År 2002 genomförde Susann Strang och Peter Strang, forskare inom onkologi och palliativ

medicin, en studie som vände sig till Sjukhuspräster i Sverige för att förstå vilka de vanligaste

ämnena var som kom upp i samtal mellan präster och palliativa cancerpatienter. Resultatet

visade att de frågor som vanligtvis kommer upp rör menings-frågor, döden samt sjukdom och

smärta. Specifikt religiösa frågor förekom mer sällan. Oavsett patientens egna tro fanns ett

behov att tala om existentiella frågor vilket var det mest vanligt förekommande temat som

kom upp (Strang & Strang, 2002). I studien från 2002 framgår sjukhuskyrkans roll i mötet

med patienter på sjukhus som viktigt vid mötet av existentiella frågor. Hur representanter för

kyrkor eller andra samfund samverkar med äldreboenden varierar från äldreboende till

äldreboende, men det är vanligt att det finns en etablerad kontakt. För att undersöka vilka de

vanligaste ämnena som kommer upp i samtal mellan sjukhuspräster och palliativa patienter

riktade Strang och Strang en kvantitativ studie till 172 sjukhuspräster i Sverige. Genom

referenser till Yalom’s (1980) syn på de fyra elementen som utmanar existensen samt

Aldridge differens mellan religion och spiritualitet lade Strang och Strang den teoretiska

grunden för undersökningen (Strang & Strang, 2002, s.858). Enkäten ställer frågor till

respondenterna: Den första var en öppen-svarsalternativ-fråga (1) Lista de vanligaste frågorna

som ställs av palliativa patienter. De andra två hade slutna svarsalternativ: (2) Vilken palliativ

patient är mest sannolik att kontakta dig? samt, (3) Estimera hur många av dina patienter med

en kronisk sjukdom som ställer religiösa frågor? Resultatet visade att de frågor som

vanligtvis kommer upp rör menings-frågor, döden samt sjukdom och smärta. Specifikt

religiösa frågor förekom mer sällan. Oavsett patientens egna tro fanns ett behov att tala om
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existentiella frågor vilket var det mest vanligt förekommande temat som kom upp (ibid). I en

senare studie av Peter Strang och Lisa Sand, genomförd år 2018, lyfts frågan om

vårdpersonalens möte med existentiell kris inom vården, frågor som i artikelns inledning

anses svåra att bemöta av vårdpersonal som själva inte anser vara kvalificerade för att bemöta

existentiella frågor (Strand & Strang, 2018).

2.2 Presentation av teorin
Denna uppsats använder sig utav Valerie DeMarinis teori om existentiell information som

teori. Vid DeMarinis tidiga forskning använde hon sig utav modellen Model of Cultural

Dimension for Assessment of Existential Health and Epidemiology at both Societal and

Individual Level. De kulturella dimensionerna av hälsa ämnade teoretisera och konkretisera

hur hälsa påverkas på individuell och social nivå. Denna uppsats teori baseras till stor del på

den teoretiseringen, men även DeMarinis vidareutveckling av teorin. DeMarinis

vidareutveckling från den tidiga modellen innebär bland annat ett byte av namn och delvis

beskrivning av de olika nivåerna, tidigare dimensionerna. I denna teoripresentation kommer

därför DeMarinis teoriutveckling presenteras i sin helhet för att ge en dynamisk förklaring av

teorin i denna uppsats. DeMarinis teori har utvecklats i två steg där modellerna från 2003 och

2014 kommer presenteras i kronologisk ordning. Eftersom att modellen från 2014 är en

vidareutveckling av 2003 behövs bakgrunden till 2003 års modell för att fullt förstå modellen

från 2014. Därefter följer en beskrivning av de olika hälsonivåerna som också blir denna

uppsats teoretiska utgångspunkt. Avslutningsvis kommer en kritisk reflektion över teori, följt

av  den teoretiska operationaliseringen, utvecklad för denna uppsats.

Kleinmans hälsoforskning som presenterades tidigare i uppsatsen, på sida 8, bidrar med en

modell på hälsa i relation till kultur. DeMarinis utvecklar Kleinmans modell vilket

exemplifieras i hennes bok Pastoral Care, Existential Health and Existential Epidemiology -

A Swedish postmodern case study, från 2003. Där används modellen för att undersöka

existentiell hälsa i själavård vilket stärker modellens relevans i denna studie som också ämnar

undersöka samtalen mellan kyrkliga representanter som präster och diakoner, med äldre

vuxna. Modellen delar upp hälsan enligt fem olika hälsodimensioner. Dimensionerna förstås

utifrån både samhällets och individens kulturella kontext. Dimensionerna är: (1) Den fysiska
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dimensionen, (2) Den psykiska dimensionen, (3) Den sociala dimensionen, (4) Den

ekologiska dimensionen, samt (5) Den existentiella dimensionen (DeMarinis, 2003, s.45).

Figur 1: Model of Cultural Dimension for Assessment of Existential Health and Epidemiology at both Societal

and Individual Level (DeMarinis, 2003, s.45).

Modellen visar hur den biologisk-fysiska dimensionen längst in i cirkeln omsluts av den

psykologiska dimensionen, som följs utav den sociala- och slutligen ekologiska dimensionen.

De olika dimensionerna samverkar och interagerar. De påverkar och påverkas av varandra

vilket innebär att den fysiska hälsodimensionen påverkar den psykologiska hälsodimensionen

etc. Den existentiella dimensionen (senare existentiell information), illustrerad i modellen

som en pil rör sig över och mellan dimensionerna vilket gör den inkluderad och influerad i

samtliga dimensioner.

DeMarinis modell Model of Cultural Dimension for Assessment of Existential Health and

Epidemiology at both Societal and Individual Level, är utformad för att möjliggöra analysen

av hälsa med förståelsen av att den aktuella kontexten påverkar hälsans utfall. Den kulturella

miljön skapar förutsättningar för den existentiella hälsans utrymme och utfall, vilket

modellen förklarar (DeMarinis, 2003, s.43).

I DeMarinis utveckling av teorin 2014 presenteras istället hälsan utifrån hälsonivåer där den

existentiella hälsans nivå förstås som existentiell information. Denna modell ser istället ut

såhär:
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Figur 2: A model for understanding existential information (Ulland & DeMarinis, 2014, s.4)

I denna modifiering av modellen är den första skillnaden att notera hur dimensionerna bytt

namn till nivå, eller level. Nivåerna med start längst in i cirklarna är den personliga nivån,

den sociala nivån och den kulturella nivån. Den tidigare biologisk-fysiska dimensionen är

helt sammanslagen med den psykologiska dimensionen och bildar gemensamt en personlig

nivå. Den tidigare ekologiska dimensionen är nu ersatt av en kulturell nivå. Den kulturella

nivån beskrivs, i symbios med Marsellas definition av kultur, innehålla både majoritet- och

minoriteters gruppsykologiska funktioner och uttryck - såsom beteenden, symboler och

meningsskapande uttryck som ritualer (ibid).

2.2.1 Den personliga nivån

I den innersta cirkeln finns den personliga nivån. Denna nivå rymmer kroppens biologiska

och psykologiska funktioner vilket kommer i uttryck både genom kroppens egna processer,

men också genom dess reaktioner på sin omgivning. Inom detta område ryms fysisk hälsa

och ohälsa, sjukdomar och fysiska komplikationer, men även psykologiska reaktioner och

funktioner. Individens tankar och känslor, hennes personlighet och aktioner.

2.2.2 Den sociala nivån

Den andra nivån är den sociala nivån. I denna ryms individens sociala interaktioner med

samhällets institutioner, individer och grupper. DeMarinis beskriver att den sociala nivån är

var individen deltar och förhandlar med sin omgivning (DeMarinis, 2003, s.44).
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2.2.3 Den kulturella nivån

I det yttersta fältet representeras den kulturella nivån. Den ekologiska omgivningen påverkar

individens förutsättningar för hälsa. Hur är klimatet och miljön? Hur är luften och tillgången

till färskvatten etc? Finns det tillgång till naturområden?

2.2.4 Den existentiella informationen

Den existentiella informationen rör sig över och mellan de andra nivåerna. I den existentiella

informationen skapas, och förhandlas individens världsbild, hennes mening, förståelse av

hennes existens men också spiritualitet och tro. Värderingar som påverkar hennes inställning

till livet, och ligger till grund i hennes beslut ryms inom den existentiella informationen.

Eftersom att den existentiella informationen påverkar och påverkas av de andra nivåerna

påverkas individens existentiella hälsa utav exempelvis sjukdomar, boendeförhållanden,

socialisering och biologiska förutsättningar. Men även utav kontextens acceptans och

inställning till religiösa och spirituella världsbilder. Den existentiella informationen förstås

som övergripande och integrerad i de andra nivåerna av hälsa, samtidigt som den är

individuell, och byggs upp med individens livsåskådning. Den existentiella hälsan är alltså i

sig själv inte bunden till en speciell livsåskådning, men baserat på individens livsåskådning

navigerar hon inom den existentiella informationen i relation till hennes övriga hälsonivåer,

varför hon också påverkas av den kulturella kontext hon befinner sig i (DeMarinis, 2008,

s.3-4).

Teorin bygger alltså på en förståelse av att individens hälsa påverkas av hennes personliga

förutsättningar, den sociala och kulturella kontexten. Den existentiella delen av hälsa

integreras och integrerar i samtliga nivåer av hälsa vilket gör den svår att separera från de

andra nivåerna, vilket därför alltid behöver tas i aktning vid studiet av hälsa. DeMarinis

hälsonivåer kommer vid den teoretiska tillämpningen (kapitel 3.2.4) att användas för att

skapa ett analytiskt verktyg vid analysen av materialets resultat.

2.3 Teoretisk tillämpning
Eftersom att studiens syfte ämnar reda ut för vilka teman som förekommer i samtal mellan

äldre vuxna boende på äldreboenden, och präster samt diakoner i Svenska kyrkan används

DeMarinis teori till att sortera studiens teman för att skapa en förståelse för vilka teman som
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eventuellt aktualiseras i de olika tidsperioderna. En svårighet med teorin är vid förståelsen av

vilka frågor som är existentiella, eller rättare sagt: vilka frågor är explicit existentiella? Den

existentiella informationen är svår att friställa. Eftersom att den existentiella informationen

rör sig mellan samtliga övriga nivåer är den därför också svår att utesluta från de andra

nivåerna. Modellen kräver således en analys kring hur de tydligt existentiella teman som

förekommer relaterar till de olika nivåerna. Studien vill även med denna studie efterfråga en

konkretisering av DeMarinis existentiella information för att underlätta och främja forskning

inom området. Teorin behöver därför understödjas av en operationalisering av teorin för att

kunna möta materialet i en resultat och analysframställning. För att operationalisera teorin har

DeMarinis studier med teorin studerats, och några poänger kommer introducera

presentationen av operationaliseringen.

DeMarinis beskriver betraktelser hon gjort av den svenska kontextens påverkan på vården.

Enligt henne innebär den svenska kulturen delvis en hög respekt för personlig integritet, och

frågor av religiös karaktär anses privat, vilket ofta leder till att frågor med religiös koppling

exkluderas (DeMarinis, 2003, s.17). Enligt DeMarinis råder även en avsaknad av ett

existentiellt perspektiv inom vården vilket exemplifieras med fall där vården prioriterat den

fysiska och psykiska hälsan utan att komma till roten av sjukdomsproblematiken, som i vissa

fall grundar sig i existentiella frågor, enligt DeMarinis (ibid s.18). Det är alltså relevant att

vid studier av den existentiella hälsan vara medveten om hur individens existentiella

information rör sig mellan de andra nivåerna. Den existentiella informationen är svår att

separera från andra nivåer, som den personliga, sociala och kulturella nivån. Av förekommen

anledningen kommer därför operationaliseringen gå till enligt följande  beskrivning:

Studiens material består av teman som är uttagna från DeMarinis studie och kompletterad

enligt denna studies pilotstudie vilket finns tydligt förklarat tidigare. Vid ett första försök till

att operationalisera de olika nivåerna som om de var huvudrubriker till studiens teman blev

det tydligt att framförallt den existentiella informationen går att läsa in i de flesta teman.

Utifrån DeMarinis teori och tillsammans med redan formulerade teman skapades därför andra

rubriker på huvudteman för att komma runt dilemmat. Eftersom att en del av poängen med

DeMarinis teori är att den existentiella informationen inte går att separera från andra nivåerna

använder sig denna studie av egenformulerade huvudteman som klustrar ihop de teman som

tas upp i studien. Detta för att förtydliga analysen av materialet.
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2.3.1 Ensamhet (ET)

Teman: Ensamhet

Temat ensamhet tilldelas ett eget huvudtema. Med bakgrund till å ena sidan tidigare

forsknings tydliga resultat om att ensamhet är ett vanligt förekommande tema som ofta

sticker ut i resultat, däribland DeMarinis studie från 2003, men även i Socialstyrelsens studie

från 2021 där resultatet visade att äldre vuxna under pandemin i hög grad upplevde känslor

av ensamhet (Socialstyrelsen, 2021)

2.3.2 Identitets-teman (IT)

Teman: Identitet, livsberättelse, arbetsliv, immigration, åldrande

Detta huvudtema innefattar frågor och teman som rör individens identitetsskapande, hennes

livshistoria med dess viktiga event. Eftersom att temat identitet är ordagrant identiskt med

huvudtemat ansågs det nära sammanlänkat med vad temat kan tänkas uppfattas som av

respondenter och läsare. Temana livsberättelse och arbetsliv knyter båda an till individens

identitet, vem hon är och vad hon gjort. Vad gäller temat åldrande och immigration är båda

dessa teman möjliga att placera under flera huvudteman. Beslutet fattades med immigration

och åldrande som föränderliga och därför påverkar de individens identitet - hur hon förhåller

sig till sin ålder eller situation eller bakgrund som immigrant.

2.3.3 Psykologiska teman (PT)

Teman: Depression, självmordstankar, alkohol/droger, skam, rädsla för döden, sorg, glädje,

Huvudtemat vad gäller psykologiska faktorer påminner om DeMarinis personliga nivå och

refererar till teman som tydligt rör psykiska tillstånd och funktioner, men också beroenden

som kan klassas som fysiska eller psykiska - såsom alkohol och droger. De flesta av de teman

som klassas som psykologiska teman är även kopplade till existentiell information men har

separerats från det existentiella huvudtemat med argumentet att de trots allt ligger nära

psykologiska delar av hälsan.

2.3.4 Sociala och relationella teman (ST)

Teman: Relationer, familj, vardagliga ämnen, trivsel på boendet, konflikter, pandemin

Ett eget huvudtema för sociala och relationella teman ligger nära den sociala hälsonivån i

DeMarinis teori, men innehåller tydligt just sociala interaktioner och relationella samband.
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2.3.5 Existentiella teman (EXT)

Teman: Känsla av tomhet, brist på mening.

Eftersom att just den existentiella informationen går att tolka in i de flesta andra teman är

detta huvudtema mer specifik för tydligt existentiella teman. Samtidigt kan den existentiella

informationen läsas in i samtliga andra teman, eftersom att den är integrerad och i dialog med

individens samtliga hälsonivåer.

2.3.6 Fysiska teman (FT)

Teman: Sjukdom

Dessa teman berör kroppens tydligt fysiska hälsa. I studien används enbart temat sjukdom,

men i framtida studier hade exempelvis kroppsskador kunnat användas.

2.3.7 Religions- och trosteman (RT)

Teman: Helighet, Guds närvaro, psalmer, mystika erfarenheter, problem med Bibeln, Guds

frånvaro, begravning, lidande/teodiceproblemet, tvivel, rädsla att inte räcka till i Guds ögon.

Huvudtemat Religions- och trosteman refererar till teman som direkt berör andliga och

religiösa frågor. Relaterat till DeMarinis teori hör detta till den existentiella informationen.

Skillnaden mellan existentiella teman och religiösa teman är komplicerad att avgöra eftersom

att man skulle kunna argumentera för att de religiösa temana är explicit existentiella. Det går

alltså inte att ta bort det existentiella från religions- och trosteman, däremot ämnar

uppdelningen sätta ljus på de uttalat religiösa frågorna som ryms i den existentiella

informationen. I denna studie var förslagen på dessa teman flera för att ge svar på

målgruppens profession.

Dessa huvudteman ska ses som en brygga mellan materialet och teorin, och inte som en egen

teori i sig. Människans liv och livsfrågor är mer komplexa än dessa kategorier, och de präster

och diakoner som svarar på enkäterna kan ha tolkat deras angivna teman på andra sätt, varför

denna studie inte heller kan ge mer svar än en teoretisk reflektion över resultatet. Dessa olika

huvudteman blir därför ett svar till övergripande kategorisering, samtidigt som hänsyn tas till

teorins förståelse av den existentiella hälsan som en rörelse mellan de andra nivåerna av

hälsa.
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Kapitel 3 Metod och material

3.1 Forskningsmetod
Denna studie är en kvantitativ, deskriptiv studie som baseras på ett enkätmaterial insamlat

under hösten 2021 och analyserat i SPSS. Denna delen av studien presenterar de

metodologiska stegen som processat studien.

3.1.1 Kvantitativ metod

Med bakgrund mot att tidigare forskning inte gjorts på detta specifika område valdes en

kvantitativ metod bestående av en delvis egenformulerad enkät som föregicks av

formuleringar från DeMarinis studie från 2003 vad gäller de samtalsteman som gavs som

förslag, samt samtal med handledare och en pilotstudie med efterföljande utvärdering.

För att på det avgränsade urvalet ändå ge en så bred grund som möjligt att ta avstamp från

prioriterades ett kvantitativ material framför ett kvalitativt. En kvalitativ studie hade å sin sida

gett en djupare inblick i vilka resonemang som förts kring forskningens tema, men med ett

kvantitativt material ges istället en mer övergripande bild över hur möten mellan svenska

kyrkans anställda och boende på äldreboenden sett ut under de angivna tidsperioderna.

Förhoppningsvis kan senare forskning använda denna studies resultat för att gå in i mer

djupgående forskning med de tillgångar och verktyg som ryms inom kvalitativa metoder.

Masteruppsatsens tids- och storleksbegränsning föranledde beslutet om att inte göra en mixad

metod med argumentet att en större kvantitativ forskning lägger en ny grund för framtida

forskning att ta spjärn mot.

3.1.2 Enkäterna

Enkäterna som formulerades i studiens inledande fas bestod av fyra delar med fyra frågor i

varje del. Den första delen avsåg respondenternas bakgrundsfakta såsom könsidentitet,

vigningstjänst, församlingens generella demografi samt stift. Bakgrundsfrågorna ämnade att

ge transparens i studiens representation vad gäller respondenter. Frågan gällande stift ställdes

enbart i syfte att under insamlingsperioden få en överblick om vilka stift som representerades

för att avgöra hur påminnelsemejlen skulle fördelas. Detta förklarades i samband med frågan

för att garantera respondenterna större möjlighet till anonymitet i studiens

resultatframställning.
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Följande tre delar av studien delades upp efter besöksförbudens ramar, baserat på

regeringsbesluten 2020 och 2021. Tidsavgränsningen för de olika delarna blev således “Tiden

före besöksförbuden infördes i samband med Covid-19” vilket specifierades med tiden före

30 mars 2021. “Tiden under besöksförbuden i samband med Covid-19” vilket specificerades

med tidsperioden 1 april 2020 till och med 31 maj 2021. Den sista delen avsåg “Tiden efter

besöksförbuden i samband med Covid-19” och specifierades med 1 juni 2020 till nu.

Vardera enkätdel ställde fyra identiska frågor med viss korrigering i de två senare delarnas

svarsalternativ för att stämma överens med de restriktioner som utfärdats. Exempelvis

ändrades svarsalternativet “Hembesök” till “Hembesök som följde restriktionerna - bakom

plexiglas etc.” i de två sista delarna. De återkommande frågorna formulerades lika i de olika

delarna för att möjliggöra en komparativ analys av de olika tiderna. Frågorna, med

svarsalternativ, som ställdes var:

1. Hur ofta har du under denna tiden haft samtal med individer som bor på

äldreboenden?

a) Mer än en gång i veckan

b) 2-3 gånger i månaden

c) 1 gång i månaden

d) Mer sällan än en gång i månaden

2. Hur kom du under denna tiden vanligtvis i kontakt med den/de du samtalade med?

a) Personen kontaktade mig/församlingen

b) Anhöriga kontaktade mig/församlingen

c) Personalen på äldreboendet kontaktade mig/församlingen

d) I samband med församlingens verksamhet på äldreboendet

3. På vilket sätt skedde kontakten vanligtvis?

a) Hembesök

b) Via telefon

c) I kyrkan/församlingshem

d) I samband med församlingens verksamhet på äldreboendet
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4. Kryssa för vilka tre (3) teman som var vanligast förekommande i samtal med personer

boende på äldreboenden under denna tidsperiod.

Alternativ på teman: Brist på mening, Arbetsliv, Problem med Bibeln, Mystika

erfarenheter, Känsla av tomhet, Identitet, Skam, Alkohol/droger,

Lidande/Teodiceproblemet, Självmordstankar, Depression, Rädsla för döden,

Relationer, Konflikter, Guds frånvaro, Tvivel, Ensamhet, Helighet, Åldrande,

Sorg, Immigration, Eget alternativ

De första tre frågorna relaterade till undersökningens andra forskningsfråga om hur relationen

mellan Svenska kyrkan och äldreboenden påverkats under Covid-19-pandemin. De mäter

frekvens, hur kontakten har initierats och var kontakten har tagit rum. Den fjärde frågan

relaterade till frågan om existentiell hälsa och baserades på svarsalternativen i DeMarinis

studie från 2003. DeMarinis svarsalternativen var följande: sorg, familjerelaterade problem,

skuld/ensamhet, ångest, olikheter/konflikter, förlåtelse, brist på mening/riktning, tvivel,

depression, känslor av tomhet, kärleksrelationer, lidande/teodiceproblemet, bön/meditation,

Guds frånvaro, identitetsproblem, arbetslöshet, bli vuxen/åldras, rädsla för döden,

alkohol/drogproblem, psykologiska sjukdomar, osäkerhet i att möta samhällets förändringar,

obesvarade böner, skam, självmordstankar, problem med Bibeln, andra religioner, mystika

erfarenheter, helgelse, immigration, sex/intimitetsproblem, Guds dom3 (DeMarinis, 2003,

s.89).

Vissa av dessa teman ansågs utav mig inte relatera till forskningsfrågan eller gruppen som

respondenterna möter, varför vissa exkluderades. Däribland ändrades “bli vuxen/åldras” till

enbart “åldrande” och andra ströks, så som kärleksrelationer och sex/intimitetsproblem.

3 Egen översättning, orginalformuleringar: Grief, Family-related problem, Guilt/Loneliness, Angst,
Differences/Conflicts, Forgiveness, Lack of meaning/direction, Doubt, Depression, Feelings of
emptiness, Love relationships, Suffering/Theodicy, Prayer/Meditation, God’s absence, Identity proble,
Unemployment, Becoming adult/ageing, Fear of death, Alcohol/drug problem, Psychological illness,
Uncertainity in facing society’s changes, Unanswered prayer, Shame, Suicidal thoughts, Problem with
the Bible, Other religions, Mystical experiences, Sanctification, Immigration, Sex/intimacy problem,
God’s judgement (DeMarinis, 2003, s.89).
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3.1.3 Pilotstudie

För att säkerställa reliabiliteten i de ställda enkätfrågorna utformades först en enkät som

skickades till en referensgrupp på 5 personer, varav tre präster och två diakoner. Denna

pilotstudie ämnade delvis visa indikering på hur frågorna gick att besvara i praktiken.

Pilotstudiegruppen fick dessutom ytterligare frågor om enkäten, vilka var: (1) Hur lång tid

tog enkäten att besvara? (2) Förstod du frågorna? Var det någon/några frågor du inte förstod?

Vilka och varför? (3) Skulle du svara på enkäten om den skickas till din mejl om du inte var

med i pilotstudien? (4) Vad skulle få dig att svara på enkäten?

Dessutom gavs utrymme för en ytterligare kommentar. Pilotstudiegruppen valdes utifrån

tidigare kontakter med mig för att optimera svarsfrekvensen på en relativt kort svarsperiod

vilket var en vecka. Enkäten skickades per mejl, (se bilaga A) till en person/mejl vilket gav

utrymme till personliga svar även via mejl. Efter att pilotstudiegruppen lämnat in enkäterna

utvärderades resultatet. Pilotundersökningen lämnade utrymme för att lägga till egna

svarsalternativ på samtliga frågor vilket delvis resulterade i att fråga 3.2, 4.2 och 5.2 “Hur

kom du under denna tiden vanligtvis i kontakt med den/de du samtalade med?”

kompletterades med svarsalternativet “Jag tog själv kontakt med personen/personerna”.

Gällande svarsalternativen på frågan om vilka teman som dök upp under samtalen med äldre

vuxna som bor på äldreboende kompletterade pilotstudiegruppen med egna alternativ, vilket

var följande: “Rädsla att inte duga i Guds ögon”, “Dela andaktsliv och tro med någon”, samt

“Guds närvaro”.

Studiens teman blev således: Brist på mening, Arbetsliv, Problem med Biblen, Mystika

erfarenheter, Känsla av tomhet, Identitiet, Skam, Alkohol/droger, Lidande/Teodiceproblemet,

Självmordstankar, Depression, Rädsla för döden, Relationer, Konflikter, Guds frånvaro,

Tvivel, Ensamhet, Helighet, Åldrande, Sorg, Immigration, Guds närvaro, Rädsla att inte

räcka till i Guds ögon, annat. Det sista alternativet var alltså ett öppet alternativ där

respondenterna kunde ange ett vanligt tema som de inte upplevde fanns representerat i

förslagen på teman.

38



3.2 Material
3.2.1 Urval

Studien riktar sig till präster och diakoner inom Svenska kyrkan som arbetar mot

äldreboenden. I Svenska kyrkan finns det 2479 präster och 1069 diakoner fördelade på totalt

1334 församlingar i 13 stift. I Sveriges totalt 290 kommuner finns det cirka 1700

äldreboenden, även kallat vård och omsorgsboenden (SKR, 2020). Förutsatt att varje

församling har minst ett äldreboende inom de geografiska gränserna är medelvärdet 1,2

äldreboenden inom varje församling. De församlingar som saknar äldreboenden inom de

geografiska gränserna är rimligtvis mindre församlingar inom exempelvis Stockholm stift.

Dessa församlingar ingår ofta i pastorat, vilket är en samverkan mellan församlingar som

ingår i det givna pastoratet. Exempelvis ingår församlingarna Adelsö-Munsö, Ekerö och

Lovö i Ekerö pastorat (Svenska kyrkan, 2022).

3.2.2 Datainsamling

Arbetet som genomförs av församlingen med äldreboenden utformas olika beroende på

församlingens församlingsinstruktion och arbetsfördelning inom arbetslagen. Vem eller vilka

i en församling som arbetar med just äldreboenden kan därför både variera och vara svårt att

avgöra utifrån församlingshemsidor. I många präster och diakoners arbeten ingår dessutom

enskilda samtal vilket också ökar möjligheten att fler än enbart ansvariga i församlingen

möter äldre vuxna boende på äldreboenden.

För att komma i kontakt med urvalsgruppen kontaktas därför pastorsexpeditionen med ett

introduktionsmail som beskrev forskningsämnet, syftet och dess relevans tillsammans med en

länk till enkäten. Pastorsexpeditionen tillfrågades skicka vidare mailet till relevanta präster

och diakoner i församlingen som de ansåg vara rätt person för enkäten. Eftersom att

pastorsexpeditionen är den enhet i en församling som tar emot en stor del av utifrån

kommande frågor samt har koll på församlingens verksamhet ansågs de som den bästa

kontaktvägen istället för att välja ut slumpmässiga präster, diakoner eller kyrkoherdar. Detta

för att pastorsexpeditionen också har för vana att sammanlänka rätt person i arbetslaget med

den som hör av sig.

Av Svenska kyrkans 1337 församlingar, skickades 644 mejl ut var för sig med en personlig

hälsning som “Hej X pastorat/församling X,” och därefter samma följetext som finns bifogat i
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Bilaga A. Målet med den personliga inställningen i mejlet var att skapa engagemang i

församlingarna att delta i studien. Bortfallet av skickade mejl berodde delvis på att många

församlingar saknade en egen försmalingsmejl och istället enbart angav en pastoratsmejl

vilket resulterade i att vissa församlingar aldrig nåddes av informationen. Några få

församlingar räknades dessutom bort, såsom Hovförsamlingen i Stockholm, som formellt sett

inte har egna församlingsmedlemmar boendes i församlingen. Eftersom att mejllistorna

samlades in manuellt utifrån en kombination av Svenska kyrkans lista över statistik på

församlingsmedlemmar per församling samt Svenska kyrkans hemsida för respektive

församling eller pastorat kan även vissa slumpmässiga församlingar fallit bort från mejllistan

av den mänskliga felfaktorn.

En påminnelse skickades ut en vecka senare till 214 slumpmässigt utvalda församlingar,

fördelade på de stift med lägst representation.

3.2.3. Dataanalys

När materialet samlats in till enkäten i Google-formulär kunde en överblick av resultatet ses

direkt i google´s egna omvandling av enkätens data. Detta gav en första bra överblick av

resultatet, framförallt i samband med det påminnande utskicket till de 100 olika

församlingarna som fick påminnelse. När enkäten stängdes den 21 november 2021

påbörjades SPSS-inmatningen av de totalt 355 respondenternas svar. Bakgrundsfrågorna som

respondenterna enbart kunde fylla i ett svar matades på en variabel, med olika värden för de

olika svarsalternativen. De flesta frågorna hade dock flera svarsalternativ där respondenterna

fick välja mer än ett alternativ. Till dessa frågor skapades en variabel per svarsalternativ och

fylldes i som (0) ej angivet eller (1) angivet . För de öppna svarsalternativen skapades ett

parallellt Google Kalkylark där de angivna alternativen kodades. För de alternativ som

passade in i redan föreslagna teman fördes de in i SPSS på det kodade temat. För de alternativ

som var återkommande bland fler än 1 respondent skapades nya teman vari dessa fördes in i

SPSS. En bilaga för kodningen av de egna svarsalternativen finns i appendix som Bilaga C.

Baserat på resultatet i SPSS skapades först diagram i SPSS. För uppsatsens design och

tydlighet skapades sedan stolpdiagram i Google med samma siffror som SPSS tog fram.

Två problem uppstod vid dataanalysen av materialet. Eftersom att vissa frågor gav utrymme

för egna alternativ gav en del respondenter egna svar på hur de kom i kontakt med personer
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som bor på äldreboenden. Dessa svar var i framförallt frågorna om frekvens och kontaktytor

nästan uteslutande svar som tydligt inkluderade svarsalternativen som fanns angivna, men

med formuleringar som “alla alternativen ovan” eller “Alt 1 samt 4”. De öppna

svarsalternativen kodades därför om för att möta svarsalternativen och förklarar också varför

vissa respondenter angett fler svar än ett. Besultet att inkludera dessa svar gjordes för att

undvika exkludering av svaren som ändå hade relevans i undersökningen. Vid frågorna om

teman efterfrågades tre angivna alternativ av respondenterna. De flesta respondenterna

kryssade tre teman, medans andra respondenter antingen kryssade färre eller fler. Detta

innebar att vid frågan om de tre vanligast förekommande temana blev resultatet något

missvisande. Samtidigt valde jag att inkludera samtliga svar för att ändå visa på den

övergripande bilden av vilka teman som var mest frekvent förekommande, vilket är

uppsatsens huvudsyfte.

3.2.4 Etiska överväganden

Med hänsyn till den tystnadsplikt som åligger präster och diakoner vad gäller deras enskilda

samtal med individer ställs frågorna om deras samtal på ett sådant sätt att “samtalen” kan

förstås utifrån fler perspektiv än enbart enskilda. Varje enkätfråga gick att lämna obesvarad

för de tillfällen respondenten inte upplevde att hen kan ge ett svar. Genom att erbjuda

generella och redan föreslagna svarsalternativen minskade risken att tappa respondenternas

svar på grund utav olika tolkningar av tystnadsplikten. På så sätt kan inte informationen

kopplas till specifika respondenter eller individer respondenterna hade i åtanke vid

svarstillfället. Samtidigt upplystes respondenterna om anonymiteten i den betydelse att de

förutom frågan om kön, ålder och stiftstillhörighet inte uppgav övrig personlig information

som används i uppsatsen. Med tanke på att 355 respondenter svarade på enkäterna säkrar

även detta för respondenternas anonymitet i den mån att de som individer inte går att läsas ut

från denna uppsats, då deras svar blir i mängden av flera. Dataanalyser som hade kunnat

koppla respondenterna till svaren, exempelvis en eventuell korrelation mellan

könstillhörighet eller ålder, med en annan fråga undveks av respekt för de respondenter som

var i minoritet. Vad gäller känsligheten i den information som ges läggs extra vikt vid

analysen till att enbart uttala sådant som går att säga av den givna informationen. Risken

finns alltid att informationen överanalyseras eller feltolkas, vilket eftersträvas minimering

genom att motivera och vara transparent med de analyser som görs och de slutsatser som tas.
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Det som kan sägas om resultatet är enbart respondenternas tolkning av äldre vuxnas hälsa,

vilket också begränsades av enkätens formuleringar.

3.2.5 Validitet

Validitet innebär enligt Creswell och Creswells (2016) beskrivning av kvantitativ validitet att

studien säkerställer att materialet mäter vad den ska mäta. I denna studie som använder ett

kvantitativt material genomförs detta bäst genom att ställa studiens metod, material och

resultat i relation till tidigare, och för studien, relevant forskning. För att säkra studiens

validitet och undvika risken för övertolkning av materialet behövs transparens i studiens

analysdel genom utskrivna resonemang samt referenser till tidigare forskning. Genom att

primärt i studiens diskussionsdel jämföra resultatet med tidigare forskning eftersträvas en

högre validitet för studiens analys och slutsatser. Med hjälp av DeMarinis (2003) tidigare

forskning utformades denna studies enkätfrågor vilket ämnar höja validiteten även för

materialet.

3.2.6 Reliabilitet

Studiens reliabilitet stärks genom studiens utförliga resonemang vad gäller enkätfrågornas

utformning, framförallt vad gäller de teman som respondenterna kan fylla i egna svar på. Med

ett öppet svarsalternativ gavs utrymmet för respondenten att själv förklara vad hen menar,

eller svara så representativt som möjligt om hen inte upplevde svarsalternativen relevanta.

Med medvetenhet om risken att tolka dessa öppna svarsalternativ fel, men även risken i att

respondenterna tolkar svarsalternativen olika beroende på egna tidigare erfarenheter kommer

resultatet aldrig kunna vara 100% sanningsenligt. Med transparens i resonemang, tolkningar

och kodningar kommer uppsatsens reliabilitet eftersträvas. Med tidigare studier som

referenser kan även de teman som dyker upp ställas mot tidigare forskningsresultat för att

stärka reliabiliteten. Eftersom att studien baseras på ett kvantitativt material är dessutom

materialet tydligt tillgängligt och därför öppen för interbedömarreliabilitet och repeterbarhet.
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Kapitel 4 Resultat
Studiens resultat presenteras i tre delar, där den första delen ger en bakgrundsbild av

respondenterna. Del två svarar på frågan om Svenska kyrkans präster och diakoners relation

med äldre vuxna på äldreboenden under Covid-19-pandemin. Den tredje delen presenterar

vilka teman som förekommit i samtalen mellan präster och diakoner i Svenska kyrkan, med

personer boende på äldreboenden. De två senare delarna presenterar resultatet utifrån

uppdelningen före, under och efter besöksförbuden. Enkäten fick i sin helhet svar från totalt

355 respondenter.

4.1 Del 1: Respondenternas bakgrundsinformation
Frågorna om respondenternas bakgrundsinformation rörde könsidentitet, ålder, tjänst, tid i

tjänst och demografiskt område för respondenternas församlingar.

Tabell 1: Könsidentitet. (N=352).

Kvinna 241

Man 107

Ickebinär 1

Vill ej uppge 2

Uteblivet svar 3

Studien representerades med en majoritet av kvinnliga deltagare, där 67,9%, alltså 241 angav

att de var kvinnor, 30,1% (107 st) män och 0,3% (1) ickebinär. 0,6% (2 st) angav “vill ej

uppge”. Svar saknades från 1,1% (3 st) av respondenterna. Skillnaden mellan män och

kvinnors svarsfrekvens i enkäten kan betraktas som stor då mer än dubbelt så många kvinnor

än män svarat på enkäten, något som kommenteras vidare i analysen.

43



Tabell 2: Ålder. (N=350).

Under 25 0

25-30 år 1

31-40 år 25

41-50 år 84

51-60 år 133

61-70 år 99

Över 70 år 8

Uteblivet svar 5

Bland respondenterna fanns även en att betrakta som stor skillnad vad gäller ålder. Störst

andel av respondenterna var mellan 51-60 år (38,1%). Följt av åldersgruppen 61-70 år

(28,1%). Delar man in respondenterna i 50 år och yngre, samt 51 år och äldre, är 110

respondenter (31%) 50 år och yngre, och 239 respondenter 51 år och äldre (68,5%). Svar

uteblev från 5 respondenter.

Diagram 1: Tjänst. (N=347)

Staplar från vänster: Diakon, Präst, Annat, Uteblivet svar.
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Vad gäller tjänstefördelningen var 190 respondenter präster, vilket motsvarar 53,5%. 121

respondenter, 34,1%, var diakoner, och 9,9%, motsvarande 35 respondenter uppgav att de

arbetade med annat, vilket vissa respondenter senare specificerade i kommentarsfältet där de

skrev att de arbetade som diakoniassistenter. 8 av respondenternas svar (2,5%) uteblev. Detta

visar på en till synes övervägande del präster, men med förståelsen av att de respondenter

som uppgav annat primärt arbetar med diakonala arbetsuppgifter blir fördelningen mer

jämlik, på en fördelning mellan präster på 53,5% och diakon/diakoniassistent 44%.

Diagram 2: Tid i tjänst. (N=342)

Staplar från vänster: Under 1 år, 1-2 år, 3-5 år, 6-10 år, 11-20 år, 21-30 år, 31-40 år, Mer än 40 år, Uteblivet svar.

Kategoriseringen i enkäten vad gäller tid i tjänst var: Under 1 år, 1-2 år, 3-5 år, 6-10 år, 11-20

år följt av tio års spann upp till 40 som i sin tur följdes av ett sista alternativ benämnt mer än

40 år. Delar man in dessa kategorier i två grupper i mindre än tio år och mer än tio år har

28,5% av respondenterna arbetat mindre än tio år i sin vigningstjänst, och 67,6% i mer än tio

år. Det är alltså en betydligt större andel respondenter som arbetat mer än tio år. Kategorin

11-20 år var det mest frekventa svarsalternativet med 27,6%, alltså 98 respondenter. Därefter

var 21-30 år angivet av 21,1% av respondenterna vilket motsvarar 75 st. 6-10 år angavs av

14,4%, 51 respondenter. 31-40 år stämde in på 14,1%, 50 respondenter, och 31 respondenter
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motsvarande 8,7% svarade 3-5 år. 17 respondenter, alltså 4,8% hade arbetat mer än 40 år i

sin tjänst. 13 respondenter hade arbetat 1-2 år och 6 respondenter under ett år vilket

motsvarar 3,7% respektive 1,7%.  Svar uteblev från 14 respondenter.

Diagram 3: Demografisk översikt av respondenternas församlingar. (N=352).

Staplar från vänster: Storstad (minst 200 000 invånare), Mellanstor stad (minst 50 000 invånare), Småstad

(minst 15 000 invånare), Landsbygd, Uteblivet svar.

Lite över hälften, 51,3%, motsvarande 182 av respondenterna arbetade i

landsbygsförsamlingar. Näst vanligast förekommande, med 18,6% och 66 respondenter,

arbetade i församlingar i småstäder med minst 15 000 invånare. Därefter hade församlingar i

mellanstora städer med minst 50 000 invånare en representation på 16,9% motsvarande 60

respondenter. Av respondenterna arbetade 44, motsvarande 12,4% i en storstad. Svar uteblev

från 3 respondenter.

4.2 Del 2: Frekvens och kontaktytor
Denna del av resultatet redovisar frågorna som rör relationen mellan studiens respondenter

och äldre vuxna på äldreboenden. Frågorna som ställdes rörde frekvens, hur kontakten kom

till och var den skedde. Resultatet presenteras först utifrån tiden före besöksförbuden, följt av

tiden under besöksförbuden och slutligen tiden efter besöksförbuden.
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4.2.1 Tiden före besöksförbuden

Diagram 4: Frekvens före besöksförbuden. (N=351).

Staplar från vänster: Mer än en gång i veckan, 2-3 gånger i månaden, 1 gång i månaden, Mer sällan än en gång i

månaden, Uteblivet svar, Ofta, Sällan.

Vid tiden före besöksförbuden hade över hälften av respondenterna ofta kontakt med äldre

vuxna boende på äldreboenden. Stapeldiagrammet visar att vid tiden före pandemin hade

närmare hälften, med en procent på 42,3%, av respondenterna kontakt med äldre vuxna på

äldreboenden 2-3 gånger i månaden. Fördelningen på de andra svarsalternativen var relativt

jämna, med 1 gång i månaden på 22,3%, mer sällan än en gång i månaden angavs av 18,6%

och mer än en gång i veckan utav 15,5%. 1,4% av respondenternas svar uteblev. Grupperar

man svarsalternativen enligt Ofta och Sällan, där Ofta representerar 2-3 gånger i månaden

och mer än en gång i veckan, och Sällan representerar 1 gång i månaden och mer sällan än

en gång i månaden, är fördelningen 57,8% för Ofta, och 40,9% för Sällan.
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Diagram 5: Hur i kontakt före besöksförbuden. (N=402).

Staplar från vänster: I samband med församlingens verksamhet på boendet, Personalen på äldreboendet

kontaktade mig/församlingen, Personen kontaktade mig/församlingen, Jag tog själv kontakt med personen,

Anhöriga kontaktade mig/församlingen, Ingen kontakt, Ej påbörjad tjänst, Uteblivet svar.

Före besöksförbuden var det tydligt vanligast att kontakten uppkom i samband med

församlingens verksamhet på äldreboendet, detta enligt 52% av svaren. Därefter var det

20,1% av de angivna svaren att personalen på äldreboendet tagit kontakt, följt av Personen

kontaktade mig/församlingen på 9%, Jag själv tog kontakt med personen och Anhöriga

kontaktade mig/församlingen på vardera 8,5%. 0,7% angav att de inte hade någon kontakt

och 1,2% att de ej påbörjat sin tjänst. De som inte hade någon kontakt före besöksförbuden

kan tänkas tillhöra gruppen som ej påbörjat sin tjänst. Svaret uteblev för 4 respondenter och

snittet var därför 1,14 angivna alternativ per respondent.
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Diagram 6: Var kontakten skedde före besöksförbuden. (N=459).

Staplar från vänster: Hembesök, Via telefon, I kyrkan eller församlingshem, På äldreboendet -

församlingsverksamhet, Utomhus, Brev eller vykort, Ingen kontakt, Uteblivet svar.

Före pandemin skedde kontakten vanligtvis i samband med församlingens verksamhet på

äldreboendet, vilket angavs av 49,6% av respondenterna. Därefter angavs hembesök av

37,7% av respondenterna som den vanligaste platsen för kontakt. Via telefon angavs av 7%,

utomhus av 2,7%, och i kyrkan eller församlingshemmet angavs av 1,7%. 1,4% angav att de

inte hade någon kontakt under denna tidsperiod. Svar uteblev från 9 respondenter. Totalt

angavs 369 svar vilket likt tidigare berodde på att en del av respondenternas svar utgjorde

flera svarsalternativ i den öppna svarsrutan.

Sammanfattningsvis hade majoriteten av respondenterna ofta kontakt med äldre vuxna på

äldreboenden vid tiden före besöksförbuden. Vanligtvis skedde kontakten 2-3 gånger i

månaden vilket motsvarar ungefär en gång varannan vecka. Kontakten skedde oftast i

samband med församlingens verksamhet på äldreboendet. Platsen för samtalen var således

vanligtvis i samband med den bedrivna verksamheten, men det var också vanligt med

hembesök på de boendes rum.
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4.2.2 Tiden under besöksförbuden

Diagram 7: Frekvens under besöksförbuden. (N=350).

Staplar från vänster: Mer än en gång i veckan, 2-3 gånger i månaden, 1 gång i månaden, Mer sällan än en gång i

månaden, Uteblivet svar, Ofta, Sällan.

Under tiden när besöksförbud rådde på äldreboenden hade 80% av respondenterna sällan

kontakt med äldre vuxna på äldreboenden. Resultatet visar på att 67% av respondenterna

hade kontakt med äldre vuxna boende på äldreboenden mer sällan än en gång i månaden.

6,8% hade kontakt mer än en gång i veckan, 11,8% 2-3 gånger i veckan och 13% en gång i

månaden. 1.4% av respondenternas svar saknades. Eftersom att inget alternativ fanns för

ingen kontakt alls, så kan dessa svar rymmas i mer sällan än en gång i månaden, vilket

framkommer i kommentarerna i det öppna fältet. De som där skrev att de inte hade någon

kontakt har kodats som mer sällan än en gång i månaden. 18,6% av respondenterna hade

således fortfarande ofta kontakt under denna tid.
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Diagram 8: Hur i kontakt under besöksförbuden. (N=353).

Staplar från vänster: I samband med församlingens verksamhet på boendet, Personalen på äldreboendet

kontaktade mig/församlingen, Personen kontaktade mig/församlingen, Jag tog själv kontakt med personen,

Anhöriga kontaktade mig/församlingen, Ingen kontakt, Ej påbörjad tjänst, Uteblivet svar.

Svarsfrekvensen för tiden under besöksförbuden minskade jämfört med de andra svaren, då

18 av respondenternas svar uteblev. Av samma anledning som föregående fråga gav några av

de svarande respondenterna flera svarsalternativ vilket gav denna fråga 353 svar. För tiden

var kontakten vanligtvis initierad av personalen på boendet med 25,8% av svaren, följt av att

respondenten själv tog kontakt med 22,7%. 15,9% angav att anhöriga vanligtvis kontaktat

dem, och 12,2% angav att de kom i kontakt i samband med verksamheten på äldreboendet,

något vissa respondenter utvecklade med en kommentar om att de hade verksamhet utanför

boendet. 10,5% angav att personen själv kontaktat respondenten eller församlingen, och

12,7% uppgav att de inte haft någon kontakt. Av 355 respondenter, och med möjligheten att

fylla i fler svar har frågan om initiativ för kontakt under besöksförbuden mindre angivna svar

än respondenter, vilket sannolikt beror på att 67% av respondenterna angav mer sällan än en

gång i månaden vad gäller frekvensen under tiden för besöksförbuden.
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Diagram 9: Var kontakten skedde under besöksförbuden. (N=351).

Staplar från vänster: Hembesök, Via telefon, I kyrkan eller församlingshem, På äldreboendet -

församlingsverksamhet, Utomhus, Brev eller vykort, Ingen kontakt, Uteblivet svar.

Under tiden för besöksförbuden var telefonsamtal det vanligaste tillvägagångssättet för

kontakt med 40,5% av respondenternas svar. Hembesök angavs som det mest vanliga av

21,9% av respondenterna, utomhus av 17,9%. För 5,7% var det fortsatt i samband med

församlingens verksamhet på äldreboendet som var det vanligaste, och 0,9% av

respondenterna angav det nya alternativet “Brev/Vykort” som det vanligaste. 11.7% angav att

de inte hade någon kontakt med personer boende på äldreboenden under tiden för

besöksförbuden. Av de 355 respondenterna inkom 351 svar från 337 respondenter. Alltså

avstod 18 respondenter från att svara.

Tiden under besöksförbuden var alltså präglad av få möten mellan respondenterna och äldre

vuxna på äldreboenden. För 80% av respondenterna var det sällan eller aldrig de hade

kontakt. När kontakten skedde var den vanligtvis initierad av personalen på boendet eller utav

respondenten själv. Kontakten skedde mest frekvent via telefon. Hembesök och utomhus var

också vanliga alternativ för de respondenter som hade kontakt med äldre vuxna på

äldreboenden.
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4.2.3 Tiden efter besöksförbuden

Diagram 10: Frekvens efter besöksförbuden. (N=349).

Staplar från vänster: Mer än en gång i veckan, 2-3 gånger i månaden, 1 gång i månaden, Mer sällan än en gång i

månaden, Uteblivet svar, Ofta, Sällan.

Vid tiden efter besöksförbuden började fördelningen mellan respondenterna som ofta eller

sällan hade kontakt med äldre vuxna på äldreboenden jämna ut sig. Det var fortfarande fler

respondenter som sällan hade kontakt, nämligen 54,9% av respondenterna, jämfört med

43,1% som ofta hade kontakt. 32,1% av respondenterna angav att de haft kontakt mer sällan

än en gång i månaden, 30,7% hade haft kontakt 2-3 gånger i månaden, 22,8% 1 gång i

månaden och 12,4% mer än en gång i veckan. Vid denna tidsperiod saknades 2,2% av

respondenternas svar, vilket är en ökning från före och under besöksförbudens enkätfrågor.

Något som delvis kan förklaras bero på att besöksförbuden inom vissa församlingars

äldreboenden fortfarande pågick vid insamlingen av enkätsvaren i november 2021.
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Diagram 11: Hur i kontakt efter besöksförbuden. (N=366)

Staplar från vänster: I samband med församlingens verksamhet på boendet, Personalen på äldreboendet

kontaktade mig/församlingen, Personen kontaktade mig/församlingen, Jag tog själv kontakt med personen,

Anhöriga kontaktade mig/församlingen, Ingen kontakt, Ej påbörjad tjänst, Uteblivet svar.

Efter att besöksförbuden lättade på äldreboenden återgick den vanligaste kontakten att uppstå

i samband med församlingens verksamhet på äldreboendet, vilket angavs av 38% av

respondentsvaren. Att personalen tog initiativ till kontakten angavs i 20,2%, och

respondenten själv bland 16,7% av svaren. Att personen själv tog initiativ angavs av 10,1%,

anhöriga 8,2% och att ingen kontakt alls förekommit angavs i 6,6% av svaren. 0,3% - alltså

en respondent angav att tjänsten ej påbörjats vid denna tidsperiod. Totalt angavs 366 svar av

de 342 respondenterna som svarade. 13 av respondenternas svar uteblev.
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Diagram 12: Var kontakten skedde efter besöksförbuden. (N=362).

Staplar från vänster: Hembesök, Via telefon, I kyrkan eller församlingshem, På äldreboendet -

församlingsverksamhet, Utomhus, Brev eller vykort, Ingen kontakt, Uteblivet svar.

Tiden efter besöksförbuden var det åter i samband med församlingens verksamhet på

äldreboenden som var det vanligaste sättet kontakten gick till på, med 36,7% av svaren, tätt

följt av hembesök med 32,6%. Via telefon angavs av 15,2% av respondenterna, Utomhus av

6,4%, I kyrkan eller församlingshem angavs av 3% och 0,6% angav att de vanligtvis hade

kontakten via digital uppkoppling. 5,5% angav att de inte hade någon kontakt alls. Av

respondenterna uteblev svar från 14 respondenter, samtidigt som de 341 respondenter som

svarade tillsammans motsvarade 362 angivna svar.

Sammanfattningsvis kan tiden efter besöksförbuden beskrivas som en tid av viss

återställning. Det är fortfarande en majoritet av respondenterna som sällan hade kontakt med

äldre vuxna på äldreboenden. Samtidigt hade 43,1% ofta kontakt vilket visar på en viss

återhämtning i kontaktfrekvens. Kontakten skedde vanligtvis i samband med verksamheten

på äldreboendena, även om det var fortsatt vanligt att personalen på boendet kontaktade

församlingen, samt att respondenten själv initierade kontakt. Att ha kontakten via telefon var

under denna tidsperiod mer vanligt än tiden före besöksförbuden, men mindre vanligt än

under. Det vanligaste sättet att mötas på var dock åter på äldreboendet i samband med

verksamheten, samt vid hembesök.
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4.3 Del 3: Teman
Denna del av resultatet presenterar respondenternas svar vad gäller vilka teman som var

vanligast under de olika tidsperioderna. Varje respondent ombads ange tre alternativ. Vissa

respondenter valde att ange fler alternativ än tre. Dessa respondenters svar räknades med i

SPSS och syns i resultatet. Eftersom att alternativen i sig inte kunde anges mer än en gång per

respondent påverkar inte detta resultatet mer än att det inte svarar på de tre vanligaste teman i

samtal per respondent, utan istället generellt visar vilka teman som ansågs vanligast.

Eftersom att alternativet “Immigration” inte angavs av någon respondent under någon

tidsperiod exkluderas den från tabellerna i detta resultat.

Nedan presenteras tabellerna för de olika tidsperioderna. Studiens teman är organiserade efter

frekvens i fallande ordning, med mest frekvent ikryssat tema högst upp, och minst frekvent

ikryssat tema längst ner, numrerat i tabellernas vänstra rader. Antalet respondenter som angav

temat anges i den högra raden i tabellerna. Sist i tabellen kommer även antalet respondenter

som angav alternativet inga samtal, alltså att de inte hade några samtal under den angivna

perioden. Därefter följer en summering för hur många respondenternas vars svar uteblev.

Förklaringarna till de olika tabellerna följer i ordningen a) före besöksförbuden, b) under

besöksförbuden, och c) efter besöksförbuden.

Tabell 3: Sammanställning av teman före, under och efter besöksförbuden. (N=1029,

N=871, N=918).

Före besöksförbuden                Under besöksförbuden                Efter besöksförbuden

Tema N Tema N Tema N

1 Ensamhet (ET) 216 1 Ensamhet (ET) 214 1 Ensamhet (ET) 205

2 Åldrande (IT) 130 2 Sorg (PT) 86 2 Relationer (ST) 110

3 Relationer (ST) 126 3 Relationer (ST) 86 3 Åldrande (IT) 106

4 Sorg (PT) 109 4 Depression (PT) 81 4 Sorg (PT) 97

5 Brist på mening (EXT) 81 5 Känsla av tomhet (EXT) 71 5 Brist på mening (EXT) 70

6 Känsla av tomhet (EXT) 71 6 Brist på mening (EXT) 70 6 Depression (PT) 64

7 Depression (PT) 54 7 Åldrande (IT) 69 7 Känsla av tomhet (EXT) 56

8 Guds närvaro (RT) 53 8 Rädsla för döden (PT) 33 8 Guds närvaro (RT) 40

9 Rädsla för döden (PT) 30 9 Guds närvaro (RT) 22 9 Rädsla för döden (PT) 21

10 Arbetsliv (IT) 21 10 Rädsla att inte räcka till i Guds ögon 9 10 Identitet (IT) 16
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(RT)

11 Livsberättelse (IT) 15 11 Tvivel (RT) 9 11 Glädje (PT) 10

12 Konflikter (ST) 13 12 Guds frånvaro (RT) 8 12 Livsberättelse (IT) 9

13 Identitet (IT) 12 13 Konflikter (ST) 8 13 Helighet (RT) 8

14 Vardagliga ämnen (ST) 11 14 Vardagliga ämnen (ST) 7 14 Självmordstankar (PT) 8

15 Rädsla att inte räcka till i Guds ögon
(RT)

11 15 Pandemin (ST) 7 15 Tvivel (RT) 8

16 Tvivel (RT) 9 16 Självmordstankar (PT) 6 16 Arbetsliv (IT) 7

17 Helighet (RT) 8 17 Mystika erfarenheter (RT) 5 17 Mystika erfarenheter (RT) 7

18 Skam (PT) 8 18 Identitet (IT) 5 18 Konflikter (ST) 7

19 Glädje (PT) 6 19 Skam (PT) 4 19 Vardagliga ämnen (ST) 6

20 Lidande/Teodiceproblemet
(RT)

6 20 Trivsel på boendet (ST) 3 20 Pandemin (ST) 6

21 Mystika erfarenheter (RT) 6 21 Sjukdom (FT) 3 21 Guds frånvaro (RT) 6

22 Trivsel på boendet (ST) 5 22 Lidande/Teodiceproblemet
(RT)

3 22 Sjukdom (FT) 6

23 Sjukdom (FT) 5 23 Problem med Bibeln (RT) 3 23 Rädsla att inte räcka till i Guds ögon
(RT)

4

24 Problem med Bibeln (RT) 4 24 Begravning (RT) 2 24 Lidande/Teodiceproblemet
(RT)

4

25 Självmordstankar (PT) 4 25 Livsberättelse (IT) 2 25 Problem med Bibeln (RT) 3

26 Guds frånvaro (RT) 4 26 Glädje (PT) 2 26 Skam (PT) 3

27 Begravning (RT) 2 27 Helighet (RT) 2 27 Begravning (RT) 1

28 Alkohol/droger (PT) 1 28 Arbetsliv (IT) 1 28 Trivsel på boendet (ST) 1

29 Pandemin (ST) 1 29 Alkohol/droger (PT) 1 29 Alkohol/droger (PT) 0

Inga samtal 7 Inga samtal 49 Inga samtal 29

Uteblivet svar 10 Uteblivet svar 27 Uteblivet svar 25

(N=1029) (N=871) (N=918)

4.3.1 Tiden före besöksförbuden

Vid tiden före besöksförbuden var det vanligaste temat för samtal ensamhet. Av

respondenterna svarade 345 på frågan, och av dessa angav 216 respondenter ensamhet, följt

av det näst mest frekvent angivna alternativet åldrande med 130 angivna svar. Temat

relationer var nästan lika frekvent, med 126 svar. De tre vanligaste teman som förekom i

samtalen före besöksförbuden var alltså ensamhet, åldrande och relationer.

Därefter följde ett relativt spritt fördelat spann i intervallet mellan 20 och 80 respondenter.

Brist på mening och känsla av tomhet fick 81 respektive 71 svar. Temat depression angavs av
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54 respondenter, och Guds närvaro av 53. Därefter svarar 30 respondenter på rädsla för

döden, och 21 på arbetsliv.

Närmare 20 av de olika 29 teman som valdes angavs av under 20 respondenter. 15

respondenter angav livsberättelse, 13 konflikter och 12 identitet. Vardagliga ämnen och

rädsla att inte räcka till i Guds ögon angavs av 11 var. Därefter angavs resterande ämnen av

relativt få respondenter. Däribland självmordstankar som angavs av fyra respondenter. Det

tillagda temat pandemin angavs av en respondent vilket å ena sidan faller utanför ramen av

tidsperioden, å andra sidan kan denna respondent ha tolkat tidsperioden före besöksförbuden

som den närmsta tiden före beslutet.

4.3.2 Tiden under besöksförbuden

För tidsperioden under besöksförbuden valde 28 respondenter att inte svara och det var alltså

enbart 327 respondenter som varade. Av dessa angav 49 att de inte hade några samtal. Av de

278 respondenter som angav teman svarade 214 att ett av de vanligaste teman var ensamhet.

86 angav sorg och 86 angav relationer. Dessa tre var alltså de vanligaste teman som förekom

i samtalen under tiden för besöksförbuden enligt respondenterna.

81 av respondenterna angav depression, 71 angav känsla av tomhet, och 70 angav brist på

mening. Temat åldrande angavs i denna tidsperiod av 69 respondenter. 33 respondenter angav

rädsla för döden, och 22 respondenter Guds närvaro. De teman som följer är därefter under

10 angivna respondentsvar per tema, med en relativt liten förändring mot tiden före

besöksförbuden. Temat självmordstankar anges av 6, vilket är en ökning från tiden före där

alternativet angavs av 4.

4.3.3 Tiden efter besöksförbuden

För tidsperioden efter besöksförbuden svarade 330 respondenter på frågan om vilka teman

som var vanligast förekommande i samtal med äldre vuxna på äldreboenden. 29 av de som

svarade angav att de fortfarande inte hade samtal vilket innebär att 301 respondenter ligger
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till grund i denna delen av undersökningen. 205 angav ensamhet som det vanligaste, följt av

relationer på 110 svar. Det tredje vanligaste temat var åldrande, med 106 svar.

Enkätens sista fråga gav utrymme för en egen kommentar. Av 355 respondenter lämnades 96

individuella svar med tillägg, tankar och synpunkter. För respondenternas sekretess kommer

dessa uteslutas ur resultatet, även om kommentarerna har gett mig som forskare ytterligare

insikt. Dessa ytterligare reflektioner kommer dock kopplas samman med och argumenteras

för utifrån studiens teori och den tidigare forskning som finns.

4.3.4 Huvudteman

Denna del av resultatpresentationen för teman visar på hur fördelningen av huvudteman syns

i respondenternas svar. Staplarna visar tiden före, under respektive efter besöksförbuden och

rangordnar huvudtemana i fallande ordning utefter den totala summan av angivna svar. Vilka

teman som räknas in i respektive huvudtema är presenterat och motiverat i metodkapitlet.

Tabell 4: Sammanställning av huvudteman före, under och efter besöksförbuden. För specifik

information, se Tabell 15.

Före besöksförbuden N Under besöksförbuden N Efter besöksförbuden N

1.-Ensamhet 216 1..Ensamhet 214 1..Ensamhet 205

2..Psykologiska teman 212 2..Psykologiska teman 213 2..Psykologiska teman 203

3..Identitetsteman 178 3..Existentiella teman 141 3..Identitetsteman 138

4..Sociala och relationella teman 156 4..Sociala och relationella teman 111 4..Sociala och relationella teman 130

5..Existentiella teman 152 5..Identitetsteman 77 5..Existentiella teman 126

6..Religions- och trosteman 103 6..Religions- och trosteman 63 6..Religions- och trosteman 81

7..Fysiska teman 5 7..Fysiska teman 3 7..Fysiska teman 6

Inga samtal och bortfall 17 Inga samtal och bortfall 76 Inga samtal och bortfall 54

Det vanligaste huvudtemat var under samtliga tidsperioder psykologiska teman med över 400

angivna svar. Därefter följde en viss variation mellan tidsperioderna. Före besöksförbuden
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var identitetsteman det näst vanligaste huvudtemat med 178 svar. Under besöksförbuden föll

identitetsteman till en fjärdeplats med 77 angivna svar, alltså ett tapp på över 100 svar. Efter

besöksförbuden går identietsteman tillbaka till att vara det näst vanligaste huvudtemat.

Existentiella teman gör också en förändring vad gäller platsfördelning i vanligaste

huvudtema. Från att vara det fjärde mest vanliga huvudtemat steg existentiella teman till att

vara näst vanligast under besöksförbuden. Efter besöksförbuden är existentiella teman åter på

plats fyra. Tiden innan hade existentiella teman 152 svar, under besöksförbuden 141 och

sjönk sedan till 126 svar.
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Kapitel 5 Analys
I uppsatsens analysdel kommer först respondenternas bakgrundsinformation presenteras. I

den delen ges en analytisk överblick av studiens respondenter och vilka eventuella effekter

det har på studiens resultat. Efter analysen av bakgrundsinformationen följer en analys av

frekvens och kontaktytor för de olika tidsperioderna. Därefter analyseras vilka teman som var

förekommande i samtalen, organiserat efter studiens indelning av huvudteman, alltså

Ensamhet, Identitetsteman, Psykologiska teman, Sociala och relationella teman, Existentiella

teman, Religions- och trosteman samt Fysiska teman. Avslutningsvis diskuteras analysen i en

slutdiskussion.

5.1 Del 1: Respondenternas bakgrundsinformation
5.1.1 Könstillhörighet och tjänst

Studiens respondenter var primärt kvinnor, med avrundat till 68% av respondenterna. En

rimlig förklaring till den stora skillnaden vad gäller könstillhörighet är i enlighet med den

presentation av präst- och diakontjänster i Svenska kyrkan. Av de totala antalet präster och

diakoner i Sverige där fördelningen är 62% kvinnor och 38% män är därför resultatet vad

gäller könstillhörighet inte förvånande. Det hade varit en rimlig hypotes att majoriteten i

studien skulle representeras av kvinnor, för att studiegruppen skulle anses representativ för

Svenska kyrkans diakoner och präster.

Samma slutsats går att göra vad gäller tjänstefördelning bland respondenterna. 53,5% angav

att de var präster, och 44% att de var diakon eller diakoniassistent. Fördelningen vad gäller

präster och diakoner i Sverige är 70% präster och 30% diakoner. Eftersom att

diakoniassistenter inte räknats in i SCB´s statistik, kan differensen i studiens resultat delvis

bero på att diakoniassistenterna som i studien bestod utav 9% väger upp för

procentskillnaden. Resultatet kan också bero på diakoner och prästers olika

arbetsbeskrivningar som gör att just samtal och möten med äldre faller inom diakonernas

diakonala arbeten.

5.1.2 Ålder och tid i tjänst

Den tydliga övervikten på personer äldre än 51 skulle kunna bero på två orsaker. Delvis

tenderar människan att intressera sig för sådant som är relevant i hennes liv just nu.

Relevansen för de respondenter som är äldre än 51 år skulle kunna vara att en del av dessa
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antingen närmar sig pensionsålder eller passerat pensionsålder, vilket rimligtvis aktualiserar

eller väcker intresset för frågor som rör just äldre vuxna, eller att intresset för ämnet orsakas

av att personer i dessa respondenters närhet bor på äldreboenden. En annan möjlig anledning

vad gäller åldersfördelningen bland respondenterna kan vara att tjänstefördelningen i

församlingarna skulle kunna tendera till att äldre arbetar mot äldre, och yngre mot yngre.

Detta skulle kunna förklara varför fler som äldre än 51 år än de som är yngre än 50 har svarat

på undersökningen.

Majoriteten av respondenterna uppgav alltså att de arbetat mer än 11 år i sin vigningstjänst,

vilket innebär att de arbetat som präst eller diakon potentiellt på flera arbetsplatser. Något

några av respondenterna uppgav var att de påbörjat tjänsten i den aktuella församlingen under

Covid-19 vilket påverkat deras svar något - å ena sidan uppgavs att kontakt i etablerade

relationer mellan respondent och äldre boende på äldreboende i en tidigare församling fortsatt

även efter att respondenten bytt församling via telefon. Å andra sidan uppgavs det även i

svaren att det var svårt att etablera nya kontakter under besöksförbuden vilket försvårade för

dessa respondenternas medverkan i just frågor innan och i vissa fall under besöksförbuden.

5.2 Del 2: Frekvens och kontaktytor
5.2.1 Frekvens

Vad gäller skillnaden mellan de olika tidsperioderna framkommer det tydligt att kontakten

minskade märkbart i samband med, och under besöksförbuden. Från att de enskilda

respondenterna vanligtvis hade en regelbunden kontakt med personer boende på

äldreboenden tappades eller minskade kontakten under besöksförbuden. Efter att

besöksförbuden på många äldreboenden lättats upp efter 1 juni 2021 ökade frekvensen, men

kontakten sker inte lika ofta som den gjorde innan besöksförbuden trädde kraft.

5.2.2 Initiativ till kontakt

Den störst påtagliga skillnaden i initiativ för kontakt är att i samband med och under

besöksförbuden minskar möjligheten att träffas i samband med församlingens verksamhet.

Från att vara det vanligaste sättet att få kontakt innan besöksförbuden minskar kontaktytan

under besöksförbuden från 52% till 12,2%. Istället blir det vanligare att själv initiera kontakt,
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eller att kontaktas av personalen på boendet, vilket dock visar sig vara frekvent, med en liten

ökning från 20,1% till 25,8% före och under besöksförbuden. Det egna initiativet, samt

initiativ från personen själv och anhöriga visar sig vara viktiga initiativtagare för kontakt

under besöksförbuden när verksamheten inte finns att tillgå i alla församlingar.

Efter att besöksförbuden tas bort återgår verksamheten till att vara den vanligaste formen av

initiativ, men en tydlig ökning syns i respondentens egna initiativ. Diakoner och präster i

Svenska kyrkan tog enligt 34 respondenter före pandemin själva initiativ, vilket under

besöksförbuden ökades till att anges av 80 respondenter och därefter 61 respondenter efter

besöksförbuden. Det egna initiativet har alltså ökat mellan tidsperioden före och efter

pandemin.

5.2.3 Plats för kontakt

Vad gäller var kontakten skedde är det under tiden för besöksförbuden just i samband med

församlingens verksamhet på äldreboendet som kontakten också sker. En skillnad gjordes

mellan alternativet hembesök och äldreboendet, mest för att skapa rum för skillnaden mellan

att samtala hemma hos den kontakten skedde med, och vid ett fikabord. Hembesök anges som

ett nästan lika vanligt alternativ som på äldreboendet i samband med verksamheten. Den

naturliga platsen för kontakt försvinner i samband med besöksförbuden och nya vägar till

kontakt behövs. Under tiden för besöksförbuden blir, den kontakt som sker, vanligtvis via

telefon, vilket över 40% av de som hade kontakt med äldre svarade att de gjorde. Att samtala

i telefon blir åter mindre vanligt efter besöksförbuden, men har ändå blivit vanligare efter

besöksförbuden än innan, vilket skulle kunna indikera på att en ny form av relation etablerats

under pandemin. Även om några respondenter angav digital uppkoppling som en plats för

kontakten var det genomgående ovanligt. I samband med församlingens verksamhet i kyrkan

är också ovanligt under samtliga tidsperioder vilket å ena sidan skulle kunna visa på det

många respondenter uttryckt i öppna svar, men även i bakgrunden till vilka som bor på

äldreboenden att många som när de väl bor där har för begränsad hälsa för att lämna boendet.

Något som å andra sidan inte nödvändigtvis visar på ett mindre behov eller intresse för att

delta i religiösa riter.
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5.3 Del 3: Teman
För att nu gå in på uppsatsens primära syfte kommer denna del av analysen börja i en

jämförande analys för hur de olika temana är mer eller mindre frekventa under de olika

tidsperioderna. Därefter läggs den teoretiska nivån till för att analysera de teoretiska

förklaringarna till varför resultatet ser ut som det gör, samt svara på frågeställningen: Hur har

den existentiella hälsans uttryck, enligt präster och diakoner som arbetar mot äldreboende,

påverkats bland äldre boende på äldreboenden i samband med Covid-19-pandemin?

5.3.1 Ensamhet

Ensamhet är i sig själv det överlägset vanligaste temat före, under och efter pandemin. Före

besöksförbuden anger 216 respondenter att ensamhet är ett av de vanligaste temana som

dyker upp. Under besöksförbuden är det 214 respondenter och efter är det 205. Alltså

minskar temat ensamhet med några få respondentsvar, men rent procentuellt så ökar temat

bland angivna svar. Detta ligger i harmoni med tidigare studiers resultat som visat på att

ensamhet är en vanligt förekommande känsla bland äldre vuxna, särskilt på äldreboenden

(Socialstyrelsen, 2021). Ensamhetens rot kan vara både social och existentiell. Vilken av

dessa som upplevs av äldre vuxna går inte att säga eftersom att resultatet visar

respondenternas tolkning av både begreppet ensamhet, och ensamhetens uttryck i deras

samtal.

5.3.2 Identitetsteman

En första tydlig rörelse över tidsperioderna är hur de teman som relaterar till identitet minskar

i frekvens från före till under besöksförbuden. Före besöksförbuden var identitetsteman det

tredje vanligaste huvudtemat, efter psykologiska teman, och var under tiden för

besöksförbuden ett av det minst frekvent angivna alternativen. De teman som ryms inom

identitet är åldrande, arbetsliv, livsberättelse och identitet. Av dessa minskade framförallt

åldrande som tema i samtalen från 130 till 69 respondenter. Även arbetsliv och livsberättelse

minskade markant från 15 respektive 12 respondenter till 5 respektive 2 enheter. Samtliga

teman som ryms i identitetsteman relaterar till individens liv. Flera respondenter skrev i sina

frisvar hur många av de äldre vuxna de möter i sin tjänst gärna talar om just minnen och hur

livet varit - något som resultatet visar är vanliga teman före pandemin. Under pandemin är de

identitetsrelaterade temana däremot inte lika vanliga vilket visar på att vid besöksförbuden

blev andra ämnen viktigare och mer relevanta. Efter besöksförbuden ökar identitetsteman till
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att bli det näst vanligaste huvudtemat igen, men inte alls på samma nivå som tidigare.

Kopplat till den minskade frekvensen i samtal mellan präster/diakoner och äldre vuxna på

äldreboenden, samt den ökade procentuella frekvensen av telefonsamtal skulle en orsak till

skiftningen kunna vara att samtal om minnen inte prioriteras i samtalen, eftersom att den då

nutida situationen krävde mer uppmärksamhet i samband med den minskade möjligheten till

social interaktion, och att samtalen istället handlar om teman som ensamhet, psykologiska

teman eller existentiella teman.

5.3.2 Psykologiska teman

Studiens psykologiska teman sorg, depression, rädsla för döden, glädje, självmordstankar,

skam och alkohol/droger är genomgående det näst vanligaste huvudtemat. Psykologiska

teman står sig relativt frekvent, från 212 respondenters svar före besöksförbuden, till 213

under och sedan 203 efter besöksförbuden. Bland psykologiska teman är temat Sorg är ett

vanligt tema under samtliga tidsperioder. Det minskar från 109 respondenter före

besöksförbuden, till 86 under och ökar sedan till 97 efter. Temat är rörligt, och är tillsammans

med relationer under tiden för besöksförbuden det mest vanligaste psykologiska temat.

Temat depression ökar från 54 till 81 respondenter under besöksförbuden vilket visar att just

samtalen om depression ökar med flest respondenter. Även rädsla för döden ökar under

besöksförbuden för att sedan minska efter besöksförbuden. Temat självmordstankar går också

från 4 respondenter före besöksförbuden till 6 stycken under besöksförbuden och sedan 8

efter. Det är alltså dubbelt så många respondenter som anger självmordstankar som ett av de

vanligaste alternativen efter pandemin. Även om siffrorna i relation till respondentgruppen på

355 respondenter är låga är det en ökning värd att notera. Psykologiska teman är alltså det

huvudtema vars underteman ökat mest under tiden för besöksförbuden, med hög frekvens i

samtalen om just sorg och depression. I relation till tidigare forskning visar även denna

studies resultat på hur psykisk ohälsa ökar i samband med pandemin. Lena Dahlgrens studie

som presenterades i tidigare forskning, visade på att sambandet mellan hög känsla av

ensamhet och depression är sammanlänkade eftersom att isolering påverkar individens syn på

andra människor negativt vilket i sin tur kan leda till ökad depression, och ökad isolering

(Dahlgren, 2020, s.13).
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5.3.4 Sociala och relationella teman

Studiens sociala och relationella teman var före besöksförbudens tid med några

respondentsvar vanligare än de existentiella temana. Under besöksförbuden minskade de och

blev mindre vanligare än existentiella teman. Samtal om exempelvis relationer, konflikter,

vardagliga ämnen, trivsel på äldreboendet och pandemin blev under besöksförbuden mindre

frekventa i samtalen, men ökade igen efter att besöksförbuden släppte. Temat relationer var

av de sociala och relationella temana genomgående mest frekvent och innefattar i sig själv det

respondenterna kan läsa in som konflikter exempelvis. Relationer var det tredje mest vanliga

temat före och under besöksförbuden med 126 respektive 86 angivna respondentsvar. Efter

besöksförbuden var relationer det näst vanligaste temat med 110 respondentsvar. De andra

temana som finns i sociala och relationella teman var över huvud taget mindre frekventa med

mellan 6-13 respondenter per tema och tidsperiod. Det är alltså just relationer som står för

majoriteten av detta huvudtema. Eftersom att relationer skulle kunna representera en bred

tolkning bland respondenterna, kan det tänkas att samtalen berörde olika nivåer och uttryck

av relationer. Man kan dra slutsatsen att samtal om relationer rent procentuellt ökade efter

besöksförbuden.

5.3.5 Existentiella teman

De teman som räknades som existentiella teman var brist på mening och känsla av tomhet.

Dessa två teman var starka och relativt jämnt frekventa över tidsperioderna. Som huvudtema

var existentiella teman det femte vanligaste huvudtemat före och efter besöksförbuden, men

under besöksförbuden var det respondenternas tredje vanligaste angivna teman. Detta visar å

ena sidan att existentiella teman som brist på mening och känsla av tomhet generellt är

vanliga teman i samtal med äldre vuxna, och att de under en tid av besöksförbud blir mer

relevant än identitetsteman och sociala och relationella teman. Behovet av existentiella samtal

verkar prioriteras och aktualiseras vid en speciell tid samtidigt som samtal om identitet

minskar.

5.3.6 Religions- och trosteman

Teman som rör religion och trosfrågor är, bortsett från fysiska teman, det minst vanligt

förekommande huvudtemat generellt. Av dessa teman är Guds närvaro genomgående det

mest frekvent angivna svaret, med 53 respondenter före besöksförbuden, 22 under och 40
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efter. Det är alltså först en minskning med 59% mellan före och under, och sedan en ökning

med 55% mellan under och efter för just Guds närvaro. Däremot ökade temat Guds frånvaro

från fyra respondenter före besöksförbuden till åtta under besöksförbuden. Efter

besöksförbuden har temat gått ner något till 6 respondenter. En intressant kontrast som

konkret visar hur samtalet om Guds närvaro går ner under besöksförbuden, och samtalen om

Guds frånvaro går upp under samma tidsperiod. Något som i relation till den ökade

frekvensen av psykologiska teman visar på en potentiell ökad frekvens på negativt betingade

teman under en tid av besöksförbud.

5.3.7 Fysiska teman

Fysiska teman, alltså temat sjukdomar, förekom generellt väldigt sällan i samtalen. Under

besöksförbuden halverades antalet respondenter som angivit temat för att sedan anges av 6

respondenter efter besöksförbuden. Fysiska teman är således inte vanligt förekommande i

samtalen för präster och diakoner på äldreboenden och jämfört med studiens andra

huvudteman ett lågt prioriterat samtalsämne för äldre vuxna. En orsak till detta kan rimligtvis

vara att temat kodades efter respondenternas fria val och inte fanns med som alternativ för

alla respondenter. De flesta respondenterna valde teman som fanns listade. Kanske hade

frekvensen vad gäller sjukdomar varit vanligare om alternativet fanns.

5.3.8 Sammanfattning

Bristerna i individens liv verkar uttryckas tydligare under besöksförbuden med stark frekvens

på ensamhet och psykologiska teman. En ökning vad gäller frekvensen för rädsla för döden,

Guds frånvaro och självmord visar på hur brister, eller negativt betingade teman ökar.

Samtidigt minskar teman relaterade till just identitet under besöksförbuden. Frågor om

åldrande, arbetsliv och livsberättelse är inte de teman som kommer upp i samtalen på samma

sätt som tidigare. Samtidigt är samtliga av dessa teman att förstå som existentiellt präglade

utifrån DeMarinis förståelse av existentiell hälsa. Att individens brister vad gäller just

psykologiska teman aktualiseras när identitetsrelaterade teman minskar kan därför ha att göra

med vad tidigare studier visat på, nämligen en ökad psykisk ohälsa och en aktiverad

meningskris under pandemin. Tiden efter besöksförbuden visar på en återbalansering för de

olika temana, samtidigt som vissa teman, däribland självmordstankar och depression, blivit
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vanligare än tiden före besöksförbuden. Om denna trend kommer stanna efter besöksförbuden

blir upp till framtida forskning att reda ut.

5.4 Slutsatser
Vid uppsatsens presentation av frågeställningarna presenterades även forskningsfrågor, till

vilka slutsatserna kommer bli presenterade i relation till. Slutsatserna presenteras i

frågeställningarnas ordning, med frågan om teman i relation till hälsodimensionerna först,

följt av frågeställningen om Svenska kyrkans relation till äldreboenden i samband med

pandemin.

5.4.1 Slutsatser till första frågeställningen

Hur har den existentiella hälsans uttryck, enligt präster och diakoner som arbetar mot

äldreboende, påverkats bland äldre boende på äldreboenden i samband med

Covid-19-pandemin?

Med förståelsen av existentiell hälsa som integrerad i individen och samhällets hälsa blir

uppsatsens slutsats att den existentiella hälsans uttryck har påverkats i samband med

pandemin. Teman som rör psykisk ohälsa har ökat under och efter besöksförbuden. Eftersom

att den existentiella informationen influerar och influeras av alla individens hälsonivåer är

förändringen i den existentiella hälsans uttryck å ena sidan föränderlig i sitt uttryck av

negativt tingade teman, där dessa teman ökat i samtalen mellan diakoner och präster med

äldre vuxna på äldreboenden. Dessa teman var exempelvis brist (negation) på mening. Detta

skulle också kunna vara ett tecken på att den existentiella informationen arbetar mer i fler

teman också. Å andra sidan har behovet av identitetsuttryck, såsom livsberättelse, arbetsliv

och åldrande minskat något vilket gett mer utrymme till existentiella teman, vilket visades i

resultatet.

1.1 Vilka teman kom enligt respondenterna vanligtvis upp i samtalen före

besöksförbuden?

De tre vanligast förekommande temana som kom upp i samtalen före besöksförbuden var

ensamhet, åldrande och relationer.
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1.2 Vilka teman kom enligt respondenterna vanligtvis upp i samtalen under

besöksförbuden?

Under tiden för besöksförbuden var de vanligaste temana i samtalen ensamhet, sorg och

relationer.

1.3 Vilka teman kommer enligt respondenterna vanligtvis upp i samtalen efter

besöksförbuden?

Slutligen var de tre vanligaste temana under samtalen vid tiden efter besöksförbuden

ensamhet, relationer och åldrande.

1.4 Vilken frekvens och variation finns mellan de vanligast förekommande teman mellan

de olika tidsperioderna?

Den största variationen i teman mellan de olika tidsperioderna var att identitetsteman

minskade under tiden för besöksförbuden. Istället blev existentiella teman mer vanligt

förekommande i samtalen, jämfört med de andra temana. Teman som kan tolkas som

negativa eller brister, såsom depression, sorg, rädsla för döden och självmordstankar blev mer

vanliga under tiden för besöksförbuden. Slutsatsen till frågeställningen blir således att teman

som rör individens identitet, alltså livsberättelse, arbetsliv och åldrande, minskade vid tiden

för besöksförbuden. Istället ökade tydligt existentiella teman samt brister.

5.4.2 Slutsatser till andra frågeställningen

Hur har relationen mellan Svenska kyrkan och äldreboenden påverkats under

Covid-19-pandemin?

Svenska kyrkans relation med äldre vuxna på äldreboenden påverkades delvis genom en

minskad kontakt i samband med besöksförbuden. Samtidigt ökade alternativa vägar till

kontakt, såsom via telefon. Eftersom att de samtal som väl hölls visar på svårare ämnen kan

ett förslag till en slutsats vara att den omorienterade formen till kontakt öppnade för svårare

samtal än när samtalen primärt skedde i samband med verksamheten på äldreboendena. En

intimare kontakt kanske också leder till intimare samtal? Eftersom att vissa av de teman som

ökade under tiden för besöksförbuden består vid tiden efter att besöksförbuden släpptes är ett

förslag till slutsats att relationen har förändrats. Å ena sidan kan respondenternas öppenhet

för frågorna ha förändrats i samband med ett ökat samtal i samhället om psykisk ohälsa i

samband med ensamhet, å andra sidan kan också behovet av dessa samtal ha ökat. Jag
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argumenterar för att orsakerna bakom relationsförändringen är flera, och att kombinationen

av ökad medvetenhet och ökat behov har lett till denna förändring. I relation med ett

potentiellt ökat behov har enligt resultatet i studien ändrat relationen mellan präster och

diakoner i Svenska kyrkan och äldre vuxna på äldreboenden.

Forskningsfrågor till frågeställning 2:

2.1 Hur såg kyrkans interaktion med äldreboenden ut före besöksförbuden vad gäller

frekvens, kontaktvägar och arenor för kontakt?

Vid tiden före besöksförbuden var interaktionen mellan präster och diakoner i Svenska

kyrkan och äldre vuxna boende på äldreboenden regelbunden. 57,8% av respondenterna hade

ofta kontakt med äldreboenden. Kontakten skedde vanligtvis på äldreboendena i samband

med kyrkans verksamhet på äldreboendena.

2.2 Hur såg kyrkans interaktion med äldreboenden ut mellan under besöksförbuden,

vad gäller frekvens, kontaktvägar och arenor för kontakt?

Under tiden för besöksförbuden hade 18,6% av respondenterna ofta kontakt med äldre vuxna

på äldreboenden. 80% av respondenterna hade aldrig, eller färre än en gång i månaden

kontakt. Vanligtvis tog personalen på äldreboendet kontakt med församlingen, eller att

respondenten tog kontakt med äldre vuxna på äldreboenden. Kontakten skedde för 40,5% av

respondenterna via telefon.

2.3 Hur ser kyrkans interaktion med äldreboenden ut efter  juni 2021,

vad gäller frekvens, kontaktvägar och arenor för kontakt?

Efter besöksförbuden blev kontakten mer regelbunden än för tiden under besöksförbuden.

Fortfarande angav 54,9% av respondenterna att de sällan hade kontakt, och 43,1% att de ofta

hade kontakt. Besöken i samband med verksamheten på äldreboenden blev återigen den

vanligaste vägen och platsen till kontakt. Kontakten via telefon hade däremot ökat från tiden

före besöksförbuden.
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Kapitel 6 Diskussion

6.1 Bidrag
Denna studie bidrar med en ökad medvetenhet om hur kontakten mellan präster och diakoner

i Svenska kyrkans kontakt har sett ut med äldre vuxna som bor på äldreboenden i samband

med pandemin. Ett forksningsområde som hjälper till att belysa behovet av att inkludera fler

hälsodimensioner än enbart fysisk hälsa när man studerar effekter av pandemin i Sverige.

Med fokus på den grupp som, bortsett från personal och andra boende, ofrivilligt blev som

mest isolerad från samhället i stort. Studien har belyst hur ensamheten som redan var det

vanligaste temat för präster och diakoner i samtalen med äldre vuxna på äldreboenden har

fortsatt vara det vanligaste temat under och efter besöksförbuden. Studien har även belyst hur

tydligt existentiella teman är vanligt förekommande, och att identitetsteman är de teman som

tydligast minskar under tiden för besöksförbuden.

Ett ytterligare bidrag är att belysa den tydliga frånvaron av kontakt under tiden för

besöksförbuden, där 80% av respondenterna uppgav att de sällan eller aldrig hade kontakt

med äldre vuxna på äldreboenden, tyder på ett behov av tydligare riktlinjer i arbetet med

äldre. Om orsaken till frånvaro av kontakt var att relationen mellan personal på äldreboenden

och Svenska kyrkan omöjliggjorde kontakten, eller att krisplaner eller riktlinjer vad gäller

arbeten med äldre vuxna på äldreboenden saknades saknades skulle behöva forskas vidare på.

Med tanke på vilka teman som kom upp i samtalen med äldre vuxna under tiden för

pandemin menar jag att det är av hög relevans för Svenska kyrkan att arbeta vidare med.

6.2 Teoretisk reflektion
DeMarinis teori om de olika hälsodimensionerna bygger på att den existentiella

informationen som rör sig mellan de andra hälsonivåerna, vilket gör existentiella uttryck för

hälsa svåra att separera från de andra, eller rättare sagt: de går inte att separera från andra

nivåer av hälsa. Samtidigt finns ett behov av att identifiera existentiella hälsofaktorer, inte

minst vad gäller hälsoeffekter i samband med Covid-19. Vid denna studie har behovet av en

tydlig arbetsmodell och operationalisering av De Marinis teori aktualiserats. Ett försök till en

analysmodell för existentiell hälsa har utarbetats och använts på materialet som ett

komplement till teorin. Detta med hjälp av kategoriseringen utifrån de huvudteman som togs

fram med hjälp av teorin, samt de samtalsteman som föreslogs i enkäten. Eftersom att det är
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svårt att kategorisera teman, speciellt de av existentiell karaktär hjälpte denna studies

huvudteman analysen av resultatet. DeMarinis tidigare egna studier har kompletterats av

andra arbetsmodeller, vilka inte ansågs passa in på detta material, samtidigt som materialets

frågor ställdes utifrån DeMarinis studie presenterad i publikationen från 2003.

Användningen av teorin i studien hade kunnat förbättras och utvecklas. Dels hade materialet

kunnat samlats in i större harmoni med teorin för att skapa möjlighet för tydligare kopplingar

till de olika hälsonivåerna, men framförallt existentiell information, något som hade varit till

fördel för analysen.

6.3 Empirisk reflektion
För att slutligen diskutera och säkerställa studiens validitet kommer här en reflektion över

studiens resultat i relation till den tidigare forskning som presenterades i kapitel 2. Upplägget

följer samma struktur som forskningsgenomgången med kategorierna: Pandemins påverkan

på psykologiska aspekter, Äldre vuxna i senare livet, Existentiell hälsa och slutligen tidigare

forskning om Svenska kyrkan.

I forskningsöversikten gällande pandemins påverkan på psykologiska aspekter visade bland

annat artiklarna Livet under första vågen - Vardagen under coronapandemin för personer 70

år och äldre i Stockholm (Von Berens et al,. 2021), och Konsekvenser för personer 70 år och

äldre av smittskyddsåtgärder mot Covid-19 (Folkhälsomyndigheten, 2020) visade resultaten

gällande psykisk ohälsa att äldre vuxna kände en större känsla av att deras vardag saknade

mening och ensamhet, samt en ökad oro och ångest. Resultat som ligger i linje med andra

studier i forskningsöversikten. Resultat som stämmer väl överens med denna studies resultat

där både ensamhet och brist på mening var frekventa under samtliga tidsperioder. Känslor av

oro och ångest var inte variabler som mättes i studien, men kan väl klassas in i temat

depression, vilket var frekvent framförallt under tiden för besöksförbuden.

Vad gäller äldre vuxna i senare livet visar Susan McFaddens studie att relationen till

församlingen påverkar individens tro negativt liksom positivt beroende på relationen om

relationen är bra eller dålig. De negativt betingade temana kopplade till religion ökade under

tiden för besöksförbuden, samtidigt som församlingens verksamhet och däri äldre vuxna på
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äldreboendens tillgång till religiösa ritualer, vilket skulle kunna vara en indikation på vad

McFaddens studie visade på (McFadden, i Paloutzian & Park, 2013). Som i analysen

diskuterat visar även Dahlgrens resultat på att ensamhet och depression bland äldre vuxna är

vanligt, vilket även denna studie visar på (Dahlgren, 2020).

Tidigare forskning inom existentiell hälsa visade på hur, vad denna studie beskriver som

identitetsteman, är vanligt förekommande i samtal mellan själavårdare och konfidenter

(DeMarinis, 2003). Detta visar å ena sidan denna studie vad gäller tiden före och efter

besöksförbuden. Under tiden för besöksförbuden minskade identitetsteman vilket visar på

indikationen av att DeMarinis resultat från 2003 skulle kunna arbetas vidare med kring frågor

som - vad händer i själavårdande samtal under tider av kris?

I Strang och Strangs studie från år 2002 som även den berörde själavårdande samtal, men mer

specifikt på sjukhus visade resultatet på att specifikt religiösa frågor sällan ställdes, vilket

även denna studie visar tendenser på baserat på frekvensen vad gäller frågor som hör till

religions- och trosteman. Existentiella frågor belystes vara vanligt förekommande. Denna

uppsats visar också på det utifrån de teman som räknades som existentiella teman. Samtidigt

är den teoretiska förståelsen av existentiell information även ett belägg, eller komplement till

Strang och Strangs studie att existentiell information ryms i flera nivåer utav hälsan.

I relation till tidigare forskning ligger alltså resultatet i närhet till tidigare resultat, främst vad

gäller ensamheten samt psykologisk ohälsa bland äldre vuxna på äldreboenden.

6.4 Metodisk reflektion
För att hålla en något kritisk reflektion över den valda metoden finns det

förbättringsmöjligheter för uppsatsen främst vad gäller enkäternas utformning. En tydligare

reflektion innan enkäterna skickades ut hade höjt kvalitén på materialet. Å ena sidan hade

exempelvis de teman som föreslogs kunnat vara fler och med en jämnare viktfördelning vad

gäller positiva respektive negativa teman. Eftersom att operationaliseringen av studiens

teman i relation till de olika hälsodimesnionerna tillkom efter materialinsamlingen blev det en
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ojämlikhet i fördelningen av teman mellan de olika huvudtemana, något som hade kunnat

förbättras i eventuell framtida undersökning av existentiell hälsa.

En annan utveckling för enkäterna hade varit att formulera om svarsalternativen och låta

respondenterna svara på samtliga teman med värderingar som nästan aldrig, sällan, ofta,

väldigt ofta - likt DeMarinis gjorde i sin studie (DeMarinis, 2003, s.89). På så sätt hade mer

kunnat sägas om fler teman. Eftersom att det enbart var top-tre teman som efterfrågades utan

inbördes värdering kan studien också bara svara på vilka teman som ansågs vanliga - men

inte nödvändigtvis hur ovanligt förekommande de andra föreslagna temana var. Å andra sidan

är det en begränsning som var nödvändig att göra med hänsyn till studiens storlek om 30 hp.

Däremot är det en förbättringspunkt inför framtida forskning inom samma ämne. Vad gäller

studiens avgränsningar hade studien mått bra av ytterligare avgränsningar. Materialet är

väldigt stort och därför blir vissa delar mer utforskade än andra.

6.5 Avslutande reflektion
Frågan är dock - aktualiseras frågorna i samtalen för att respondenterna, alltså präster och

diakoner, själva tar initiativet till det temat, eller för att äldre vuxna tar det initiativet? Vem

styr samtalet? I mötet mellan individer möts också temat, så för vem är temat mer relevant,

egentligen? Är det så att tröskeln för att tala om mer utmanande teman har blivit lägre under

besöksförbuden? Eller handlar ökningen om att respondenterna, alltså präster och diakoner,

blivit mer öppna för att själva ta upp dessa samtal med äldre vuxna, potentiellt med en ökad

förståelse av psykisk ohälsa och ensamhet i samband med pandemin? Kanske handlar det om

att äldre vuxna mått sämre och känt ett större behov av dessa samtal? Dessa frågor blir frågor

att bära med in i framtida forskning som skulle kunna bestå utav mer kvalitativa

undersökningar med fokus-grupper eller intervjuer med präster och diakoner, samt äldre

vuxna på äldreboenden.

Framtida forskning inom området äldre vuxna och existentiell hälsa åberopas, samtidigt som

en utveckling av hur man undersöker existentiell hälsa efterfrågas. Forskning vad gäller äldre

vuxnas religiösa behov är också ett område för fortsatt kunskapsökning, delvis vad gäller

äldre vuxna på äldreboendens egna bild av deras religiositet och behov och möjligheter, men

också utifrån vilken självbild anställda inom Svenska kyrkan har på deras roll som religiös

aktör i relation till äldre vuxna. En viktig poäng jag vill understryka uppsatsen med, är att så
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länge samhället utvecklas har vi också att lära om människor - för likt kulturen förändras vi, i

kulturen som vi skapar och skapas av.
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7. Sammanfattning
Denna uppsats syfte var att undersöka besöksförbuden i samband med Covid-19-pandemins

eventuella inverkan på samtalen mellan präster samt diakoner i Svenska kyrkans och personer

boende på äldreboenden. Syftet var också att öka förståelsen av hur kontakten mellan

Svenska kyrkan och personer som bor på äldreboendens relation vad gäller frekvens och

kontaktyor. Detta undersöktes genom studiens frågeställningar vilka var: (1) “Hur har den

existentiella hälsans uttryck, enligt präster och diakoner som arbetar mot äldreboende,

påverkats bland äldre boende på äldreboenden i samband med Covid-19-pandemin?”, samt,

(2) “Hur har relationen mellan Svenska kyrkan och äldreboenden påverkats under

Covid-19-pandemin?”

Studien var således en deskriptiv och komparativ studie som jämförde resultatet mellan tre

tidsperioder: före besöksförbuden, under besöksförbuden och efter besöksförbuden.

Tidsperioderna definierades kort enligt tidsintervallerna före besöksförbuden, under

besöksförbuden och efter besöksförbuden.

Uppsatsens teori baserades på Valerie DeMarinis utveckling från 2003 och 2008 av Arthur

Kleinmans model “Model of Cultural Dimension for Assessment of Existential Health and

Epidemiology at both Societal and Individual Levels”. Modellen visar hur hur tre

hälsodimensioner: den fysiska och psykologiska dimensionen, den sociala dimensionen och

den ekologiska dimensionen alla influeras av och influerar den existentiella dimensionen.

Förståelsen av existentiell hälsa i denna uppsats baseras därför på teorin om att denna

hälsonivåer inte går att separera från hälsa och analyseras utifrån förståelsen av att den

integreras, integrerar, påverkas av och påverkar individens och samhällets hälsa.

Materialet bestod utav en enkätstudie om 18 frågor som skickades ut till 644 församlingar i

Svenska kyrkan och som besvarades av 355 präster och diakoner under oktober månad 2021.

En påminnelse skickades ut till 214 av dessa församlingar. Enkätfrågorna som inleddes med

bakgrundsfrågor om repsondenterna var indelade i tre tidsperioder med två upprepade

kategorier där det första var frekvens och kontaktytor i kontakten, och det andra teman i

samtalen. Enkät-utskicket föregicks av en pilotgrupp som återkom med synpunkter på

enkäten efter vilket enkäten modifierades.
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Tillämpningen av teorin i relation till materialet krävde en indelning av studiens teman vilket

resulterade i följande huvudteman: Identitetsteman, Psykologiska teman, Sociala och

relationella teman, Existentiella teman, Religions- och trosrelaterade teman samt fysiska

teman. Dessa utformades med motiveringen att DeMarinis hälsodimensioner å ena sidan visar

på att hälsan har olika nivåer och att den existentiella hälsan är en del av dessa. Den

existentiella hälsan är däremot integrerad med de andra nivåerna och rör sig mellan i dialog

med dessa. Den existentiella hälsan påverkas av och påverkar de andra hälso nivåerna. Varför

kategoriseringen av teman inte gick att utforma efter DeMarinis kategorisering. Samtidigt

behövdes en kategorisering för att tillgängliggöra materialet för analysen.

Studiens resultat delades upp i tre delar: (1) Respondenternas bakgrundsinformation, (2)

Frekvens och kontaktytor, (3) Teman. Bakgrundsinformationen om respondenterna stämde

bra överens med det förväntade resultatet och återspeglade liknande statistik om Svenska

kyrkan. Frekvensen och kontaktytorna visade på en kraftigt minskad frekvens mellan

tidsperioden före och under besöksförbuden. Efter besöksförbuden ökade frekvensen igen.

Före och efter besöksförbuden hade respondenterna vanligtvis kontakt med personer boende

på äldreboenden 2-3 gånger i månaden. Under besöksförbuden angavs alternativet mer sällan

än en gång i månaden. Vad gäller hur de kom i kontakt skedde främst kontakten i samband

med församlingens verksamhet på äldreboenden före och efter besöksförbuden, men i

samband med besöksförbuden var det istället mest vanligt att personal på äldreboendet

kontaktade församlingen å de äldre vuxnas vägnar. Det var också vanligt att respondenten

tagit kontakt med äldre vuxna på äldreboenden. Före och efter besöksförbuden skedde

kontakten oftast på äldreboendena, men under besöksförbuden ökade kontakten via telefon.

Något som var fortsatt vanligt efter besöksförbuden, men inte före.

Resultatet för studiens teman visade att under samtliga tidsperioder var huvudtemat

ensamhet, tätt följt av psykologiska teman de mest frekvent angivna svaren bland

respondenterna. Ensamhet hade över 200 svar under samtliga tidsperioder. Identitetstemat

som före besöksförbuden var det tredje näst vanligaste huvudtemat sjönk under

besöksförbuden och ersattes av det existentiella huvudtemat. Teman som uttryckte negativa

känslor eller tankar, såsom rädsla för döden, Guds frånvaro, tvivel och självmordstankar var

teman som ökade under besöksförbuden. Av dessa fortsatte självmordstankar att öka till efter

besöksförbuden. Eftersom att tydligt existentiella teman som känsla av tomhet och brist på

mening bestod relativt konsekventa i antalet respondenter som angivit dem syns just den
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existentiella informationen tydligt i samtalen mellan präster och diakoner i Svenska kyrkan

och äldre vuxna på äldreboenden. En viktig del att lyfta av resultatet var också de uteblivna

svaren och ikryssade alternativet “inga samtal”. Före besöksförbuden innefattades detta av

totalt 17 respondenter. Under besöksförbuden var de 76 och efter 54. Antalet respondenter

som inte hade samtal var alltså relativt högt vilket också visar på bortfall av potentiellt viktiga

samtal på äldreboenden där behovet av möten och samtal om existentiella frågor i resultatet

syns ha varit höga, utifrån resultatet av respondenternas tolkningar. Samtidigt syns det hur

många präster och diakoner har hittat nya vägar till kontakt, och att samtal om just

existentiella frågor har fått närvara. Kanske är det just för att samtalen blivit mer på telefon

och via hembesök, och mindre i samband med kyrkans verksamhet på äldreboenden som

samtalen också gett mer utrymme för att samtala om brister, såsom ensamhet och sorg som

var de två mest angivna under besöksförbuden.

Denna studie har å ena sidan uppmärksammat behovet av att inkludera en existentiell nivå

eller aspekt av hälsa i hälsoforskning som en förklaringsmodell till hur individen vid

påfrestningar, såsom besöksförbuden under pandemin, aktualiserar existentiella frågor och

brister vilket visades i denna studies resultat. Å andra sidan har studien också poängterat

behovet av en utveckling av teorin samt en tydlig operationalisering av teorin för att kunna

använda den i framtida forskning.
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Bilaga A: Introduktionsmejl till enkätgrupp

Hej församling X / X pastorat

Mitt namn är Ida Kvarnbrink, och jag är prästkandidat för Luleå stift. Just nu läser jag
religionspsykologi vid Uppsala Universitet. Den här terminen skriver jag en uppsats om
existentiell hälsa på äldreboenden i samband med Covid 19.

Med fokus på Svenska kyrkans interaktion med äldreboenden före, under och efter covid-19
vill jag undersöka om det finns skillnad i teman som dyker upp i samtalen för präster och
diakoner med äldre som bor på äldreboenden, samt hur relationen mellan kyrka och
äldreboenden ser ut i Sverige just nu.

Jag ämnar med min uppsats att genom en enkätstudie kartlägga erfarenheter bland Svenska
kyrkans präster och diakoner och skriver därför till er på pastorsexpeditionen då min
erfarenhet är att ni brukar ha bäst övergripande uppfattning om vilka kollegor i er församling
som arbetar med just äldreboenden i sin tjänst.

Därför undrar jag om ni skulle vilja hjälpa mig i min studie, genom att vidarebefordra denna
enkät till de ni tror kan bidra till studien, och uppmuntra till deltagande. Forskningen om
äldre vuxna som bor på äldreboenden i Sverige är idag begränsad, likaså forskningen om
existentiell hälsa. Jag skulle vara väldigt tacksam om ni i er församling vill hjälpa mig att
bidra till detta forskningsfält.

Enkäten tar 5-7 minuter att svara på och berör alltså tiden före, under och efter
besöksförbuden på äldreboenden. Svaren är helt anonyma.

Enkäten är öppen tom. söndag 21/11.

Länk till enkäten: https://forms.gle/MQBCC8sfjoLAwhmi7

Hör gärna av er om ni har några frågor, antingen till mig, Ida Kvarnbrink,
ida.kvarnbrink@gmail.com eller min uppsatshandledare Christina Lloyd,
christina.lloyd@teol.uu.se .

Tack på förhand!

Bästa hälsningar,
Ida Kvarnbrink
ida.kvarnbrink@gmail.com
Teologistudent vid Uppsala Universitet
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2022-05-25 Undersökning om Covid-19’s effekt på den existentiell hälsan på äldreboenden

https://docs.google.com/forms/d/1vF5Ispm-KVjSCYt_hdd7FocZmlpY3PKehgIgkiVDpCo/edit 1/10

1.

Markera endast en oval.

Kvinna

Man

Ickebinär

Annat

Vill ej uppge

2.

Markera endast en oval.

Under 25 år

25-30 år

31-40 år

41-50 år

51-60 år

61-70 år

Över 70 år

Denna undersökning riktar sig till dig som är präst eller diakon i Svenska kyrkan, och som i 
din tjänst delvis arbetar mot äldreboenden i din församling. Undersökningen behandlar 
tiden före, under och efter Covid-19 och är uppdelad efter de tre olika tiderna. Frågorna 
gäller enbart kontakten med personer som bor på äldreboenden. Undersökningen är helt 
anonym och är en del av en masteruppsats i religionsbeteendevetenskap via Uppsala 
Universitet. Vid eventuella frågor, kontakta Ida Kvarnbrink (ida.kvarnbrink@gmail.com) eller 
handledare Christina Lloyd (christina.lloyd@teol.uu.se). 

Tack på förhand! 

mailto:ida.kvarnbrink@gmail.com
mailto:christina.lloyd@teol.uu.se
Ida
Bilaga C 



2022-05-25 Undersökning om Covid-19’s effekt på den existentiell hälsan på äldreboenden

https://docs.google.com/forms/d/1vF5Ispm-KVjSCYt_hdd7FocZmlpY3PKehgIgkiVDpCo/edit 2/10

3.

Markera endast en oval.

Diakon

Präst

Annat

4.

Markera endast en oval.

Under 1 år

1-2 år

3-5 år

6-10 år

11-20 år

21-30 år

31-40 år

Mer än 40 år

5.

6.

Markera endast en oval.

Storstad (minst 200 000 invånare)

Mellanstor stad (minst 50 000 invånare)

Småstad (minst 15 000 invånare)

Landsbygd
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7.

Markera endast en oval.

Mer än en gång i veckan

2-3 gånger i månaden

1 gång i månaden

Mer sällan än en gång i månaden

8.

Markera endast en oval.

Övrigt:

Personen kontaktade mig/församlingen

Anhöriga kontaktade mig/församlingen

Personalen på äldreboendet kontaktade mig/församlingen

I samband med församlingens verksamhet på äldreboendet

Jag tog själv kontakt med personen/personerna
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9.

Markera endast en oval.

Övrigt:

Hembesök

Via telefon

I kyrkan/församlingshem

I samband med församlingens verksamhet på äldreboendet

Utomhus

Via digital uppkoppling (online, exempelvis teams eller motsvarande)



2022-05-25 Undersökning om Covid-19’s effekt på den existentiell hälsan på äldreboenden

https://docs.google.com/forms/d/1vF5Ispm-KVjSCYt_hdd7FocZmlpY3PKehgIgkiVDpCo/edit 5/10

10.

Övrigt:

Markera alla som gäller.

Brist på mening

Arbetsliv

Problem med Bibeln

Mystika erfarenheter

Känsla av tomhet

Identitet

Skam

Alkohol/droger

Lidande / Teodiceproblemet

Självmordstankar

Depression

Rädsla för döden

Relationer

Konflikter

Guds frånvaro

Tvivel

Ensamhet

Helighet

Åldrande

Sorg

Immigration

Guds närvaro

Rädsla att inte räcka till i Guds ögon
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11.

Markera endast en oval.

Mer än en gång i veckan

2-3 gånger i månaden

1 gång i månaden

Mer sällan än en gång i månaden

12.

Markera endast en oval.

Övrigt:

Personen kontaktade mig/församlingen

Anhöriga kontaktade mig/församlingen

Personalen på äldreboendet kontaktade mig/församlingen

I samband med församlingens verksamhet på äldreboendet

Jag tog själv kontakt med personen/personerna

13.

Markera endast en oval.

Övrigt:

Hembesök (som följde restriktionerna - bakom plexiglas etc.)

Via telefon

I kyrkan/församlingshem

Utomhus

I samband med församlingens verksamhet på äldreboendet

Via digital uppkoppling (online, exempelvis teams eller motsvarande)
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14.

Övrigt:

Markera alla som gäller.

Brist på mening

Arbetsliv

Problem med Bibeln

Mystika erfarenheter

Känsla av tomhet

Identitet

Skam

Alkohol/droger

Lidande / Teodiceproblemet

Självmordstankar

Depression

Rädsla för döden

Relationer

Konflikter

Guds frånvaro

Tvivel

Ensamhet

Helighet

Åldrande

Sorg

Immigration

Guds närvaro

Rädsla att inte räcka till i Guds ögon
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15.

Markera endast en oval.

Mer än en gång i veckan

2-3 gånger i månaden

1 gång i månaden

Mer sällan än en gång i månaden

16.

Markera endast en oval.

Övrigt:

Personen kontaktade mig/församlingen

Anhöriga kontaktade mig/församlingen

Personalen på äldreboendet kontaktade mig/församlingen

I samband med församlingens verksamhet på äldreboendet

Jag tog själv kontakt med personen/personer

17.

Markera endast en oval.

Övrigt:

Hembesök (som följde restriktionerna - bakom plexiglas etc.)

Via telefon

I kyrkan/församlingshem

Utomhus

I samband med församlingens verksamhet på äldreboendet

Via digital uppkoppling (online, exempelvis teams eller motsvarande)



2022-05-25 Undersökning om Covid-19’s effekt på den existentiell hälsan på äldreboenden

https://docs.google.com/forms/d/1vF5Ispm-KVjSCYt_hdd7FocZmlpY3PKehgIgkiVDpCo/edit 9/10

18.

Övrigt:

Markera alla som gäller.

Brist på mening

Arbetsliv

Problem med Bibeln

Mystika erfarenheter

Känsla av tomhet

Identitet

Skam

Alkohol/droger

Lidande / Teodiceproblemet

Självmordstankar

Depression

Rädsla för döden

Relationer

Konflikter

Guds frånvaro

Tvivel

Ensamhet

Helighet

Åldrande

Sorg

Immigration

Guds närvaro

Rädsla att inte räcka till i Guds ögon

mailto:ida.kvarnbrink@gmail.com

