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Abstract  

 

Through the lenses of religion’s role in society, the purpose of this thesis is to examine, the 

role of the Church of Sweden in providing support to people at the end of life. Questions 

asked are:  "What types of spiritual support is offered by the Church of Sweden during 

terminal care provided in patients' homes and how is this support expressed in church orders, 

assembly instructions, plans of operations and congregation letters?" and " How can the work 

of the Church of Sweden be understood, based on theories of religion's role in society? The 

method used is a content analysis of the Church Order, assembly instructions, plans of 

operations and congregation letters in 17 different congregations within the diocese of Lund. I 

then engage in a discussion with theories on differentiation and the privatization of religion as 

a means to interpret my results. My conclusion is that the investigated parishes in the diocese 

of Lund do not have any specific goals or targets documented for spiritual support to people 

who are at life’s end cared in their homes. This can be understood based on theories of 

differentiation. The privatization of religion may explain the phenomenon that people's 

religious needs are not linked to the collective institutional religion of the Church of Sweden.  

This is despite of the fact that a large proportion of the Swedish population belongs to the 

Church of Sweden. The de-privatization of religion, at a societal level can explain the reason 

why these concerns are attracting an increased interest from the healthcare services as 

people's need of spiritual support are discussed. The question of who should meet the patients' 

needs for spiritual support is unclear. 

 

 

 

 

Keywords: existential needs, pastoral care, palliative, Church of Sweden, differentiation, 

privatization 
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Kapitel 1 Inledning 

1 Inledning 

Denna C-uppsats i religionssociologi syftar till att försöka förstå vilken funktion Svenska 

kyrkan har när det gäller att ge existentiellt stöd i den palliativa vården inom den lokala 

församlingen. Till min profession är jag distriktssköterska, vårdlärare och diakonkandidat för 

Lunds stift. Jag har kommit att intressera mig för det existentiella/andliga och religiösa stöd 

människor behöver i livets slut. Detta dels på grund av att jag i mitt arbete som 

distriktssköterska uppmärksammat patienters behov av att tala om existentiella frågor vid 

livets slut dels genom att jag som vårdlärare har mött personal vilka uttalat sig om att inte ha 

tillräckliga kunskaper inom ämnet.  

 Jag har upplevt att det i ett sekulariserat och mångreligiöst samhälle inte är självklart hur 

patienternas behov ska uppmärksammas och tillgodoses. Frågan är komplex, att det är 

Svenska kyrkan som ska erbjuda existentiellt/andligt och religiöst stöd är inte en självklarhet. 

Existentiellt stöd behöver exempelvis inte vara religiöst. Som diakonkandidat för Lunds stift 

ligger det dock nära till hands att fokusera på just Svenska kyrkans arbete. 

   Den kontext jag har valt att titta på är Svenska kyrkans lokala församlingar. Detta på grund 

av att vården av döende de senaste årtionden alltmer har förflyttats från landets sjukhus, där 

sjukhuskyrkan tidigare erbjudit människor existentiellt stöd, till hemmen och särskilda 

boenden för äldre. Har Svenska kyrkans lokala församlingar uppmärksammat denna 

förändring och har de utvecklat strategier för att ge stöd till dessa människor? Hur kan 

kyrkans roll förstås i ljuset av religionssociologiska teorier?  
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1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att med utgångspunkt i en diskussion om religionens förändrade 

roll i samhället undersöka om Svenska kyrkan har en funktion när det gäller att ge stöd till 

människor som i livets slut vårdas i hemmet av en offentligt finansierad vård.. Fokus för min 

analys ligger på svenska kyrkans måldokument på olika nivåer samt verksamhetsberättelser 

och församlingsblad i de lokala församlingarna. 

1.2    Frågeställning 

Frågorna jag ställer mig är:  

– Vilket existentiellt stöd ges av Svenska kyrkan vid vård i hemmet i livets slut och hur är 

detta stöd uttryckt i kyrkoordning, församlingsinstruktioner, verksamhetsberättelser och 

församlingsblad?  

– Hur kan Svenska kyrkans arbete med människor vid livets slut förstås utifrån teorier om 

religionens roll i samhället, främst differentiering och religionens privatisering?  

1.3    Avgränsning 

Jag har i min studie valt att avgränsa mig enbart till ett stift när det gäller genomgången av 

dokument. Jag har valt Lunds stift, i vilket ingår 18 kontrakt. Att Lunds stift valdes beror på 

att det är det stift som finns närmast mig geografiskt och som jag så småningom har 

ambitionen att studera närmare och kanske också vara verksam i. Min studie avser den vård 

vid livets slut som ges av kommun eller sjukvårdsregion i människors hem.  

1.4    Forskningsgenomgång 

 1.4.1 Begreppsdefinitioner  
 

När religion diskuteras i denna uppsats är det i huvudsak religionens funktionella roll som 

avses, dvs. vad religionen gör, dess funktioner för individen och samhället (Furseth & 

Repstad, 2005).  

I litteratur förekommer begreppen, existentiella, andliga, och religiösa frågor/stöd samt 

själavård. Enligt Sand och Strang (2013) är existentiella frågor det övergripande begreppet för 
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frågor som rör livet och döden. Andlighet kopplas till ord såsom ”något större”, ”mening”, 

”transcendens” samt ”något som ligger bortom”. Religion utmärks enligt Sand och Strang 

(2013) av tro på en eller flera gudar och dess kännetecken är symbolik, myter, riter och 

traditioner. Existentiellt stöd är enligt Sand och Strang (2013) de samtal som förs kring 

existentiella, andliga och  religiösa frågor. I en kyrklig kontext används ofta begreppet 

själavård. Begreppet själavård definieras av religionspsykologen Owe Wikström: ”Själavård 

innebär att utifrån den kristna kyrkans tro och verklighetsuppfattning genom det enskilda 

samtalet stödja mäniskans psykiska och andliga utveckling” (Wikström 1999, s 175). I artiklar 

och litteratur som berör samtalsstöd i palliativ vård används huvudsakligen begreppen 

existentiellt stöd, andligt stöd och religiöst stöd. Själavård är den definition som används i 

kyrkans dokument och används därför när kyrkoordning, och församlingsdokument citeras 

och redovisas.  

I denna uppsats används huvudsakligen begreppet ”existentiellt stöd”. Detta begrepp 

används då det täcker både existentiella, andliga och religiösa dimensioner och inkluderar 

därmed kyrkans begrepp ”själavård”. Det gör att i denna uppsats används begreppet 

”existentiellt stöd” för det enskilda samtalsstöd som i vårdsammanhang innefattar 

existentiella, andliga och religiösa frågor och de enskilda samtal som i en kyrklig kontext 

benämns ”själavård”.  

  

1.4.2 Individens behov av existentiellt stöd vid livets slut  

Det finns många studier som visar att såväl sjuka som anhöriga har ett behov av existentiellt 

stöd i samband med livets slut. ”Total pain” introducerades av Cicela Saunders 1967 (Sand & 

Strang, 2013) och diskuteras bl. a av Mc Grath, (2003), Strang & Strang (2005), Sand (2008) 

Ternestedt (2012) och Broeckaert (2011). Med begreppet avses ett lidande som påverkar hela 

människan och hennes existens och inkluderar fysisk, psykisk, social och andlig nöd. 

Människor i dödens närhet kan uppleva ett stort lidande även om de fysiska symtomen är 

under kontroll. Strang (2006) anger att religiöst utövande kan ha en positiv inverkan på 

människors hälsotillstånd genom att människor lättare kan hantera sin situation och 

därigenom nå en ökad livskvalitet.    
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1.4.3  Vården och det existentiella stödet  

Forskning pekar på att det finns ett behov av existentiellt stöd i samband med vård i livets 

slut. En central fråga är hur detta stöd skall tillgodoses. Stefanek (2005) visar att intresset för 

de existentiella frågorna inom sjukvården har ökat markant de senaste åren. Han grundar sin 

slutsats på att vetenskapliga publikationer som kretsar kring denna fråga har ökat med 600 % 

de senaste tio åren. Socialstyrelsen (2004) betonar i ett flertal dokument vikten av att vården 

tar sig an även de existentiella frågorna för att skapa en högre kvalitet i vården. I ”Palliativ 

Vård, Regionalt vårdprogram” (2005) diskuteras hospicefilosofin vilken lyfter fram vikten av 

att se patienten ur ett såväl fysiskt, psykiskt, socialt som existentiellt perspektiv. Flera studier 

har visat att sjukvårdspersonal är medvetna om betydelsen av de existentiella frågorna men 

uppger sig ha otillräcklig kunskap om hur man stöttar patienter (Strang & Strang, 2006, 

Henoch & Danielson, 2009, Udo 2012). Udo efterlyser strategier för att ge personalen bättre 

hjälp att hantera sådana frågor. Nordin & Schöhlin (2011) lyfter fram behoven av religiös 

själavård, men gör gällande att den religiösa omvårdnaden som efterfrågas varierar i hög grad 

mellan olika personer och är också beroende av situationen. De menar att frågan om vem som 

ska stå för den religiösa praktiken inom vård och omsorg är komplex. De är även kritiska mot 

att det som uttrycks i vårdens policydokument när det gäller det andliga stödet är diffust och 

de anser att det många gånger inte är fastlagt hur, av vem och på vilket sätt det andliga stödet 

ska ges. Detta menar de medför svårigheter för vården att tillgodose de religiösa och andliga 

behoven hos vårdtagarna.   

1.4.4 Svenska kyrkans funktion vid vård i livets slut.  

Sundmark (2008) har studerat kyrkans roll i omsorgen av sjuka och döende i ett historiskt 

perspektiv. Sundmark konstaterar att denna funktion var högprioriterad under medeltid och 

tidig reformation. Laghé (2005) lyfter fram att det under lång tid funnits och finns präster och 

diakoner på landets sjukhus. Dessa har haft i uppgift att undervisa, hålla gudstjänst samt 

fungera stödjande för sjukhusets patienter och anhöriga (Laghé, 2005).  Det finns ett 

samarbete med Svenska kyrkan och vården vilket uttrycks i ett dokument som Svenska 

kyrkan tillsammans med Sveriges frikyrkosamfund utarbetat. (Grunddokument för andlig 

vård inom hälso- och sjukvården, 2004) Sjukhuskyrkan är en integrerad del av sjukhusen men 

finansierad av den lokala församlingen (Edgardh & Petterson, 2010). En problematik som 

lyfts fram i en studie av Jeppson, Grassman och Whitaker (2007) är att vården i livets slut de 
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senaste åren har flyttats från sjukhusen ut till hemmen och särskilda boende för äldre i det 

lokala samhället. De menar att det därför behövs en förnyad uppmärksamhet kring döende 

och de andliga frågorna. Svenska kyrkan har i sin utredning SKU 2013 ”Att färdas väl” angett 

att kyrkan alltid ska utgå från människors behov och att det är i de lokala församlingarna som 

det ska avgöras vilka tjänster kyrkan ska ge uttryck för (SKU 2013). Ekedahl & Wiedel 

(2004) och De Marinis (2003) anser med utgångspunkt i forskning vad gäller själavård att 

kyrkan har en central roll när det gäller att ge andligt stöd i olika faser i livet, inte minst vid 

livets slut.  

Edgardh & Petterson (2010) redovisar resultat från en intervjuundersökning av 

representanter från allmänheten i Gävle. Undersökningen visar att det finns en 

samstämmighet i att Svenska kyrkan ska vara ett komplement till den svenska välfärden och 

att människor uttrycker att kyrkan har en viktig uppgift i att finnas till hands vid individuella 

kriser genom att ”erbjuda någon att tala med och att hålla i handen” (Edgardh & Petterson, 

2010). 

Jeppsson, Grassman och Whitaker (2007) har genom enkäter och djupintervjuer riktade till 

präster och diakoner undersökt och diskuterat vilken roll lokala församlingar har när det gäller 

vården av döende. Deras resultat visade att mindre än 10 % av de rapporterade församlingarna 

ofta erbjöd sådant stöd. Ungefär hälften svarade att de ibland gav själavård till 

församlingsmedlemmar och en tredjedel av de tillfrågade angav att de väldigt sällan gav 

sådant andligt stöd. 85 % av de tillfrågade prästerna och diakonerna ansåg att deras obotligt 

sjuka församlingsmedlemmar inte får det stöd och vård från kyrkan som de borde ha eller 

ansågs behöva. På frågan om varför det förhöll sig på detta sätt angav de att religionen blivit 

en privatsak och att förtroende för kyrkan inte längre var vad det tidigare varit. Ett annat skäl 

som angavs var att kyrkan och församlingsbor inte längre var kända för varandra och att 

församlingarna inte längre behövs på grund av andra aktörer såsom sjukhuspersonal och 

hembaserad vård. Utmärkande för de präster och diakoner som angav en större delaktighet i 

vården av döende var att de var väl bekanta och hade tjänstgjort länge i sin församling vilket 

gjorde att de var kända för sina församlingsbor och prästerna och diakonerna kände i sin tur 

sina församlingsbor. Jeppsson, Grassman och Whitaker påvisade i sin studie att andlig vård 

tycks vara en exklusiv företeelse i de församlingar som studerades.  De drar slutsatsen att 

Svenska kyrkans lokala församlingar spelar en marginell roll när det gäller att vara behjälpliga 

för de döende. De anser det vara förvånande med tanke på den breda källa till kontakt mellan 

kyrka och församlingsbor som begravningsritualen sedan utgör (Jeppsson, Grassman och 

Whitaker, 2007). I en senare studie har Grassman, Pessi, Whitaker och Juntunen, (2010) i en 
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jämförande studie mellan Sverige och Finland visat att kyrkan har en marginaliserad roll i 

stödet till döende i de lokala församlingarna i båda dessa länder. De hänvisar till en studie av 

Flannely, Weaverm Smith och Oppenheimer (2003) som gör gällande att sjukhuspräster har 

en central roll när det gäller stöd till döende och menar att kyrkan har en viktig funktion trots 

det sekulariserade samhället att ge stöd till döende.   

Strang (2002) har i en studie intervjuat svenska sjukhuspräster som arbetat med patienter 

vid vård i livets slut och i denna identifierat fem olika huvudtyper av frågor som patienter 

ville tala med prästerna om. Resultatet visar att patienterna ville tala om meningen, död och 

döende, smärta och sjukdom, relationer, och religiösa frågor.  De 8 % som efterfrågade mer 

religiöst och sakramentalt stöd överensstämmer enligt Strang med de 6 % av befolkningen 

som mer regelbundet besöker kyrkan. Strang fann att patienter oftast ställer frågor av allmän 

existentiell karaktär som hade kunnat mötas av personal. Men Strang konstaterar att det inte 

vanligen erbjuds av sjukvårdspersonalen på grund av brist på tid, kunskap och brist på 

vägledning.  Strangs slutsats är att det behövs specialistkompetens som kan möta människor 

när det gäller kriser och ge existentiellt stöd. Hon skriver att det i vårt sekulariserade samhälle 

är tydligt och olyckligt att personalen ibland tvekar att hänvisa till sjukhuspräst beroende på 

att det arbete som utförs av kyrkan betraktas som ovetenskapligt och irrelevant och grundar 

detta på en studie av Vandecreek, (1999). Hon hänvisar till en undersökning i USA av 

Billings (2001)  som visar på vikten av att ha en präst tillgänglig i vården av döende (Strang, 

2002). 

Bäckström, Beckman & Pettersson (2004) anger att kyrkans legitimitet och relation till 

enskilda människor, andra organisationer och samhällets kollektiva nivå är beroende av 

kyrkans förmåga att möta olika former av behov. De argumenterar för att kyrkan som 

tjänsteorganisation kan ses som en resurs på olika nivåer i samhället som i samband med t ex 

själavårdande samtal, besök av sjuka, utförande av övergångsriter. De lyfter fram att kyrkan 

här fortfarande kan ha en betydelsefull funktion. Bäckström, Beckman & Pettersson (2004) 

menar även att det finns förväntningar på kyrkans kulturellt och identitetsgivande funktion. 

Enligt detta resonemang kan kyrkan därför uppfattas både som en arena som relaterar 

individen till det kollektiva och som social aktör vid sidan om det civila samhällets ram. De 

menar att denna funktion blir extra tydlig när det gäller då människor råkar ut för olycka, 

sjukdom eller nöd. Dess roll kan uppfattas som kompletterande institutioner inom ramen för 

välfärdssamhället. De menar att kyrkan kan ses som en betydande aktör med betydande 

resurser, även om det råder osäkerhet kring hur detta aktörskap ska gestaltas.  
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1.5.  Material 

Mitt material består av artiklar och litteratur som berör individens behov av existentiellt stöd 

vid livets slut. Måldokument som klargör vårdens intentioner när det gäller existentiellt stöd 

har använts.   

   För att söka svar på svenska kyrkans roll vid livets slut har dokument på olika nivåer 

studerats.  

   Kyrkoordningen 2013 har granskats för att undersöka vad som föreskrivs på nationell nivå. 

Kyrkoordningen är ett styrdokument avsett för förtroendevalda och anställda där kyrkans 

bestämmelser, lagar och förordningar finns samlade. Kyrkoordningens uppgift är att ange de 

strukturer och beslutsformer som ger de bästa förutsättningar för Svenska kyrkan att fullgöra 

sin kallelse. Det anges dock att detta är en begränsad bild av Svenska kyrkans tro och liv och 

att detta regelsystem främst behandlar dess institutionella sida (Kyrkoordningen 2013). 

   När det gäller stiftsnivå har det inte funnits några styrdokument som explicit knyter an till 

frågeställningen. Enligt kyrkoordningen är stiftets grundläggande uppgift är främja och ha 

tillsyn över församlingarnas liv knutet till dess grundläggande uppgifter. 

   Församlingsinstruktioner från 17 olika församlingar har studeras för att kunna ta del av mål 

och visioner för det område jag har valt att undersöka. Enligt kyrkoordningen, 2013 ska det i 

varje församling upprättas en församlingsinstruktion. En församlingsinstruktion ska bl. a 

innehålla ett pastoralt program för församlingens grundläggande uppgifter att fira gudstjänst, 

bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.  

   Verksamhetsberättelser från de olika församlingarna har studerats för att försöka få svar på 

vilka insatser dessa gör när det gäller stöd åt svårt sjuka och döende och på vilket sätt detta 

sker. I verksamhetsberättelserna finna angivet vilken verksamhet som har bedrivits under 

föregående år i de olika församlingarna.   

   Församlingsblad har studerats för att ta reda på om och hur kyrkan informerar sina 

församlingsbor om eventuellt stöd vid livets slut.  

   Med hjälp av religionssociologiska teorier, främst differentiering och privatisering har jag 

försökt att tolka mina resultat samt att sätta dem i ett relevant religionssociologiskt 

sammanhang.   
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Kapitel 2 Teori 

2.1.  Presentation av teori 

Flera forskare har studerat religionens förhållande till samhället. Olika sekulariseringsteorier 

av bl. a Marx, Durkheim och Weber har gjort gällande att religionens roll i samhället minskar 

i takt med utvecklingen av samhället genom dess modernisering. Detta har antagits vara ett 

resultat av folkupplysning och vetenskapens framväxt (Andersson & Sander, 2005). Dessa 

teorier ifrågasätts dock av allt fler religionssociologer exempelvis Grace Davie (2013) och 

José Casanova (1994) som talar om religionens förändrade roll i samhället. Casanova anger 

att det inte är moderiniseringen av samhället i sig som förklarar sekulariseringen utan att det 

beror på lokala historiska omständigheter och han menar att det inte finns någon generell 

sekulariseringstrend. Davie (2013) väljer att tala om Europas tillstånd som ”annorlunda 

religiöst” istället för ”icke religiöst”. Både Casanova (1994) och Davie (2013) gör gällande att 

människors behov av religion kvarstår. Nedan redovisas sekulariseringsteorin och kritiken 

mot denna från Casanova och Davie när det gäller teserna om institutionell differentiering, 

samt religionens privatisering. Detta då dessa teser används för att försöka förstå och 

diskutera det som framkommer i mitt resultat gällande Svenska kyrkans funktion i den 

palliativa vården.   

2.1.1 Differentiering  

 

Luckman (1967) och Berger (1967) anser att det har skett en differentiering av religionen, 

vilket innebär att religionen gradvis förlorar kontrollen över olika samhällssektorer, såsom att 

samhället befriats från kyrkans auktoritet. Enligt teorin om differentiering är det inte enbart 

kyrka och stat som skiljts åt utan det har även skett en institutionell differentiering, vilket 

innebär att det blir en ökad grad av specialisering inom olika samhällssektorer. Casanova 

(1994) har studerat religionens betydelse i Europa och USA. Han diskuterar hur kristendomen 

förhåller sig till det moderna samhället. Han är överens med sekulariseringsteoretikerna om 

att det har skett en differentiering, men han är tveksam till att det beror på att samhällen 
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moderniseras. Han tar USA som exempel på ett modernt samhälle som har en stark 

religiositet. Enligt Casanova (1994) fortsätter religionen att ha betydelse i det västerländska 

samhället. Han menar att man inte bara kan förutsätta att religionen har försvunnit och inte 

heller att man enkelt kan förklara det med sekulariseringsteorier. En sådan begränsad 

förklaring skulle kunna innebära att man missar att diskutera och analysera andra faktorer som 

har betydelse. Han menar att detta istället bör undersökas empiriskt. Peter Berger (1974) anser 

att religionspluralismen i ett samhälle leder till att människor förlorar sin tilltro till religionen 

och istället blir relativister och skapar sina egna sanningar. Under senare tid har detta 

motsagts av andra religionssociologer bland andra Bruce (2002) som menar att pluralismen 

kan leda till ett ökat intresse för religiösa frågor. Davie (2013) har studerat hur sambandet ser 

ut mellan religion och den moderna världen i Europa och diskuterar den klassiska 

sekulariseringsteorin på ett liknande sätt som Casanova (1994). På samhällelig nivå kan det 

handla om att samhällsfunktioner som tidigare skötts av kyrkan såsom exempelvis skola och 

sjukvård, nu har övertagits av kommun och stat. Davie (2013) ger uttryck för hur synen på 

döendet och döden förändrats sedan kyrkan separerades från vårdinstitutionerna i samhället. 

Under efterkrigstiden kom döden att ses mer som ett medicinskt misslyckande än ett naturligt 

slut på livet. Hon lyfter fram hur hospicerörelsen kommit att medföra ett mer 

tvärvetenskapligt synsätt på vården av döende samt i detta tvärvetenskapliga synsätt 

samverkar discipliner från exempelvis medicin, sociologi, psykologi och religion. Gustavsson 

(1997) diskuterar vilka religiösa förändringar som hänger ihop med varandra och konstaterar 

att det inte är enkelt att klargöra. Han menar att differentieringen inte nödvändigtvis leder till 

att religionens inflytande i samhället minskar eller funktionen hos dess befolkning blir 

svagare. Han ger exempel på att t ex diakoniinstitutioner knutna till sjukhusen röner 

uppskattning.  

2.1. 2 Religionens privatisering  

 

 Religionens privatisering innebär att ett samhälle inte längre upprätthåller den kollektiva 

religionen. Det är en process som kan förstås både på samhällsnivå och på individnivå. När 

det gäller den samhälleliga nivån menar Casanova (1994) att det under senare tid skett en 

deprivatisering. Det innebär att religionen fortsätter att påverka politik och samhälle, genom 

att religion diskuteras i den offentliga debatten och även kan bidra med ett förnyat synsätt. 

När det gäller individnivå diskuterar Berger (1967) religionens roll för den enskilde. Han 
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menar att tidigare hade kyrkan stort inflytande över människors liv från födelse till död. 

Religionen fungerade då som ett ramverk som det var svårt att ställa sig utanför om man ville 

vara en del av samhället. Berger (1967) menar dock att det utifrån denna tillhörighet är svårt 

att dra slutsatser om huruvida människor var troende eller ej. När det gäller den individuella 

privatiseringen av religionen menar Casanova att detta inte är en följd varken av 

modernisering eller sekularisering. Gustavsson (1997) diskuterar vad privatiseringen innebär 

för individen när religionen inte längre är en kollektiv process. Han menar att det istället finns 

andra saker som ger mening och tillhörighet. Individen blir mer beroende av sin familj och 

sina vänner och detta skapar tillhörighet i den privata sfären. Gustavsson (1997) har beskrivit 

vad denna privatreligiositet kan innebära och enligt honom så uppger sig 79 % av svenska 

folket sig vara ”kristna på sitt eget sätt”. Andersson och Sander (2009)  anser att det finns en 

risk att skilja mellan den religion som utövas i de klassiska religiösa institutionerna och den 

religiositet och andlighet som är mer personlig och privat. De menar att människor kanske 

idag är mindre aktiva inom den traditionella religionen, men att det inte innebär att de är 

mindre religiösa. 

Furseth och Repstad (2005) anger att människors religiositet troligen är mer frikopplad 

från den organiserade religionen än förr, men att det inte innebär att de är mindre religiösa än 

tidigare. De menar att för flertalet människor så är religionen en resurs att ta fram när det 

finns behov av det. McGuire (1997) har diskuterat fenomenet med privatisering i termer av 

individualisering; han menar att individualiseringen när det gäller religion, innebär att 

individen i trosfrågor blir allt mer utlämnad till sig själv när det gäller att finna ett fungerande 

meningssystem. I Svenska kyrkans utredning (SKU 2013) har olika religionssociologiska 

undersökningar sammanställts när det gäller gudstro. Utredningen visar att 68 % bejakar 

någon form av vagare eller starkare transcendens.  Davie (2013) menar att i Europa är det 

många som tror utan att tillhöra kyrkan. Davie (2013) lyfter fram att det motsatta fenomenet 

råder i en rad olika nordiska länder, där människor tillhör kyrkan genom att vara medlemmar 

och betala kyrkoavgift utan att nödvändigtvis tro eller vara aktiva i kyrkan. Davie (2013) 

ställer frågan hur det kommer sig att så många svenskar betalar kyrkoavgift och trots det har 

så låg frekvens av deltagande i kyrkliga aktiviteter och gudstjänster. Hon anser att det beror 

dels på att man värnar kulturhistoriska minnen i kyrkobyggnader men också att man räknar 

med kyrkan i händelse av antingen personliga eller kollektiva kriser. Vad hon menar är att 

religionen inte har någon offentlig roll och kristet beteende och kristna värderingar är inte 

längre givna. Istället menar Davie (2013) att det har utvecklats en s.k.”Vicarious Religion” i 

Europa. Med begreppet avser hon att kyrkan har en funktion att på uppdrag av människor 
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utöva sitt religiösa liv när det gäller moraliska, andliga och sociala frågor. Man kan också se 

det som att tron inte är personligen upplevd eller erfaren utan man förhåller sig till sin religion 

med hjälp av andras tro. För att illustrera detta fenomen ger Davie (2013) exempel på 

händelser och krissituationer i samhällen då människor instinktivt vänt sig till kyrkan, dess 

tjänstemän och byggnader. Kyrkan försöker då på olika sätt artikulera heligheten för att hjälpa 

människor att skapa mening i det som hänt (Davie, 2013).  

Enligt Bäckström, Beckman Pettersson (2004) så är bilden av religionen i Sverige 

komplex.  Många svenskar ger uttryck för en privat eller inre gudstro men ett fåtal är aktivt 

utövande i kyrkan samtidigt som de i alla fall känner (åtminstone en svag) samhörighet med 

kyrkan. Svenskarna värderar kyrkans byggnader högt och medlemmarna använder kyrkans 

riter vid övergångar i livet. De gör också gällande att undersökningar har visat att människor i 

Sverige värderar kyrkans sociala och diakonala aspekter såsom att ”hjälpa sjuka och gamla” 

högt. Bäckström, Beckman & Pettersson (2004) lyfter också fram att tendensen till 

privatisering inom religionen nu möter en mottrend. För svenskt vidkommande kan det 

innebära att Svenska kyrkan på ett nytt sätt kan förväntas bli en medaktör både i det svenska 

samhället och i den lokala kontexten som en aktör. De menar att kyrkan bidrar till tillitsvärden 

men också för att legitimera privata trosuppfattningar. 
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Kapitel 3 Metod 

 

För att besvara min frågeställning gällande vilket stöd Svenska kyrkan ger till människor vid 

livets slut som vårdas i sina hem,  har en genomgång av Svenska kyrkans styrdokument på 

nationell nivå, stiftsnivå och församlingsnivå gjorts. Resultatet har sedan försökt förstås 

utifrån religionssociologiska teorier främst differentiering och religionens privatisering.   

  Jag har valt ett induktivt angreppssätt. Enligt Larsen (2009) används en induktiv metod när 

syftet är att skapa en helhetsförståelse för ämnet.  Denna metod fann jag lämplig då jag innan 

min genomgång inte visste hur Svenska kyrkans arbete med att ge stöd till människor vid 

livets slut såg ut och jag hade därmed inte heller någon uppfattning om hur mitt empiriska 

material skulle kunna förstås utifrån religionssociologiska teorier. Den metod som har använts 

är innehållsanalys.  Innehållsanalys används enligt Larsen (2009) då stora mängder data ska 

bearbetas. Genom innehållsanalysens hjälp kan dokument anlyseras systematiskt och 

objektivt. Denna metod används enligt Larsen (2009) för att ordna, beskriva och kvantifiera 

undersökta fenomen.   

   De styrdokument som använts är kyrkoordningen på nationell nivå. På stiftsnivå har inga 

specifika styrdokument hittats som anger riktlinjer för det arbetet. På församlingsnivå har 

församlingsinstruktioner, verksamhetsberättelser samt församlingsblad studerats.  För att 

avgränsa antalet dokument från församlingar valdes ett stift, Lunds stift, i vilket ingår 18 

kontrakt. Utifrån Svenska kyrkans matrikel, 2013 av församlingar valdes den femte 

församlingen i varje kontrakt. En församling som har ett sjukhus med sjukhuskyrka i sitt 

geografiska område valdes bort eftersom jag är intresserad av att undersöka hur de lokala 

församlingar tagit sig an uppgiften att ge stöd när människor i större utstäckning än förut 

vårdas i sina hem vid livets slut. Ett mejl skrevs till respektive församling med en begäran att 

få ta del av de senaste dokumenten (Se bilaga 1). För en del församlingar kom mejlet tillbaka 

med felmeddelande. Från någon församling erhölls inget svar. En församling angav att de 

ännu inte hade någon godkänd församlingsinstruktion. När jag inte fick något svar ställdes 

frågan till övriga församlingar i kontraktet och den församling som först återkom med de 

önskade dokumenten användes. Jag valde bort den församling som jag själv är aktiv i. Detta 
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beroende på att jag själv som aktiv kyrkorådspolitiker varit med att ta fram denna instruktion 

och att det skulle kunna riskera min objektivitet. 17 församlingar har ingått i undersökningen, 

då det inte gick att få fram material från ett av kontrakten.  

  Vid genomgången av dokumenten lästes först all text igenom, och innehåll som på något sätt 

kunde besvara min frågeställning markerades. Med stöd av genomgånget materialet, 

kompletterat med aspekter ur min forskningsgenomgång bildades sex kategorier utifrån vilket 

mitt material sedan ordnades, beskrevs och analyserades. För att vara så objektiv och 

systematisk som möjligt samt för att kunna överblicka innehållet i textmängden i dokumenten 

valde jag att konstruera och använda ett protokoll. Där kunde jag föra in och göra enkla 

noteringar kring det som framkom i texterna. (se bilaga 2). 

De kategorier som användes och som jag ansåg skulle kunna ge svar på min frågeställning 

var: Kontext/omvärld, mål och visioner, personal, riter, samverkan med vården, kontakt med 

individen. Under dessa rubriker har jag redovisat och analyserat materialet. Kontext/omvärld 

– I denna kategori ryms material som pekar på någon form av medvetande om att det finns 

människor som vårdas i livets slut inom församlingens gränser, antingen hemma eller på 

äldreboende. Anledningen till att jag har skiljt vård i hemmet från vård på äldreboende är att 

kyrkan av tradition har en viss verksamhet på församlingens äldreboende. Vården av döende i 

hemmen är en förhållandevis ny företeelse för vilken jag vill se om församlingarna  har en 

funktion att möta.  Mål och visioner – Denna kategori innefattar material som pekar på om det 

finns mål och visioner när det gäller specifikt stöd för människor som vårdas i livets slut.  Mål 

och visioner finns för att ta hand om äldre, men huruvida dessa vårdades vid livets slut fanns 

svårigheter att utläsa. Ibland har det underförstått gått att utläsa att det t ex handlar om besök 

av ensamma äldre eller utdelande av blommor i samband med födelsedagar till äldre men inga 

uttalade visioner om stöd vid livets slut. Personal – I denna kategori ryms material som visar 

på om det finns präster och diakoner i församlingarna. Anledningen till att jag valt att 

redovisa just dessa personer är att det är de som enligt kyrkoordningen har någon form av 

uppdrag att i egenskap av sin profession antingen ge själavård, utföra religiösa riter eller ta 

hand om människor som har det speciellt svårt samt att ta hand om sjuka.  Riter- I denna 

kategori finns material som pekade på om kyrkan utför någon form av riter såsom bön, 

välsignelse eller nattvard i hemmet. I kyrkoordningen anges t ex att sjukkommunion kan ges.  

Traditionellt historiskt men också i sjukhuskyrkan har Svenska kyrkans personal haft 

uppdraget att utföra vissa religiösa riter för de människor som så önskar. Jag är därför 

intresserad av i vilken utsträckning de undersökta församlingarna utför sådana uppdrag på 

äldreboende eller i hemmet. Samverkan med vården – I denna kategori samlas material som 
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pekar på om det finns någon samverkan mellan den vård som bedrivs vid livets slut i hemmen 

och de undersökta församlingarna. Det skulle kunna handla om vårdpersonalens information 

till kyrkan om patienter som är i behov av stöd. Det skulle också kunna handla om 

församlingarnas information till vårdpersonal av att man finns samt kan ge handledning till 

vårdpersonal. Även under denna kategori har en uppdelning gjorts mellan äldreboende och 

vård i hemmet. Kontakt med individen - I denna kategori ryms material som visar på om det i 

församlingsblad ges information till församlingsbor om möjlighet till att stöd i form av samtal 

eller hembesök kan ges av präster och diakoner. Detta för att ta reda på hur församlingarna 

kommunicerar och informerar sina församlingsbor om möjligheten till stöd.  

  Det som framkommer i mitt empiriska material har sedan försökt att förstås utifrån teorier 

om religionens förändrade roll i samhället. De teorier som används är främst teorierna om 

differentiering och privatisering då jag fann att de kunde förklara mitt resultat  

 

 

Validitet/Reliabilitet 

Validitet handlar enligt Larsen (2009) om relevans och giltighet och kan delas upp i intern 

validitet och extern validitet. Intern validitet visar enligt Larsen på undersökningens giltighet 

och huruvida de slutsatser som kan dras är trovärdiga eller inte. När det gäller intern validitet 

d.v.s. i vilken omfattning slutsatser kan dras utifrån materialitet anser jag det vara relevant att 

studera måldokumenten på olika nivåer. För att ta reda på hur mål och visioner uttrycks på 

nationell nivå studerades kyrkoordingen. Kyrkoordningen 2013 är ett styrdokument avsett för 

förtroendevalda och anställda där kyrkans bestämmelser, lagar och förordningar finns 

samlade. Kyrkoordningens uppgift är att ange de strukturer och beslutsformer som ger de 

bästa förutsättningar för Svenska kyrkan att fullgöra sin kallelse. Det är dock viktigt att 

påpeka att kyrkoordningen endast anger övergripande mål varför det finns begränsningar när 

det gäller att utläsa direktiv för en specifik målgrupp, i detta fall människor som vårdas i livets 

slut. För att studera den lokala nivån studerades församlingsinstruktioner, verksamhets- 

berättelser samt församlingsblad. Församlingsinstruktioner är måldokument för de lokala 

församlingarna med syfte att formulera hur församlingen ska utföra sitt grundläggande 

uppdrag.  För att nå svar även på frågan om vilket arbete som utförs och hur människor får 

reda på att svenska kyrkan eventuellt ger stöd i dessa frågor studerades också 

verksamhetsberättelser och församlingsblad i de olika församlingarna. Genom studie av dessa 

olika dokument kan frågeställningen på ett teoretiskt plan anses besvarad. Men det ska 
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påpekas att det kan finnas arbete för den aktuella målgruppen som döljer sig bakom de 

nedtecknade orden i dokumenten.  Extern validitet handlar enligt Larsen (2009) om 

resultatens generaliserbarhet. När det gäller den externa validiteten d.v.s. hur studien kan 

generaliseras så har jag vinnlagt mig om ett slumpmässigt och objektivt urval. Jag har valt den 

femte församlingen i varje kontrakt och när svar inte erhölls gått vidare med ett slumpmässigt 

val av en annan församling. Jag valde en församling från varje kontrakt för att nå en så stor 

geografisk spridning som möjligt. Att jag enbart valde Lunds stift begränsar giltigheten på 

nationell nivå, men jag var speciellt intresserad av just Lunds stift med tanke på att jag är 

diakonkandidat i detta stift vilket är redovisat i inledningen. Det kan också finnas andra 

församlingar i de olika kontrakten som arbetar på ett annat sätt än som framkommit i min 

undersökning.  Det är därför på sin plats att påpeka att mitt resultat inte avser att beskriva hela 

Svenska kyrkans arbete utan resultatet gäller ett stift och i detta stift de undersökta 

församlingarna. .   

Reliabilitet innebär enligt Larsen (2009) med vilken exakthet, tillförlitlighet och giltighet 

undersökningen är gjord. När det gäller reliabiliteten har jag strävat efter att utifrån mitt 

material vid en första genomläsning ta fram kategorier. Dessa kategorier har sedan använts för 

en mer systematisk genomgång av dokumenten. För denna systematiska genomgång har jag 

använt ett protokoll, (bilaga 2). Detta gör att fler församlingsinstruktioner, verksamhets- 

berättelser och församlingsblad skulle kunna ingå i en större studie. För att förhålla mig så 

objektiv som möjligt till resultatet har jag valt att inte analysera den församling där jag själv 

är verksam i. Då denna kom med i mitt slumpmässiga urval valdes därför en annan församling 

i samma kontrakt enligt de direktiv som angetts ovan.   
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

 4.1   Resultat  

4.1.1   Svenska kyrkans funktion vid vård i livets slut enligt det nationella 
styrdokumentet, Kyrkoordningen 2013  

 

Nedan följer de sex kategorier jag indelat mitt material i vid analysen.  

Kontext/omvärld - Enligt kyrkoordningen framträder kyrkan lokalt genom en församling. 

Kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni 

och mission. Det uttrycks i kyrkoordningen ingenting om Svenska kyrkans arbete för 

målgruppen av människor som vårdas vid livets slut.   

Mål och visioner - Det finns inte i kyrkoordningen några specifika mål eller visioner när 

det gäller att ge stöd till människor vid livets slut.  Det anges att församlingen ska vidta 

beredskapsåtgärder vid kris. Det beskrivs dock mer som om det handlar om samhälleliga 

kriser och katastrofer.  

Riter: Det anges att nattvarden ska firas i församlingens gemenskap men att den även kan 

firas på annan plats om särskilda skäl föreligger samt att sjukkommunion får firas enskilt.     

Personal - När det gäller kyrkans uppdrag och befattningar anges att vigningstjänsten 

innebär att man särskiljer vissa personer till livslång tjänst. Detta uppdrag anges syfta till 

församlingens andliga uppbyggelse och ska rusta församlingen för dess uppdrag i världen. 

Hur detta ska ske anges inte specifikt. Det anges att prästens uppdrag är att ge den kristna 

församlingen näring genom att ordet förkunnas och sakrament delas ut. Det anges att prästen 

utöver att leda firande av den heliga måltiden ska förmedla förlåtelse, tröst och hopp. Det står 

vidare att prästen ska uppbygga och undervisa människor i tron, ge själavård samt utrusta för 

vittnesbörd och tjänst i världen. När det gäller diakonen anges att uppdraget är att genom sin 

gärning vara ett barmhärtighetens tecken i både församling och samhälle. De anges att dessa 

uppgifter kan variera beroende på de lokala behoven och församlingarnas strukturer och 

diakonala prioriteringar.  
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Samverkan med vården - I kyrkoordningen anges inte några mål och visioner för svenska 

kyrkan att samarbeta med vården.  

Kontakt med individen - När det gäller kyrkans uppgift att ta sig an de enskilda individerna 

i en församling anges som beskrivits ovan att kyrkan ska ge andlig uppbyggelse. Människorna 

ska ges näring genom ord och sakrament. Det anges även att de ska kunna ges förlåtelse, tröst 

och hopp. Diakonerna ska verka för att inför människorna vara ett barmhärtighetens tecken. 

Hur detta ska tillgodoses vid livets slut när människor inte längre kan ta sig till kyrkans 

lokaler anges inte specifikt, mer än att det uppges vara godkänt att vid sjukdom utdela 

nattvard enskilt.  

 

4.1.2  Svenska kyrkans funktion vid vård i livets slut enligt församlingens 
dokument 

 

När det gäller mål, visioner och arbete på den lokala nivån har dokument från 17 församlingar 

i Lunds stift analyseras. Dessa dokument är församlingsinstruktioner, verksamhetsberättelser 

och församlingsblad. Stiftet har 18 kontrakt, men från ett kontrakt kunde inga dokument 

erhållas. 

Kontext/Omvärld -Inte i någon av de 17 analyserade församlingarna angavs i 

församlingsinstruktionernas omvärldsanalys eller i verksamhetsberättelser att hemsjukvården 

finns som en aktör när det gäller vården av sjuka. I 10 av församlingsdokumenten angavs att 

det i församlingen finns ett eller flera äldreboende.  

Mål och visioner - Det uttrycks inte i 16 analyserade församlingsdokument några mål eller 

visioner när det gäller att ge existentiellt stöd eller själavård vid livets slut. I en av de 

analyserade verksamhetsberättelserna angavs att man inte haft några besök till svårt sjuka 

under föregående år men att det ansågs vara en viktig uppgift. I denna församling fanns dock 

ingen information i församlingsblad om att denna service till besök eller samtal fanns. I 13 av 

de 17 församlingarna kan man ur församlingsinstruktion eller verksamhetsberättelse utläsa att 

själavårdssamtal ges. Det råder dock otydlighet på vilket sätt. I 11 av de analyserade 

församlingarna anges att hembesök görs. Det är dock endast i en av församlingarna som klart 

anger att det handlar om sjukbesök. I flera av församlingarna anges att det handlar om besök 

vid exempelvis födelsedagar för äldre. I några församlingar anges att frivilliga besöksgrupper 
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gör t ex hembesök till ensamma. Dessa besök har här inte redovisats som självavård även om 

deras uppgift givetvis kan ha denna funktion.  

Personal - I alla av de analyserade församlingarna finns en eller flera präster anställda. I 9 

av de analyserade församlingarna finns en anställd diakon eller diakoniassistent. När det 

nämns att själavård ges är det antingen präst eller diakon som utför dessa samtal.  

Riter - Endast i en av de 17 analyserade församlingarna anges i verksamhetsberättelsen att 

man under året inte haft något besök där sockentyg använts, men att man prioriterar ett sådant 

uppdrag om någon efterfrågar det. I denna församlings församlingsblad finns dock ingen 

information om att möjligheten finns.  

Samverkan med vården - Inte i någon av de 17 analyserade församlingarna anges att man 

samarbetar eller ger stöd eller handledning till personal i hemsjukvård eller personalen på 

äldreboende. I 3 av de församlingar där det i församlingarnas dokument anges att kyrkan finns 

på äldreboendet så är det att fira gudstjänst eller för samtal som anges. I en 

församlingsinstruktion anges ”att kontakterna med vården är goda, men inte mer om vad det 

innebär eller vilken vård det avser.  

Kontakt med individen - 15 församlingsblad har undersökts för att söka svar på hur 

människor i församlingen kan få reda på om kyrkan erbjuder någon typ av stöd för människor 

som vårdas i livets slut. Två av församlingarna uppgav att de inte längre hade sådana blad. I 3 

av de 15 undersökta församlingsbladen nämns att man kan ta kontakt med präst eller diakon 

om man har behov av att prata med någon. I övriga församlingsblad finns inga uppgifter om 

att enskild själavård ges eller vart man vänder sig. Det anges inte specifikt att detta kan gälla 

stöd vid livets slut. I en av de tre församlingarna som angav att det fanns möjlighet till 

själavård angavs att det kunde ske hembesök.  

4.1.3  Sammanfattning av resultat 

 

I min undersökning framkommer att kyrkoordningen inte ger några specifika direktiv om att 

församlingarna ska ge stöd till människor vid livets slut eller att samverkan bör ske med 

vården. Det är inte heller kyrkoordningens uppgift att ge så detaljrika instruktioner utan i 

kyrkoordningen ges övergripande direktiv om Svenska kyrkans grundläggande uppgifter att 

fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission. Det är sedan upptill varje 

församling att prioritera utifrån de lokala behoven. Det anges att prästens uppgift är att 

förmedla förlåtelse, tröst och hopp och för diakonen att vara ett barmhärtighetens tecken.  
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  När det gäller undersökningen av församlingarnas dokument kan konstateras att det inte 

finns några uttryckta mål eller visioner om att ge existentiellt stöd specifikt vid livets slut. Det 

finns inget stöd i min undersökning av dokumenten för att det skulle förekomma någon 

samverkan mellan församlingarna och hemsjukvården och hemsjukvården nämns inte i 

församlingsinstruktionernas omvärldsbeskrivningar. I några församlingar uttrycks att det sker 

en samverkan mellan församlingen och äldreboende och dessa nämns då också i 

omvärldsbeskrivningarna. I några av församlingarna anges att själavård ges och att det är 

präster eller diakon som utför dessa samtal. Men det finns endast i tre av de analyserade 

församlingsbladen en uppgift om att denna möjlighet finns.  

 

4.2. Analys 

 

Det som framkommit i de församlingar i Lunds stift som jag undersökt kan förstås utifrån 

religionssociologiska teorier om religionens differentiering och privatisering.  

Forskning har visat att det finns stöd för att människor som vårdas i livets slut har behov av 

att få tala om existentiella, andliga och religiösa frågor (Sand och Strang, 2013). Sådana 

undersökningar har ökat de senaste åren och intresset för frågorna ökar (Stefanek, 2005).    

Socialstyrelsen (2004) lyfter fram vikten av att ge andligt och existentiellt stöd i den palliativa 

vården och det diskuteras hur dessa behov ska tillgodoses. Detta stärker Casanovas (1994) 

och Davies (2009) tes om att religionen har en funktion i vårt samhälle och att människors 

religiositet inte har försvunnit i det moderna samhället och de går därmed emot de klassisiska 

sekulariseringsteoretikerinas syn om religionens avtagande (Luckman, 1967 och Berger, 

1967). Existentiella, andliga och religiösa behov diskuteras i det offentliga rummet i vården 

vilket överensstämmer med Casanovas teori om deprivatisering. Det ökade intresset för 

religionens roll i vården kan också hänga samman med den tes där religionssociologer såsom 

Bruce (2002) gör gällande att en religionspluralism i ett samhälle bidrar till att intresset för 

religion generellt ökar. Sekulariseringsteorier av bl. a Berger (1967) gör gällande att 

differentieringen gör att religionen privatiseras vilket också kan förklara kyrkans roll i de 

församlingar jag har undersökt och väcker frågeställningen om det är Svenska kyrkan eller 

någon annan aktör som ska erbjuda det existentiella stödet. I denna analys kommer jag att 

använda tidigare redovisade kategorier. Det som framkommit i dessa kategorier kopplas till de 
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religionssociologiska teorierna om differentiering och privatisering samt till tidigare redovisad 

forskning.  

Kontext/omvärld - I denna kategori samlades material som pekar på om det i dokumenten 

utrycks någon medvetenhet om att det vårdas människor i livets slut och som kan vara i behov 

av kyrkans insatser. Det uttrycks inte i kyrkoordningen något om att kyrkan har ett uppdrag 

att specifikt möta sjuka människor, däremot anges att en av prästens uppgifter är att ge 

själavård.  Detta kan förklaras av att detta styrdokument är mer övergripande till sin karaktär. 

I dokumenten från de lokala församlingarna i Lunds stift som jag har undersökt finns i dess 

omvärldsbeskrivningar inget dokumenterat om att människor i livets slut vårdas inom 

församlingarnas geografiska närhet och därmed skulle kunna vara föremål för 

församlingarnas insatser. Om det hade funnits mål, visioner och åtgärder för dessa människor 

är det rimligt att anta att församlingarna hade nämnt denna målgrupp i sin omvärldsanalys. 

Detta då omvärldsanalysens syfte är att visa på vilka behov som finns i den kontext i vilken 

församlingen verkar. Differentiering av olika samhällsinstitutioner kan vara en förklaring till 

att kyrkan inte i dokumenten har angett att det kan finnas människor som vårdas i sina hem 

vid livets slut. Församlingarna har troligen ingen kännedom och vetskap om människors 

behov eftersom kyrkan och vården i hemmet har skilda uppdrag och inga kontaktytor sig 

emellan. Det blir då upptill den enskilde att ta kontakt med sin församling om själavård 

önskas.  

Casanova (1994) menar dock att man inte okritiskt bör förklara sekularisering och 

religionens minskade inflytande över samhällsinstitutioner med differentiering. Han anser att 

det kan vara andra historiska, lokala skeenden som gör att religionen har fått en förändrad roll. 

Om man väljer att se det ur Casanovas perspektiv så skulle anledningen till att denna 

målgrupp inte nämns kunna vara att församlingarna inte har följt med i den 

vårdorganisatoriska förändring som skett när vården av döende har flyttats från sjukhuset till 

människors hem i de lokala församlingarna.  Detta överensstämmer i så fall med Grassmans 

& Whitaker (2007) som gör gällande att kyrkan inte har hunnit med i denna 

vårdorganisatoriska förändring. När det gäller människor som vårdas på äldreboende så anges 

det i nästan alla församlingsinstruktionernas omvärldsbeskrivningar att dessa boenden finns 

inom församlingens gränser.  Det anges också i verksamhetsberättelser att kyrkan finns på 

dessa boenden för att fira gudstjänst, samtala samt göra hembesök. Detta kan bero på att 

kyrkan har haft en lång tradition av att finnas på äldreboende.   

Mål och visioner - Det finns inget i kyrkoordningen som direkt anger att Svenska kyrkan 

har ett uppdrag att ge stöd till svårt sjuka, vilket som tidigare nämnts kan förklaras av att detta 
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dokument inte ger direktiv för en specifik målgrupp. I de församlingsinstruktioner som jag har 

undersökt knyts oftast mål och visionerna till församlingens grundläggande uppgifter att fira 

gudstjänst, samt bedriva undervisning, diakoni och mission, vilket är i överenstämmelser med 

de direktiv som ges i kyrkoordningen. Det finns inte i någon församlingsinstruktion uttryckt 

något mål eller någon vision som direkt tar upp att stöd ska ges till sjuka människor. I någon 

verkssamhetsberättele har angetts att hembesök görs hos sjuka. När hembesök nämns är det 

till äldre i samband med uppvaktning på jämna födelsedagar.  Mitt resultat överensstämmer 

med Jeppsson, Grassman och Whitaker (2007) som anger att Svenska kyrkan har en mycket 

marginaliserad roll när det gäller att ge stöd vid livets slut. Detta trots att 85 % av deras 

tillfrågade präster och diakoner anser att det är en viktig uppgift och att inte människor får det 

stöd av kyrkan som de kan anses behöva i samband med livets slut. Mitt resultat som i de 

undersökta församlingarna pekar på att det saknas av mål och visioner för församlingens 

själavårdande uppdrag vid livets slut går emot Ekedahl och Widel (2004) och DeMarinis 

(2003). De åberopar att kyrkan har en central roll när det gäller att ge andligt stöd i olika faser 

i livet, inte minst vid livets slut. Bäckström och Beckman och Petersson (2004) redovisar att 

människor värderar kyrkans sociala och diakonala aspekter högt såsom att hjälpa sjuka och 

gamla. Dessa förväntningar på kyrkan stämmer dåligt överens med de mål och visioner som 

uttrycks av de församlingar som ingått i min undersökning när det gäller att vara behjälplig 

med existentiellt stöd i händelse av personliga kriser. Differentieringen med dess åtskillnad 

mellan vården och kyrkan kan även här förklara resultatet genom att församlingen helt enkelt 

inte får kännedom om behoven av eventuellt existentiellt hos människor. Som tidigare sagts 

kan det också bero på den vårdorganisationen som innebär att vården av döende förflyttats 

från sjukhus till hemmen. Svenska kyrkan finns fortfarande på sjukhusen och erbjuder enligt 

Laghé (2005) människor som vårdas där stöd. Sjukhuskyrkan skulle då kunna förmedla 

kontakt vidare till de lokala församlingarna, att undersöka huruvida detta görs har dock varit 

bortom denna uppsats syfte. Om det inte sker skulle det kunna förklaras av att det även mellan 

de inomkyrkliga enheterna enligt teorin om differentiering råder en åtskillnad.  En annan 

förklaring till avsaknad av mål och visioner för att ge stöd till döende kan vara att Svenska 

kyrkan på nationell nivå eller församlingarna på lokal nivå helt enkelt inte anser att det är ett 

prioriterat uppdrag. Med det skulle i så fall motsäga kyrkoordningens direktiv om att en av 

prästens uppgifter är att ge själavård för att förmedla förlåtelse, hopp och tröst samt diakonins 

uppgift att vara ett barmhärtighetens tecken. Bäckström, Beckman & Pettersson (2004) 

diskuterar hur kyrkan skulle kunna vara en aktör när det gäller funktioner i det svenska 

välfärdssystemet. De menar att kyrkan har ekonomiska och personella resurser men att det 
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råder osäkerhet kring hur detta uppdrag skulle kunna gestaltas. Kanske är det denna osäkerhet 

som förklarar avsaknaden av mål och visioner i de församlingar i Lunds stift som jag har 

undersökt.   

Personal - I denna kategori har material samlats som visar på präster och diakoners roll när 

det gäller att möta människor med behov av existentiellt stöd eller det som i en kyrklig 

kontext benämns själavård. I kyrkoordningen anges att det är prästens uppgift att ge själavård 

och att till människor förmedla förlåtelse, tröst och hopp.  Diakonens uppgift är att genom sin 

gärning vara ett barmhärtighetens tecken. I ungefär hälften av de undersökta församlingarna 

finns ingen diakon anställd. Uppgiften att utföra det enligt kyrkoordningen ålagda diakonala 

arbetet vilar då istället på prästerna i församlingen. Historiskt har det enligt Sundmark (2008) 

varit en högprioriterad uppgift för präster att ha omsorg om döende. En uppgift som också 

enligt Laghé (2005)  har stor betydelse i sjukhuskyrkans arbete. Detta bekräftas också av 

forskning av Pessi, Whitaker och Juntunen (2003) som också de lyfter fram att stöd till 

döende är en viktig uppgift för sjukhuspräster. Frågan är på vilket sätt präster och diakoner i 

de lokala församlingarna kan överta denna uppgift nu när människor istället dör hemma. En 

annan förklaring som lyfts fram i Jeppsson, Grassman & Whitakers (2007)  undersökning är 

att präster och diakoner uppgav att ett skäl till att stöd till människor inte gavs var att 

religionen blivit allt för privat. Detta skulle så i så fall kunna peka på att teorin om 

privatisering är tillämplig för att förstå de undersökta församlingarnas marginaliserade roll när 

det gäller att ge stöd vid livets slut. Det kanske helt enkelt är så att präster och diakoner inte är 

efterfrågade som samtalspart när det gäller existentiellt stöd beroende på att människor har en 

religion som inte överensstämmer med kyrkans tro. En annan förklaring som gavs i 

Jeppssons, Grassmans och Whitakers (2007) undersökning var att präst och församlingsbor 

inte är kända för varandra. Församlingarna har inte kännedom om människors religiösa behov 

och människor har inte kännedom om kyrkans möjlighet att vara till stöd. Detta stärker i så 

fall teorin om både differentiering och privatisering.  

Riter - Präster och diakoner skulle också kunna utföra det som tas upp i kategorin om riter t 

ex bön, välsignelse och nattvard. Det anges i kyrkoordningen att det är fullt möjligt att fira 

nattvard i människors hem vid exempelvis sjukdom. Detta är dock inget som utförs enligt de 

dokument som har analyserats i de undersökta församlingarna. Även detta kan bero på den 

tidigare nämnda differentieringen, att församlingen inte har kännedom om att det skulle finnas 

behov av dessa handlingar. Det kan också förklaras av att människor inte längre efterfrågar 

det. Om man inte har efterfrågat detta när man är frisk kanske man inte efterfrågar det när 

man är sjuk. Detta skulle i så fall kunna förklaras med teorin om religionens privatisering där 
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denna för kyrkans del viktiga handling att exempelvis fira nattvard inte är något som är 

väsentligt i människors privatreligiositet. Detta skulle i så fall överensstämma med Davies 

(2013) teori om att människors deltagande i religiösa aktiviteter minskat. Detta bekräftas 

också av Strangs (2002) intervju med präster som visar på att endast 8 % av de människor 

som sjukhuspräster har kontakt med efterfrågar religiöst och sakramentalt stöd, vilket enligt 

Strangs undersökning anses överensstämma med de 6 % av befolkningen som regelbundet 

besöker kyrkan.  

Kyrkan och vården - I denna kategori anlyseras samverkan mellan kyrkan och vården. Inte 

i någon av församlingsinstruktionerna eller verksamhetsberättelserna i de församlingar jag har 

undersökt ges stöd för att församlingen har samarbete med hemsjukvård eller äldreboende när 

det gäller existentiellt stöd till människor som vårdas i livets slut. Detta kan vara ett uttryck 

för den uppdelning som finns mellan samhälleliga institutioner och kyrkan. Denna uppdelning 

skulle i så fall bekräfta den religionssociologiska teorin om differentiering. En teori som både 

Casanova och Davie ställer sig bakom. Men detta motsägs delvis av Davie (2013) som 

diskuterar hur hospicerörelsen ställer sig positiva till ett tvärvetenskapligt synsätt i vården av 

döende och lyfter fram en möjlighet för kyrkan att deltaga aktivt vid vård av döende. Även 

Bäckström, Beckman & Pettersson (2004) diskuterar hur kyrkan skulle kunna vara en aktör 

när det gäller funktioner i det svenska välfärdssystemet. De menar att Svenska kyrkan har 

resurser men att det råder osäkerhet kring hur detta uppdrag skulle kunna gestaltas. 

Avsaknaden av samverkan mellan de undersökta församlingarna och hemsjukvården kan 

förklaras av att det råder tystnadsplikt från vårdens sida att ge information till församlingarna 

när det gäller människor som kan vara i behov av stöd, om det inte direkt efterfrågas av 

patienten. Det är inte hellre en självklarhet att vårdpersonal frågar patienter om deras religiösa 

uppfattning. En annan förklaring är att vårdpersonalen också har en privatreligiositet och lågt 

deltagande i kyrkliga aktiviteter. Detta innebär att de inte ser det som naturligt att söka stöd 

hos kyrkans representanter när de ser patienter i behov av hjälp. En fråga är här om Svenska 

kyrkan ska fylla någon funktion när det gäller existentiellt stöd även för människor som inte 

klart delar dess tro och värderingar. I annat fall kanske befintlig vårdpersonal skulle utbildas i 

att möta dessa frågeställningar då det uppges i tidigare redovisad forskning av Udo (2012) att 

personal anser sig sakna kompetens. Stefanek (2002) anger att intresset för de andliga 

frågorna i vården ökat markant de senaste åren och att mängden forskningsartiklar kring dessa 

frågor ökat. Vården har i olika måldokument också betonat dessa existentiella, religiösa och 

andliga frågor (Socialstyrelsen 2004 och Palliativ vård, Regionalt vårdprogram 2005). Detta 

skulle kunna vara ett uttryck för den deprivatisering som Casanova anser finnas och som 
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innebär att religionen får en plats i det offentliga rummet genom att påverka politik och 

samhällsdebatt.  

Kyrkan och individen - Eftersom människor i Sverige har en hög tillhörighet till Svenska 

kyrkan, 67 %, var det intressant att undersöka om de församlingar som ingått i min 

undersökning på andra sätt än genom samverkan med vården försöker att förmedla möjlighet 

till själavård vid livskriser varför församlingsblad undersöktes. I församlingsbladen har jag 

endast funnit ett svagt stöd för att församlingarna har strategier att nå människor för att 

förmedla möjlighet till själavård. I de fåtal församlingsblad där jag funnit en uppgift om 

möjlighet till samtal, så har det funnits en notis om att människor kan ta kontakt med diakon 

eller präst om de har behov av samtal. I de församlingsdokument där själavård nämns har det 

ingen specifik koppling till behov i samband med svår sjukdom. Detta kan bero på att de 

undersökta församlingarna inte ansett det vara en prioriterad uppgift. Det kan också bero på 

att församlingarna genom förändrad vårdorganisation och/eller differentieringen missat en 

viktig uppgift som den skulle kunna fylla. Enligt Davies (2013) teori är en stor del av 

Sveriges befolkning tillhöriga till Svenska kyrkan utan att vara aktiva, ”belonging without 

beliveing”. Men samtidigt finns det enligt SKU 2013 belägg för att människor är 

privatreligiösa och har en tro, då 68 % av en undersökt population ger uttryck för en gudstro. 

Davie (2013) pekar på att de religiösa frågorna och behoven ofta aktualiseras vid kriser i livet. 

Det skulle därför vara rimligt att anta att människor vid en sådan kris som livshotande 

sjukdom innebär, söker upp kyrkan för stöd. Jag anser dock att det kan finnas svårigheter att 

vända sig till församlingen om man inte har varit aktiv där tidigare, då man inte har en sådan 

tradition och inte har socialiserats in i dess sammanhang.  Det är inte heller säkert att 

människor på grund av sin privatreligiositet efterfrågar kyrkans stöd. Människor kanske har 

behov av andra typer av stöd för att hantera sina existentiella frågor.  

Både teorin om differentiering, religionens privatisering samt att så många tillhör Svenska 

kyrkan utan att egentligen vara troende eller aktiva, ger en förståelse för att de församlingar 

jag har undersökt inte tycks ha någon funktion när det gäller att ge existentiellt stöd vid livets 

slut. Detta överensstämmer McGuires (1997) teori om individualisering. Han menar att 

individualiseringen leder till att människor själv finner fungerande meningssystem. Samtidigt 

som det på ett sätt är motsägelsefullt då fortfarande en majoritet av de kyrkotillhöriga enligt 

Grassman & Whitaker (2007) väljer en kyrklig begravning. Detta skulle kunna förklaras av 

Davies (2013) teori om ”vicarious” religions. (ställföreträdande religion). Denna tes innebär 

att kyrkan utför riter åt människor utan att människan själv behöver vara så aktiv i själva 

trosutövandet.   
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4.3 Slutsatser 

Min frågeställning kretsade kring att söka svar på om Svenska kyrkan ger stöd vid livets 

slut och hur detta finns uttryckt i dess styrdokument. Att ge existentiellt stöd till människor 

som vårdas i sina hem vid livets slut är ingen uppgift som finns tydligt redovisad i de 

dokument som jag har undersökt.  

I kyrkoordningen anges i allmänna ordaglag att några av prästens uppgifter är att förmedla 

hopp, tröst och att ge själavård. Kopplingen till kriser tycks gälla mer större och i samhället 

s.k. kollektiva kriser. I kyrkoordningen anges att sjukkommunion kan ges till enskilda, men 

får mer förstås som en upplysning om att så är tillåtet med tanke på att det sker utanför 

gudstjänstrummet. Kyrkoordningen är dock inte av den karaktären att det ges riktlinjer för en 

specifik målgrupp utan kyrkoordningen ger mer övergripande direktiv. 

I de undersökta församlingarnas dokument finns inga klart uttalade mål och visioner när 

det gäller att ge stöd till människor som vårdas i hemmet vid livets slut. Det uttrycks i 

dokumenten inte någon medvetenhet om att det vårdas sjuka människor i församlingens 

geografiska område. Det uttrycks inte heller några mål eller visioner att ge själavård specifikt 

till dessa personer. Det anges i allmänna ordalag att själavård ges och att hembesök görs, men 

att det inte är specifikt kopplat till sjukbesök.   

I kyrkoordningen anges att kyrkan kan tillhandahålla enskild nattvard för sjuka.  Det finns 

endast i en av de undersökta församlingarnas dokument uppgift om att detta kan tillhandahålls 

av församlingen. Det kan bero på att människor inte efterfrågar den typen av stöd och en 

ytterligare förklaring kan vara att det inte finns information i församlingsblad om att sådana 

tjänster kan tillhandahållas.  Det kan också bero på att människor inte söker de klassiska 

riterna på grund av sin privatreligiositet.  

Det är känt att behov av att få samtala om existentiella frågor väcks vid livshotande 

sjukdom.  Vårdens styrdokument uttrycker att stöd behöver ges i existentiella frågor. Vården 

uppger att det ofta saknas tid och kompetens för att ge sådant stöd.   

I de undersökta församlingsinstruktionerna anges inte om församlingarna aktivt söker 

samverkan med vården eller hur man ska nå ut med information till sina medlemmar. Inte i 

mer än ett fåtal av studerade församlingsbladen finns uppgifter om vart människor kan vända 

sig om de har behov av stöd i form av samtal.  
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Min frågeställning kretsade även kring hur Svenska kyrkans arbete vad avser vård vid 

livets slut kan förstås utifrån teorier om religionens roll i samhället. De teorier som jag fann 

bäst kunde förklara Svenska kyrkans roll i de undersökta församlingarna var teorin om 

differentiering och privatisering. Differentieringen kan förklara att kyrkan är åtskild från 

dagens vård och är en aktör bland många. Det innebär att det inte finns någon samverkan 

mellan dessa båda aktörer.  

Att religionen privatiseras och människors religiositet är skild från det kollektiva 

religionsutövandet innebär att kyrkan inte längre kan ta för givet att människor efterfrågar 

dess stöd vid livets slut och det är inte heller givet att kyrkan kan möta människornas 

existentiella behov då dessa frågor inte får svar genom kyrkans lära. Detta trots att en stor del 

av Sveriges befolkning fortfarande tillhör Svenska kyrkan. Många människor (67 %) tillhör 

Svenska kyrkan och bland dessa vet man inte om deras tro överensstämmer med Svenska 

kyrkan eller om det är religiösa på annat sätt s.k. privatreligiositet. Davie (2013) kallar detta 

fenomen ”belonging without believing” och anser det vara typiskt för de nordiska länderna.  

Med tanke på att så stor andel tillhör Svenska kyrkan skulle det kunna vara rimligt att anta att 

erbjudande om stöd ges om detta är något kyrkan haft som en prioriterad uppgift vilket dock 

enligt de studerade dokumenten inte tycks vara fallet i de undersökta församlingarna.  
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 Kapitel 5 Diskussion 

5.2 Teoretisk reflektion 

 

Religionssociologiska teorier om differentiering och religionens privatisering har används för 

att försöka förstå den marginaliserade roll Svenska kyrkans lokala församlingar i Lunds stift 

har när det gäller existentiellt stöd till människor som befinner sig i livets slut.  

Differentieringsteorin kan förklara varför församlingarna och vården lever åtskilda och att 

församlingarna inte är en självklar aktör som vården samarbetar med. En annan faktor kan 

vara att församlingarna inte samverkar med vården, beroende på vårdens tystnadsplikt vilket 

försvårar en kommunikation när det gäller att förmedla till församlingarna vilka patienter som 

befinner sig i livets slut, vilket i sig är en följd av den nämnda differentieringen.  Teorin om 

religionens privatisering har också använts för att försöka förstå församlingarnas 

marginaliserade roll och kan förstås som att människor helt enkelt inte efterfrågar just 

Svenska kyrkans stöd. Detta kompliceras av att en stor del av Sveriges befolkning tillhör 

Svenska kyrkan, vilket stärker det Davie (2013) benämner ”belonging without beliveing” och 

som enligt henne är ett känt fenomen i de nordiska länderna. När jag har blivit klar över 

Svenska kyrkans marginaliserade roll i de lokala församlingarna jämfört med min erfarenhet 

av den hjälp sjukhuskyrkan tidigare gett har jag ställt frågan om förklaringen istället eller 

också kan ligga i den vårdorganisatoriska förändring som skett genom att vården av döende 

har flyttats från sjukhusen ut i människors egna hem. En fråga för Svenska kyrkan på olika 

nivåer att arbeta med som jag ser det skulle kunna vara att hitta strategier att nå de människor 

som är kyrkotillhöriga (67 %) och erbjuda en möjlighet till stöd. Min undersökning av 

församlingsblad har visat att det endast i ett fåtal blad finns en notis om att församlingarna 

erbjuder samtalsstöd. Ansvaret ligger då hos den enskilde att ta kontakt. Här kan man ställa 

sig frågan om församlingarna alltför okritiskt tagit till sig teorin om differentiering och 

privatisering och arbetar för lite med möjligheterna till en kontakt med såväl hemsjukvården 

som enskilda människor.  Kyrkoordningen anger att nattvard kan firas enskild och utanför 

kyrkan t ex vid sjukdom. Det finns inte uppgifter i majoriteten av församlingsinstruktioner att 

de undersökta församlingarna bistår med riter såsom nattvard, bön eller välsignelse för sjuka. 

Det kan bero på att människor inte efterfrågar den typen av stöd. En ytterligare förklaring kan 



31 
 

vara att det inte finns information vilket gör att människor helt enkelt inte känner till 

möjligheten. Bäckström har redovisat att människor har förväntningar på kyrkan att vara stöd 

vid kriser och sjukdom. Det kan då vara rimligt att församlingarna arbetar för att hitta 

strategier för att erbjuda de människor som så önskar stöd och hjälp i den svåra tid som 

döendet kan innebära.    

 

5.2   Metodisk reflektion 

 

Den metod jag valde var att göra en innehållsanalys av styrdokument på nationell och lokal 

nivå. för att undersöka vilken roll Svenska kyrkan har när det gäller att ge existentiellt stöd.  

Kyrkoordningen är ett styrdokument där kyrkans bestämmelser, lagar och förordningar finns 

samlade. Kyrkoordningen anger övergripande mål varför det finns begränsningar när det 

gäller att utläsa direktiv för en specifik målgrupp, i detta fall människor som vårdas i livets 

slut. För att få kunskap om arbetet ute i församlingarna med denna målgrupp studerades 

därför församlingsinstruktioner, verksamhetsberättelser och församlingsblad. Inledningsvis 

hade jag enbart tänkt studera församlingsinstruktionernas mål och visioner. Jag valde att 

komplettera undersökningsmaterialet med verksamhetsberättelser och församlingsblad. 

Detta för att få ytterligare material för att kunna konstatera vad som verkligen görs då det i 

verksamhetsberättelser ges en årlig presentation av kyrkans arbete.  Svårigheten med att 

granska dessa dokument är att se vad som står bakom orden. Det kan till exempel anges 

”hembesök”, men det framgår inte om dessa hembesök haft syfte att sitta vid sängkanten hos 

en svårt sjuk eller om hembesöket avser kaffedrickande hos en åldring som fyller år. De 

dokument jag har valt att studera är dock de som finns tillgängliga när det gäller att studera 

församlingarnas arbete även om man kan fråga sig om dessa dokument verkligen speglar 

vad som görs. En annan möjlighet hade varit att göra en enkätundersökning eller intervjuer 

direkt till kyrkans företrädare. Jag hade önskat att längre fram kunna göra en empirisk 

undersökning med intervjuer av församlingsbor för att få en djupare kunskap kring 

förväntningarna när det gäller kyrkans stöd vid livets slut. För att studera hur kyrkan 

kommunicerar sitt budskap till församlingsborna valde jag att studera församlingsblad. 

Människor kan klart få reda på kyrkans arbete också genom att församlingsbor berättar för 

varandra, genom församlingarnas internet- och facebooksidor, i den kyrkliga tidningen 

Amos m.m.  Det är inte heller säkert att församlingsblad delas ut till alla hushåll. Att studera 
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förssamlingsblad ger dock en fingervisning om hur de undersökta församlingarna själv 

prioriterar sitt uppdrag. Mycket av informationen i dessa blad handlade om utflykter, 

soppluncher, träffar för daglediga, körverksamhet osv. Hade hembesök och stöd till döende 

varit en prioriterad uppgift för kyrkan skulle man kunna förvänta sig att detta varit angivet i 

församlingsbladen. För att strukturera och systematisera min genomgång valde jag att 

konstruera och använda ett protokoll. Dessa kriterier som användes växte huvudsakligen 

fram under genomläsning av mitt material. I en text och i användningen av ett protokoll kan 

det ibland vara svårt att fånga in nyanser och få en förståelse för det som ligger bakom det i 

skrift uttryckta. Min metod var induktiv beroende på att jag inte hade några färdiga tankar 

eller hypoteser gällande Svenska kyrkans arbete som jag ville testa. När mitt resultat var 

färdigt hade jag fått en bild av hur de undersökta församlingarnas roll såg ut när det gäller 

stöd för människor vid livets slut. Utifrån religionssociologiska teorier, främst 

differentiering och religionens privatisering försökte jag sedan att tolka och förstå mitt 

resultat. 

 

5.3 Empirisk reflektion 

 

Det resultat jag har fått fram i de undersökta församlingarna överensstämmer med Jeppsson, 

Grassman och Whitaker (2007) Grassman, Pessi, Whitaker, Juntunen, (2010). I dessa båda 

studier har forskarna genom enkäter och djupintervjuer undersökt i vilken utsträckning präster 

och diakoner gav andligt stöd. I den ena studien studerades en svensk församling och i den 

sistnämnda studien gjordes en jämförelse mellan församlingar i Sverige och i Finland. Båda 

studierna visade på att andligt stöd vid livets slut är en exklusiv företeelse och utgör en ytterst 

liten del av kyrkans arbete.  Tidigare under 1900-talet så dog det flesta på sjukhus. Under 

senare tid är det alltfler som dör hemma. Undersökningen av församlingarnas dokument visar 

att ingen upparbetad samverkan finns mellan vårdpersonal och församlingens företrädare. Det 

kan bero på att församlingarna inte har uppmärksammat att människor nu vårdas hemma 

istället för på sjukhus. Före 1900-talets början hade kyrkan en större roll i samband med död 

och födelse. Efter 1900-talets alltfler medicinska landvinningar kom kyrkan att få en allt 

mindre betydelse och död sågs som ett medicinskt misslyckade. Casanova (1994)  anger att 

religionen allt mer börjar synas i samhällets offentliga rum. Detta stärker det Stefanek (2005) 

lyfter fram i sin studie gällande att intresset för andliga frågor i vården ökat. Detta syns i 



33 
 

vårdens styrdokument där vikten av att ge existentiellt stöd betonas. Detta är dock inget som 

jag har sett när det gäller förssamlingarnas mål och visioner i de dokument som jag har 

undersökt.  

Teorierna om differentiering och religionens privatisering bekräftar det faktum att det 

tycks finnas svårigheter för Svenska kyrkans församlingar att samverka med vården och att 

erbjuda människor vid livets slut existentiellt stöd.  Det tvärvetenskapliga synsätt som Davie 

efterlyser skulle kunna ses som en möjlighet för både vården och församlingarna att ta hjälp 

av varandra. En fråga som här dock måste ställas är om mäniskor skulle vilja ha möjlighet att 

få stöd från sin församling vid livets slut. De kanske inte vill det på grund av att det inte 

tidigare i livet haft kontakt med kyrkan. Men som jag ser det finns det oklarheter om 

människor känner till att möjlighet till stöd finns då det anges i så få församlingsblad. 

Bäckström, Beckman och Pettersson (2004) gör gällande att behoven finns och att människor 

vid dessa tillfällen har förväntningar på kyrkan. Frågan är vilken vilja och möjlighet 

församlingarna har att svara upp mot dessa förväntningar.  

Det finns stöd för att människor i livets slut har behov av existentiellt stöd och i vården 

finns intentionen i olika måldokument att ge existentiellt stöd. En fråga är vem som ska ge 

detta stöd. Det finns som jag ser det flera olika möjligheter. En är att vårdpersonal erbjuds 

utbildning att ge stöd, men också att identifiera behov och samverka med religiösa företrädare 

av vilka Svenska kyrkan kan vara en aktör. En annan möjlighet är att de religiösa företrädarna 

blir mer aktiva i sin roll när det gäller att ge information till dem som har valt att tillhöra en 

religiös organisation. För Svenska kyrkans vidkommande gäller det då att hitta strategier för 

att nå sina församlingsbor. I annat fall riskerar människor få otillräcklig hjälp vid livets slut 

och kvalitén i vården sjunker.  

5.4  Avslutande reflektioner 

 

I min profession som distriktssköterska, vårdlärare och blivande diakon i Svenska kyrkan ser 

jag många frågeställningar som jag skulle vilja undersöka djupare. Min erfarenhet att 

människor har behov av att tala om existentiella frågor har jag sett bekräftat av forskning. I 

min profession som vårdlärare vet jag att vårdpersonal i utbildningen får lite kunskap om hur 

man samtalar kring dessa frågor. Forskning visar också att vårdpersonal upplever sig 

otillräckliga. En fundering jag har i min egenskap av diakonkandidat är hur Svenska kyrkan 

kan vara behjälplig när det gäller att ge existentiellt stöd. Det hade varit intressant att i 
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kommande studier ta reda på hur vårdpersonal ser på Svenska kyrkans deltagande i vården. 

Det hade också varit intressant att ta reda på vilket uppdrag människor i församlingarna vill 

att kyrkan ska ha när det gäller stöd vid livets slut. Slutligen skulle det också vara intressant 

att djupare studera Svenska kyrkans funktion när det gäller det existentiella stödet till döende 

människor idag och hur man som företrädare inom Svenska kyrkan ser på 

utvecklingsmöjligheter inom detta område. Jag hade också kunna tänka mig att arbeta för att 

vårdpersonal utbildas i att ge ett ökat existentiellt stöd. I genomgången av 

sekulariseringsteorin och kyrkas funktion i det postmoderna samhället visas på både 

möjligheter och problem när det gäller Svenska kyrkans lokala församlingars uppdrag när det 

gäller att vara en aktör i vård vid livets slut. En fråga som Svenska kyrkan och dess lokala 

församlingar måste ställa sig är om den önskar att så vara och om så är fallet arbeta för att 

uttrycka detta mer klart i mål och visioner och att hitta strategier för det konkreta arbetet. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att med utgångspunkt i kyrkans roll i samhället undersöka 

vilken funktion Svenska kyrkan har när det gäller att ge stöd till människor vid livets slut. De 

frågor som ställts är: ”Vilket existentiellt stöd ges av Svenska kyrkan vid vård i livets slut och 

hur är detta stöd uttryckt i kyrkoordning, församlingsinstruktioner, verksamhetsberättelser och 

församlingsblad” samt ”Hur kan församlingarnas arbete förstås utifrån teorier om religionens 

roll i samhället, främst differentiering och religionens privatisering? 

I bakgrunden presenteras forskning som gör gällande att människor vid livets slut har 

behov av att diskutera existentiella frågor. Vårdens intentioner om att erbjuda sådant stöd 

lyfts. Forskning och litteratur om Svenska kyrkans roll när det gäller stöd till svårt sjuka 

redovisas. Ett induktivt angreppssätt har valts och en innehållsanalys gjorts av 

kyrkoordningen, församlingsinstruktioner, verksamhetsberättelser och församlingsblad i 17 

olika församlingar inom Lunds stift. Med utgångspunkt i att det i församlingarna kan finnas 

kan sjuka personer som kan behöva församlingens stöd har jag i dokumenten sökt efter mål 

och visioner för sådant arbete, om det i dessa finns stipulerat hur detta arbete ska se ut när det 

gäller exempelvis personal, riter, samverkan med vården samt kontakt med enskilda individer. 

Resultaten har jag försökt tolka i ljuset av religionssociologiska teorier, där teorin om 

differentiering och privatisering har använts. Min slutsats är att, i de undersökta 

församlingarna i Lunds stift, inte finns något dokumenterat stöd för att församlingarna ägnar 

någon speciell uppmärksamhet eller har några mål och visioner för existentiellt stöd till 

människor i livets slut. Detta kan förstås utifrån teorier om differentiering. Religionens 

privatisering kan förklara att människors religiösa behov inte är kopplade till Svenska kyrkans 

kollektiva institutionella religion. Detta trots att en stor andel av Sveriges befolkning är 

medlemmar i Svenska kyrkan. Religionens de-privatisering på samhällelig nivå kan förklara 

att frågorna röner ett allt större intresse i vården genom att människors behov av existentiellt 

stöd där diskuteras. Frågan om vem som ska tillgodose patienters behov av existentiellt stöd 

är oklart. För Svenska kyrkans lokala församlingar är detta en utmaning som kanske skulle 

kunna diskuteras i högre grad än vad denna uppsats visar att det görs. Detta då Svenska 

kyrkan enligt sitt uppdrag om själavård kan tänkas ha en uppgift att fylla för sina medlemmar 

i en viktig del av livet.  
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     Bilaga 1  

 

 

 

 

Hej!  

 

Med anledning av att jag skriver en c-uppsats i religionssociologi vid Uppsala universitet 

skulle jag önska att få ta del av er senaste församlingsinstruktion, verksamhetsberättelse 

samt församlingsblad (om sådant finns). I min uppsats ingår bl.a. en studie av 18 

församlingsinstruktioner (en från varje kontrakt) i Lunds stift gällande svenska kyrkans 

själavårdande uppdrag. Jag vore därför tacksam om ni vill sända dessa dokument till mig så 

snart ni har möjlighet, antingen per mail eller till adressen nedan:  

 

Tacksam för er hjälp.  

 

Med vänlig hälsning, Maria Bengtsson  

 

Maria Bengtsson  

Maria.bengtsson@yahoo.se 

Gategårdsvägen168-16  

263 94 MJÖHULT 

0703-676467 

 

 

mailto:Maria.bengtsson@yahoo.se
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     (Bilaga 2)  

Protokoll  

 

  Församling     XX- församling      
  Kontrakt    XX-kontrakt      

FI Omvärld/kontext         
  Vård i livets slut?         
  Äldreboende?         

VB Omvärldsanalys         
  Vård i livets slut?         
  Äldreboende?         

FI Mål och visioner          
  att ge stöd till sjuka          
  och döende?            
         

         

VB Mål och visioner          
  att ge stöd till sjuka          
  och döende?     

 
    

         
         

FI 
Riter(bön, 
välsignelse)         

  nattvard) för sjuka?          
      

 
    

            

VB 
Riter(bön, 
välsignelse)         

  nattvard) för sjuka?           
            
            

FI  Präst         
  Diakon         

FI  
Samverkan kyrka-
vård         

  Samverkan kyrka-äldreboende      
            

VB  
Samverkan kyrka-
vård         

  Samverkan kyrka-äldreboende      
            

Församlingsblad  Information om möjlighet till        
  till enskilda samtal?         
  Information om möjlighet till       
  hembesök ?         

Övrigt            
            

 

 

 


