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Abstract  
   

Author: Kaisa Thoor  

Title: To share the grief – organisation and the relevance of the religious aspect in greif  

groups within the Church of Sweden. [translated title] 

Supervisor: Staffan Blomberg  

Assessor: Lars Harrysson 

   

The purpose of this study was to explore and analyze both how the grief groups in the 

Church of Sweden are organised, as well as how and if the religion is used during the 

conversations about death. I have also looked at how the groupleaders view the grieving 

process. Semi-structured interviews were held with deacons and clergys that work with 

leading grief groups within the Church of Sweden. The result of the study is that the grief 

groups are in many ways organised like selfhelp groups where the support mostly comes 

from the participants themselves. The deacons and clergys all stated that they didn’t bring 

up the subject of religion unless some of the participants did. There were almost no 

groups where the issue never came up and the reason the deacons and clergys gave, was 

that since they belive that life does not end with death, people in grief often had questions 

about what the christian faith says about heaven and the life after this. The interviewed 

talked about the church as almost the only institution in society that does not fear to talk 

about the subjects of grief and death.  

   
Keywords: Church of Sweden, grief group, selfhelp group, religion, deacon. 
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Förord 

 
Jag vill tacka alla som på något sätt hjälpt till att få denna uppsats till vad den har blivit. 

Speciellt tack till alla mina intervjupersoner som tagit sig tid att delat med sig av tankar och 

funderingar. Tack till Helen Hansson och Björn Thoor för hjälp med transkribering av 

intervjuer samt till Kerstin Thoor för ovärderlig hjälp med språklig genomgång av texten. Jag 

vill även tacka min handledare, Staffan Blomberg för att du trott på mig och min idé samt den 

hjälp jag fått med genomgång av texten. Till slut ett stort tack till vänner och familj som 

stöttat mig under de månader jag arbetat med uppsatsen. Utan era glada tillrop och förstående 

hade jag aldrig rott detta i land.    

 

Lund december 2010 

Kaisa Thoor 
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Problemformulering 
Hur tänker vi kring döden i ett modernt västerländskt samhälle som Sverige? Är detta ett 

ämne som vi med lätthet pratar om med våra nära och kära? Med vilka professionella skulle 

vi känna oss bekväma att prata om dessa frågor? Jeppsson-Grassman och Whitaker (2006) 

poängterar i sin undersökning att det fortfarande är okänt i vilken utsträckning sörjande 

erbjuds stöd och även vilken sorts stöd det är frågan om. I många länder finns seder kring att 

aldrig lämna en sörjande människa ensam och många av de som drabbats av en nära anhörigs 

död har beskrivit att det som gav den största trösten var att få träffa andra som upplevt samma 

sak (Nieminen Kristoffersson 2002). En möjlighet att få träffa andra i samma situation är de 

sorgegrupper som Svenska kyrkan anordnar. I en undersökning sade 81 % av de undersökta 

församlingarna sig ha någon form av stöd för sörjande vilket visar att det är en utbredd 

verksamhet för församlingar i Svenska kyrkan att erbjuda sorgegrupper för de som förlorat 

någon närstående (Jeppsson Grassman & Whitaker 2006). Lite, eller ingen, forskning finns 

kring hur dessa grupper är organiserade och vilka tankar som ligger till grund för dem.  

 

Färre människor är aktiva i det kyrkliga livet i form av medlemskap i kyrkor och deltagande i 

gudstjänster. Enligt Svenska kyrkans hemsida har sedan 2005 ca 300 000 svenskar begärt 

utträde, 1972 var 95,2 % av svenska folket medlemmar i Svenska kyrkan jämfört med 71,3% 

2009 (Svenska kyrkan 2010a). Trots detta faktum samt att Sverige anses vara ett av de mest 

sekulära samhällena i Europa (Jeppsson-Grassman & Whitaker 2006), så är präster och 

diakoner ofta självskrivna när det handlar om samtal kring döden och livet samt stöd till 

sörjande. De kyrkligt anställda har en självklar roll i kris- och katastrofgrupper inom t ex 

skolor och kommuner. (Nieminen Kristoffersson 2002) Detta avspeglar sig i hur Svenska 

kyrkans församlingar ser på sin plats i samhället, en diakon i Eva Jeppsson- Grassmans 

(2001) undersökning av det diakonala arbetet i församlingarna i Uppsala kommun sa ”Vi är 

experter på sorg” (sid 85). Vilket uttrycker en stor tro på sin egen och kollegors förmåga att 

hantera människor i kris. Hur denna expertkunskap tas tillvara i arbetet med sorgegrupperna 

saknas det forskning kring.  

 

I avhandlingen Livsåskådning i kris beskriver Kjell Kallenberg (1987) en undersökning bland 

människor som drabbats av plötslig och oväntade dödsfall av någon närstående. Resultatet av 

undersökningen visar att de som hade en integrerad livsåskådning av någon sort, det behöver 

inte vara en vedertagen religion eller likande, hanterade krisen på bättre sätt än de som hade 
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en sämre integrerad livsåskådning. Mot bakgrund av detta blir det intressant att undersöka 

vad de professionella som leder sorgegrupperna i Svenska kyrkan anser om att använda 

religiösa teman och att prata om tro i samband med sorgegrupperna där det talas om döden 

och sorgen.  

 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera hur sorgegrupper i Svenska kyrkan 

bedrivs. 

 

Frågeställningar 
Hur är sorgegrupperna organiserade?  

Hur ser präster och diakoner på sorgegruppens roll i sorgearbetet? 

Vilken syn på sorgeprocessen har de kyrkligt anställda? 

På vilket sätt används religionen i samtalen i grupperna? 

Vilken funktion har sorgegruppen för kyrkan? 

 

Begrepp 
Jag kommer använda mig av en del begrepp i den fortsatta texten och ska därför här nedan 

förklara en del av dem. 

 

Ordet sorgegrupp kan vara ett känsligt ord då det kan ha en negativ klang och leda till en viss 

stigmatisering av gruppen sörjande. Vissa av intervjupersonerna använde sig av ord som 

efterlevandegrupp, leva vidare grupp eller samtalsgrupp om sorg. Jag har valt att använda 

mig av ordet sorgegrupp då jag upplever det som det mest beskrivande ordet av grupperna 

och vad de är till för. 

 

Diakoni är det sociala arbetet som sker inom kyrkan. En definition av diakoni är: 

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv och vill 

genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. (Jansson 

& Lindström 1997 sid 6) 

Det finns ingen myndighetsutövning eller kontroll på det sättet människor möter inom den 

kommunala socialtjänsten. Diakonin utgår ifrån den kristna omtanken om människor. 



 8

Diakon är den som är vigd att arbeta med församlingens diakonala arbete. Nedanstående ord 

är hämtade från Svenska kyrkans hemsida och läses vid diakonvigningar, de ger uttryck för 

vad som är en diakons uppgift i församlingen.   

Diakonen ska försvara människors rätt, stå på de förtrycktas sida och uppmuntra och 

frigöra Guds folk till det som är gott, så att Guds kärlek blir synlig i världen. (Svenska 

kyrkan 2010b)  

 

Metod 
Valet att använda mig av kvalitativ metod gjordes då den ger möjlighet och redskap att få ett 

djup snarare än en bredd vilket är det som är av intresse inom mitt valda område. Jag valde 

att använda mig av semistrukturerade intervjuer för inhämtning av data. Tim May (2001) 

skriver att intervjuer är en bra metod att använda sig av när det som är av intresse är 

människors åsikter, tankar eller drömmar. Då syftet med min studie är att undersöka de tankar 

och erfarenheter som finns bakom att bedriva sorgegrupper är detta en relevant metod att 

använda för att komma åt informativ data. Det finns flera olika sätt att lägga upp intervjuer, 

alltifrån den strukturerade till den öppna intervjun. Efter min inriktning och vad jag hade för 

avsikt att använda mina data till var den semistrukturerade intervjun den som var mest 

tillämpbar. Den semistrukturerade intervjun har förutbestämda frågor men tillåter 

intervjuaren att ställa följdfrågor på intressanta teman som kommer upp under intervjun. 

(May 2001). Jag kommer också att använda mig av dokumentanalys av den tryckta 

information som finns om sorgegrupperna. Jag vill på detta sätt undersöka hur det informeras 

om sorgegrupperna. Detta för att få ett komplement till intervjuerna som kan ge mig andra 

svar än intervjuerna (Jönson 2010). 

 

Metodens förtjänster och begränsningar 
Den kvalitativa forskningen har, i jämförelse med den kvantitativa, svårare att precisera när 

en hypotes skall behållas eller förkastas. Detta gör att forskaren måste jobba mer med att vara 

tydlig och stringent i framläggandet av empirin i sin analys för att uppnå tydlighet i 

forskningen och texten (Aspers 2007). Jag får ingenting ut av att få korta standardiserade svar 

som är enkla att jämföra. Dock vill jag använda mig av en viss struktur som i bearbetningen 

blir lättare att koda och därmed lättare att jämföra med varandra därför anser jag att den 

semistrukturerade intervjun passar för att uppnå syftet med min uppsats. Aspers (2007) 

beskriver att den semistrukturerade intervjun är användbar när forskaren önskar använda 

intervjuerna som informationsinhämtning. Metodens begränsningar är att den intervjuade kan 
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ha svårt att lyfta sina egna tankar och synsätt då frågorna inte leder in på dessa. Det är 

forskaren som formulerat frågorna utifrån sin egen kunskap och förförståelse vilket formar 

vilken inriktning intervjun skall ha. Som alltid när intervjuer används som metod för att 

samla in data föreligger risken att den intervjuade svarar det som personen tror att det 

förväntas av dem. Svaren ger då inte en bild av de faktiska förhållandena utan det som 

intervjupersonen tror att forskaren vill höra.  

 

Metodens tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är begrepp som används för att beskriva och bestämma en 

undersöknings tillförlitlighet. Med validitet menas att det som var avsett att mätas är det som 

faktiskt mäts och med reliabilitet menas mätinstrumentets precision (Jönson 2010). När det 

gäller kvantitativ forskning har dessa begrepp inte samma innebörd som inom den kvalitativa. 

Detta för att det bland annat inte är lika viktigt att påvisa möjligheten av att upprepa 

undersökningen för att få samma resultat inom den kvantitativa forskningen. Istället är 

öppenheten och genomskinligheten i vad som har gjorts och hur data samlats in viktigt för att 

läsaren själv ska kunna värdera resultatet och slutsatserna som dras av detta (Jönsson 2010). 

Inspelningen av intervjuerna och transkriberingen är ett led i att få en högre validitet i arbetet 

då min empiri blir genomskinligare och det blir lättare för en utomstående att värdera mina 

slutsatser (Jönsson 2010).  

 

Urval 
I början av arbetet var tanken att intervjua diakoner inom Svenska kyrkan kring deras 

erfarenheter om att leda sorgegrupper. Efter påbörjad eftersökning märkte jag att det i vissa 

församlingar inte finns någon diakon anställd. Då finns oftast istället en präst som är anställd 

som komminister med diakonal inriktning vilket betyder att de utför många av de diakonala 

uppgifterna. Jag ansåg därför att det inte var rimligt att utesluta dessa präster från mitt urval. 

Kriteriet när jag gjorde mitt urval och tillfrågade intervjupersoner var att de skall ha, eller ha 

haft som arbetsuppgift att leda sorgegrupper inom Svenska kyrkan. Jag beslutade att ca 4 

personer var ett rimligt antal intervjupersoner. Antalet intervjuer är tillräckligt för att få en 

bild av fältet. Diskussion kan alltid föras kring om fler intervjuer hade gynnat 

undersökningen och gett en bättre bild och en djupare förståelse av de berörda frågorna. Efter 

de genomförda intervjuerna fann jag en samstämmighet i svaren, fler intervjuer hade 

troligtvis inte kunnat tillföra ny kunskap till min undersökning. Risken med att genomföra 

fler intervjuer hade också varit att insamlandet av data skulle ha tagit lång tid och att analysen 
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då hade blivit lidande vilket jag såg som mycket olyckligt. Ingen av de tillfrågade har tackat 

nej till att bli intervjuad men jag valde medvetet bort en av de tillfrågade då jag redan 

intervjuat en annan diakon som arbetade i samma kyrkliga samfällighet. Sorgegrupperna är 

där ett samarbete mellan samtliga församlingar i samfälligheten så intervju med två diakoner 

i samma samfällighet skulle därför inte ge mig någon ny information. Genom att använda 

mig av mitt eget sociala nätverk samt eftersökningar på församlingarnas hemsidor fann jag de 

fyra intervjupersoner jag behövde. Vid ett av intervjutillfällena fick jag tips om en diakon 

som hade erfarenhet av sorgegrupper både inom sjukvården och inom kyrkan. För att även 

kunna ta del av den kunskapen utvidgade jag intervjuantalet till fem. Denna intervju blev 

dock annorlunda och fokuserade på diakonens kunskaper och erfarenheter från de olika 

sorgegrupperna hon har arbetat med 

 

Jag kontaktade samtliga intervjupersoner via e-mail eller telefon. Jag har intervjuat tre 

diakoner och två präster. För att anonymisera de jag intervjuat har jag kallat dem Präst 1, 

Präst2, Diakon1, Diakon2 osv. Vid eftersökningarna av intervjupersoner sökte jag efter en 

jämn könsfördelning. Jag har intervjuat 2 män och 3 kvinnor. Dock insåg jag under arbetets 

gång att könet inte hade någon relevans för resultatet och därför har jag i den löpande texten 

valt att hänvisa till alla som hon. Detta också för att försvåra identifiering. Intervjuerna har 

varit från en halvtimme till en timme. Jag har spelat in intervjuerna och dessa har sedan 

transkriberats ordagrant men utan att ta hänsyn till längre pauser. Då jag har dyslexi har 

handikappenheten vid Lunds universitet varit mig behjälpliga med personer som hjälpt mig 

transkribera vissa intervjuer. Detta har jag informerat mina intervjupersoner om och ingen av 

dem har misstyckt.  

 

Egen erfarenhet 
Jag har själv varit aktiv inom Svenska Kyrkan i många år och under två år arbetat i en 

församling. Detta kan självklart färga min syn på arbetet. Jag är medveten om detta och har 

under arbetets gång varit uppmärksam på när det funnits möjlighet att göra tolkningar som 

reflekterat mina egna åsikter. Jag har också försökt vara noga med att mina uppfattningar och 

åsikter är mina egna och inte respondentens. Jag har dock aldrig haft som arbetsuppgift att 

leda sorgegrupper och har därför ingen egen erfarenhet av just denna del av det praktiska 

arbetet. Men förförståelse av kyrkans sätt att arbeta kan därför till största del ha varit positiv 

för min undersökning då jag har kunskap om denna.  
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Etiska överväganden 
Jag är väl medveten om att sorg är något mycket personligt och känsligt och därför är etiska 

överväganden av stor vikt i mitt arbete. Det hade funnits stora vetenskapliga vinster med att 

utföra observationer under sorgegruppsträffarna men detta blir både praktiskt och etiskt 

problematiskt då jag som forskare inte kan delta i gruppen utan att påverka den. Dessutom 

väger min uppsats inte så tungt att det etiskt går att försvara den ev. skada deltagande i en 

sorgegrupp kan lida. Aspers (2007) beskriver att observationer i många fall kan vara oetiska 

då deltagarna avsätter tid och därmed kan ha förhoppningar om att forskaren skall lösa ett 

problem eller hjälpa dem på annat sätt vilket kan bli en mycket besvärlig situation. Jag valde 

istället att inrikta mig på att undersöka de professionellas inställning och syn på fenomenet 

istället för de sörjandes vilket gör de etiska övervägandena enklare då jag har valt att 

intervjua professionella i sin yrkesroll och att efterfråga deras erfarenheter som 

yrkespersoner.  

 

För att leva upp till vetenskapsrådets forskningsetiska principers (1990) fyra huvudkrav, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, har jag 

genomföljande åtgärder. Innan intervjuerna har jag skickat ut ett informationsbrev till de som 

skulle intervjuas innehållande vad jag ämnar undersöka och syftet med uppsatsen (se 

bilaga1). De har då även informerats om att jag ämnar spela in intervjun och de uppmanades 

att höra av sig till mig om de inte ville bli inspelade. Muntligen innan intervjun har de 

intervjuade informerats om att deras deltagande är helt frivilligt och att de kan avbryta sitt 

deltagande när som helst. De har även försäkrats anonymitet i den färdiga uppsatsen samt att 

informationen de lämnar inte kommer att användas till något annat än denna studie. Jag har 

till viss del spridit ut mina intervjuer geografiskt men då kyrkans värld är ganska liten kan 

självklart inte möjligheten till identifiering genom citat eller liknande uteslutas.  

 

Tidigare forskning 
De områden jag letat efter forskning inom är självhjälpsgrupper och diakoni. 

 

Inom området diakoni har Eva Jeppsson-Grassman (2001) skrivit avhandlingen Socialt arbete 

i församlingens hägn. Hon inventerar i sin undersökning vilken diakoni som utförs i de olika 

församlingarna inom alla religiösa samfund i Uppsala kommun. Undersökningen innehöll en 

kort strukturerad intervju med någon representant från alla religiösa samfund i Uppsala 
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kommun samt djupintervjuer med diakoner eller präster från utvalda församlingar. Det målas 

upp en mångsidig bild av det diakonala arbetet som spänner över många målgrupper och 

Jeppsson-Grassman finner också att församlingarna inom Svenska kyrkan specialiserar sig 

ofta beroende på hur församlingsstrukturen ser ut. T ex arbetar vissa mer med invandrings 

och integrationsfrågor medan en annan fokuserar på psykisk sjukdom. 

 

Tuija Nieminen Kristoffersson (2002) har skrivit avhandlingen Krisgrupper och spontant 

stöd om insatser efter branden i Göteborg 1998. Undersökningen bestod i att intervjuer 

genomförts med både de som varit med om olyckan och överlevt, ungdomar som förlorat 

vänner och föräldrar som förlorat sina barn. Sedan har även företrädare för de krisgrupper 

som de intervjuade vänt sig till dagarna närmast efter olyckan intervjuats. Dessa krisgrupper 

var anordnade av stadsdelarna och bestod av personal från dessa men också i hög 

utsträckning av präster, diakoner och andra yrkesgrupper inom kyrkan. Undersökningen visar 

att behovet av krisgrupper inte var så stort direkt efter dödsfallet då de drabbade använde sig 

av det egna sociala nätverket av vänner och familj. Efter en tid, kände de att relationerna till 

vänner och familj började täras på och då kom behovet av att få någon utomstående att prata 

med. Skillnader fanns också mellan olika nationaliteters beteenden efter olyckan. Många av 

de drabbade som hade invandrarbakgrund fick besök av sina landsmän i Göteborg, även från 

dem som de inte hade någon annan kontakt med. Sorgen blev kollektiv för alla som hade 

samma ursprung. 

 

Det finns många studier på effekten av att delta i självhjälpsgrupper och den mest relevanta i 

detta sammanhang är en studie där föräldrar som förlorat ett barn slumpmässigt delades upp i 

två grupper. En grupp som fick psykoterapi och en som deltog i en självhjälpsgrupp. En 

tredje gupp av föräldrar var förutom deltagandet i självhjälpsgruppen aktiva och socialt 

involverad i de övriga deltagarna i gruppen även utanför mötestiderna. Deltagandet i 

självhjälpsgruppen hjälpte föräldrarna att dela med sig av sina känslor och detta ledde till att 

känslorna av skuld, vrede och isolering hade minskat samtidigt som ångest och depressioner 

minskade. Detta var effekter psykoterapin inte gav. (Videka- Sherman & Liberman 1985). 

 

Inom området självhjälpsgrupper fann jag avhandlingen Själv men inte ensam av Magnus 

Karlsson (2002) där han utifrån en definition av en självhjälpsgrupp intervjuat grupper som 

samlats kring olika problem. Bland annat har han träffat två olika sorgegrupper. En på ett 

sjukhus som initierats och leds av en sjukhuspräst och en kurator samt en som initierats av 



 13

kyrkoherden i en församling. Kyrkoherden har endast deltagit på några enstaka träffar. Det 

framkommer att den professionellas plats är viktig men kunskapen som en medmänniska som 

själv upplevt livets upp och nedgångar upplevdes som viktigare än de kunskaper som finns 

inom prästyrket. Den andra aspekten som framkommer är att gruppen uppfattas som mycket 

viktig som andningshål för de sörjande. I gruppen finns en förståelse för vad de varit med om 

och ingen måste förklara så mycket då alla upplevt samma sak.    

 

Livsåskådning i kris är skriven av Kjell Kallenberg (1987) och har följt människor som 

drabbats av plötsliga och oväntade dödsfall. De som deltagit har blivit intervjuade under en 

tid efter att de förlorat sin närstående samt har fått skatta sitt eget psykiska mående. I studien 

framkom att det inte spelade någon roll vilken sorts livsåskådning personen hade men de 

personer som hade en uttalad och integrerad livsåskådning tacklade krisen bättre än de som 

hade en mindre integrerad livsåskådning. 

 

Eva Jeppsson-Grassman och Anna Whitaker (2006) presenterar i artikeln With or without 

faith. Spiritual care in the church of Sweden at time of transition sin undersökning om 

kyrkans verksamhet för de människor som ligger för döden och även den verksamhet 

församlingarna erbjuder dem som förlorat någon nära. Skillnaden mellan de olika 

verksamheterna har visat sig vara ganska stor. Prästerna och diakonerna framförde att stöd till 

döende församlingsbor var något ovanligt i deras arbete och ingenting de ägnade mycket tid 

åt. De människor de besökte var sådana de redan kände eller som kände dem och bett om att 

få besök. Förklaringar till varför de gjorde som de gjorde låg i att de ansåg att det inte kan 

antas att någon är kristen och vill få stöd av en präst eller diakon. Men när det gällde stödet 

till sörjande som förlorat någon närstående var det en mycket vanlig verksamhet, ca 81 % av 

de tillfrågade församlingarna, erbjöd någon form av stöd, grupp eller enskilt, till sörjande 

församlingsbor. När det gällde dessa verksamheter var de professionella mycket noga med att 

det inte skulle förekomma några religiösa element så som bön, andakt, eller psalmsång då 

verksamheten skulle vara öppen för alla oavsett om de som deltog var troende eller inte. 

Skillnaden i hur de kyrkligt anställda talade om verksamheterna noterades. När det gällde 

stöd till döende var det en självklarhet att det samtalet skulle ha en kristen prägel medan det 

var långtifrån självklart när det gällde stödet till sörjande. 

 

I Kyrkfolket och diakonin av Jonas Alwall och Karl Geyer (1991) presenteras en 

undersökning kring de kyrkligt aktiva i tre församlingar i Västsveriges uppfattningar om och 
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attityder till församlingens diakoni. Enkäten besvarades med hög svarsfrekvens (83 % och 

454 svaranden) och utvidgades senare till att omfatta även de kyrkligt anställda i form av 

kyrkoherdar och diakoniarbetare. Det som efterfrågades i enkäten var bland annat vad de 

ansåg att diakonin bör ägna sig åt och vad en diakon behövde för kompetens, kunskap och 

personlighet. Det som ansågs som de viktigaste uppgifter för diakonin var besöksverksamhet, 

verksamhet som svarar mot människors andliga behov samt upprättande av sorge- och 

krisgrupper. Diakonins viktigaste målgrupper ansågs vara ensamma, sörjande och äldre. 

Svaren i undersökningen var ganska samstämmiga även om de skiljde sig på vissa punkter. 

Mest skiljde sig kyrkoherdarnas åsikter från kyrkfolkets och diakonernas. 

 

Några teoretiska utgångspunkter 
Jag kommer i min analys att använda mig av teorier kring självhjälpsgrupper, den 

existentiella psykologin samt begrepp hämtat från religionssociologin. I detta avsnitt kommer 

jag att beskriva hur jag har använt mig av teorierna och hur jag har gått tillväga i min analys. 

Senare i resultat och analysdelen kommer jag att mer ingående förklara de teorier och 

begrepp som jag kommer att använda mig av. 

 

Självhjälpsgrupper 
Jag kommer, med utgångspunkt i Magnus Karlssons (2006) bok Självhjälpsgrupper – teori 

och praktik och hans beskrivningar och definitioner av vad en ideal självhjälpsgrupp är, att 

reda ut vilka kriterier en sorgegrupp i Svenska kyrkan har gemensamt med en ideal 

självhjälpsgrupp. Jag går sedan vidare till att beskriva de roller som en professionell kan ha i 

en självhjälpsgrupp och analyserar därefter med stöd av dessa roller diakonernas och 

prästernas funktion och roll i olika skeden av sorgegruppen. 

 

Existentiell psykologi 
Den existentiella psykologin har jag hämtat från Bo Jacobsens (2006) bok Existensens 

psykologi där han beskriver den existentiella hållningen till kriser och katastrofer i livet. Jag 

beskiver också de övriga dominerande kristeorierna PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom)- 

uppfattningen, katharsisuppfattningen och den psykodynamiska uppfattningen. Dessa 

uppfattningar hjälper till att klargöra den existentiella uppfattningen kring krisen. Analysen 

rör sig sedan kring hur Svenska kyrkans sorgegrupper förhåller sig till den existentiella 

psykologins uppfattning om krisers roll i människors liv. 
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Religionssociologi 
Religionssociologin används för att belysa kyrkan i samhället och förhållandet mellan kyrkan 

och samhället. Fenomenet att kyrkan inte, likt andra institutioner i vårt samhälle, räds att tala 

om döden analyseras i min studie utifrån funktionalismen och Talcott Parsons teori kring att 

allt i samhället har som funktion att tillfredställa systemet som system annars hade fenomenet 

inte funnits.  

 

Resultat och analys 
I denna del kommer jag att redogöra för resultaten av min empiri samt fördjupa de teoretiska 

ramar och begrepp som ligger till grund för min analys. Analysen kommer att presenteras 

integrerat med resultatet och teorin. Till en början reder jag ut självhjälpsbegreppet och hur 

det förhåller sig till sorgegrupperna i Svenska kyrkan, sedan presenterar jag vad som 

framkommit kring hur religionen används i sorgegrupperna. Den existentiella psykologins 

syn på kriser följer och avsnittet avslutas med hur samhället utanför kyrkan förhåller sig till 

döden och sorgen samt hur detta påverkar kyrkan. 

  

Självhjälp eller inte? 
På frågan om hur de intervjuade i studien skulle beskriva vad en sorgegrupp är för något 

ingår något element ur definitionen av självhjälpsgrupper i svaren hos samtliga. Endast en 

använde ordet självhjälpsgrupp men alla talade i någon mening om att träffa andra som 

upplevt samma sak och att få hjälp att stötta, jämföra och prata om sin sorg. Magnus Karlsson 

(2006) beskriver att det finns flera kriterier om vad en självhjälpsgrupp är för något men det 

tjänar sällan några syften att ställa sig frågan ”Är detta per definition en självhjälpsgrupp?” 

när det snarare är mer givande att fråga sig ”Vilka kriterier har den här gruppen gemensamt 

med en ideal självhjälpsgrupp?” Framför allt inte då de grupper som befinner sig i 

gränslandet mellan olika definitioner är de som är mest intressanta att studera. 

Gränsfallsgrupperna gör det också lättare att urskilja vad idealtypen för en självhjälpsgrupp 

egentligen är. De grupper som används som motsatser eller som hjälp för att definiera vad 

som inte är en självhjälpsgrupp är oftast terapigrupper och stödgrupper. (Karlsson 2006) En 

definition av självhjälpsgrupper är: 

En självhjälpsgrupp är en mindre samling människor som regelbundet samlas 

för att hantera ett gemensamt problem genom ömsesidig hjälp och stöd 

(Karlsson 2006 sid 59). 
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Sorgegrupperna är upplagda på olika sätt i församlingarna men jag ska försöka beskriva hur 

de allmänt förhåller sig till den ideala självhjälpsgruppen. 

 

Storlek och den gemensamma förståelsen 

Enligt definitionen ovan liknar sorgegrupperna i Svenska kyrkan en självhjälpsgrupp på 

många sätt. Innehållsmässigt är det precis vad som beskrivs ovan. Grupperna är små, alla 

intervjuade är överrens om att den ideala gruppen är runt fem personer och att det aldrig bör 

vara mer än 7-8 i gruppen då det resulterar i att samtalet inte flyter lika bra och det blir svårt 

för alla i gruppen att komma till tals. Grupperna bildas kring ett problem som alla upplevt, 

alla har på något sätt förlorat någon närstående. Olika åsikter framhålls huruvida det är 

fruktbart att blanda olika människor som har upplevt olika sorters förluster. Vissa framhåller 

att föräldrar som förlorat sitt barn inte får ut så mycket av att prata med en äldre person som 

förlorat sin livskamrat. Karlsson (2006) visar ett exempel på detta i ett samtal med en kvinna 

som förlorat sitt barn i en olycka. Kvinnan framhåller att sorgegruppen hjälpt henne mycket 

men att hon önskar att gruppen enbart bestod av föräldrar som förlorat sina treåriga döttrar i 

trafikolyckor. En av de intervjuade (Diakon2) berättar dock att hon anser det vara mycket 

givande för gruppen att det finns en spännvidd mellan olika deltagare. Hon beskriver en 

grupp där det blivit ett väldigt bra samtal när det var både äldre som förlorat en livskamrat 

men också en 27-årig kvinna som förlorat sin mamma. Diakonen framhåller att det kan var 

svårare för den som är ledare men att det ger gruppen mycket då det kan ge en ännu större 

känsla av gemenskap och ”aha-upplevelse” att upptäcka att likande tankar finns hos någon 

som upplevt en annan sorts förlust och kanske är betydligt yngre eller äldre. 

 

Samtalen i gruppen förs kring ämnet och deltagarna får stöd och hjälp av andra som är i 

samma situation som en själv. Deltagarna är både hjälptagare men också hjälpgivare 

(Karlsson 2006) 

Jag skulle nog säga att det är frågan om att möta andra människor som befinner sig i 

liknande situation som jag själv och att det är frågan om att både få ge uttryck för det 

man upplevt och det man känner och HUR man upplever och känner det och men 

givetvis också bara sitta och lyssna det kan vara någon slags hjälp eller vad man ska 

säga eller skönt, hur man uttrycker det att känna igen sig i andra (Präst2). 

Många av de intervjuade tar som exempel upp att många av deltagarna i sorgegrupper kan 

finna tröst i att få höra att andra upplever samma småmärkliga saker som de själva. T ex att 

tro sig se sin avlidna make/maka eller att prata med ett fotografi. Diakonerna framför att 
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många börjar fundera på om de håller på att bli galna och att då få höra att någon annan 

upplever samma sak skänker stor lättnad. Karlsson (2006) beskriver en empirisk studie på en 

självhjälpsgrupp för människor som lider av migrän. Deltagarna i gruppen beskriver att när 

de tillfrågades om gruppens betydelse svarade de att den gemensamma förståelsen var det 

absolut viktigaste i gruppen. Lättnaden att inte var ensam med sitt problem var det som 

gjorde att många klarade av att leva med sin migrän. Nedanstående citat visar hur Präst1 

beskriver att deltagarna stöttar varandra och delar varandras problem när de befinner sig i 

likande situationer: 

(..) och någon ska flytta med en enda gång och då säger någon annan till dom, inte jag 

men någon annan säger till dom, att 'men ska du göra det redan? tycker du där är 

trevligt o bo? har du vart o tittat där? där är ju ingen hiss. Har du tänkt på det?' För det 

är deras egna tankar och så. 

 

Professionellas plats i en självhjälpsgrupp 

Karlsson (2006) beskriver fyra olika roller som professionella kan inta i självhjälpsgrupper. 

Den första är hänvisande att den professionella i sitt yrke träffar människor som kan ha nytta 

av att ingå en självhjälpsgrupp och då tipsar om att möjligheten finns. Den andra är 

initiativtagare och möjliggörare då den professionella ser ett behov som kan fyllas med en 

självhjälpsgrupp och tar initiativ till att starta en sådan och kanske också deltar i de första 

mötena. I förlängningen kan det leda till att lokaler upplåts för att möjliggöra 

självhjälpsgruppens möten. Den tredje rollen är kunskapskonsulten, då den professionella 

deltar i gruppen där deras expertkunskap är efterfrågad. Den fjärde och sista rollen är 

samarbetspartner i vidare bemärkelse, då den professionella får rollen som en kontakt med 

gruppen på individplanet t ex. kan en handläggare eller en läkare ha hand om alla i 

självhjälpsgruppen för att gruppdeltagarna önskar detta. 

 

De kriterier som sorgegrupperna inte lever upp till är av mer organisatorisk art. En av de 

punkterna som är gemensam för samtliga av de församlingar som jag undersökt är att de har 

professionella som leder samtalen i grupperna. På de flesta ställen är det en präst och en 

diakon men det finns exempel på församlingar där det endast finns en ledare. I en ideal 

självhjälpsgrupp skall det inte finnas någon given ledare och alla ska vara där på samma 

premisser. En given ledare, som dels får betalt för att vara där och kanske sitter inne med mer 

specialistkunskap än de andra, får lätt ett maktövertag i gruppen (Karlsson 2006). De 

professionella ledarna har ingen terapeutisk roll i gruppen utan hjälpen och stödet kommer 
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från deltagarna själva och på eget initiativ. Präst1 beskrev sin egen och deltagarnas roll i 

samtalen i följande citat: 

(….) de stöttar varandra med ’nej, men så här kan du göra istället’ ’bry dig inte om det’ 

eller olika sådana saker så egentligen ger jag ordet till dem och lyssnar aktivt. Frågar 

någon gång så där bara för att jag hör att det är något så där. (…) men sen kan det vara 

att de direkt frågar mig och då svarar jag ju eftersom jag har en lång erfarenhet. Att 

jobba med sorg och död och så. 

De professionella får här en roll av kunskapskonsulent som svarar på frågor när deras expertis 

blir efterfrågad. De professionella beskriver själva i intervjuerna att de har en mycket 

tillbakadragen roll i grupperna. Det skall dock understrykas att detta är de professionellas 

egen uppfattning och det är inte säkert att deltagarna skulle beskriva diakonen eller prästens 

roll i gruppen på samma sätt om de fick chansen att säga vad de ansåg.  

 

Tidsbegränsning av sorgegrupper 

Gruppernas träffar är regelbundna vilket är mycket viktigt då det som sker i en 

självhjälpsgrupp inte är någon engångsföreteelse. Det behövs regelbundenhet för att kunna 

lära känna varandra i gruppen och skapa en gemensam förståelse (Karlsson 2006). De 

intervjuade i denna studie har berättat att de har ca 14 dagar mellan träffarna. Detta för att 

deltagarna skall hinna smälta vad som sagts föregående gång och hinna förbereda sig för 

nästa. Ytterligare ett av de kriterier, som finns för en självhjälpsgrupp, som Svenska kyrkans 

sorgegrupper inte lever upp till är att gruppernas existens inte skall vara tidsbegränsad. 

Samtliga intervjuade har tryckt på att begränsningen av antalet träffar är mycket viktig och en 

del av processen att ta sig framåt i livet och bearbeta sorgen. 

Den formella sorgegruppsprocessen eller efterlevnadsgruppsprocessen, den måste ha 

en början och ett slut väldigt tydligt. För att markera att det finns en början och ett slut 

på allt. Det finns ju människor som hakar upp sig i sorgearbetet och står och stampar på 

samma ställe när processen borde rulla på lite grann och då blir det också en 

påminnelse om att nu får man kanske tänka efter lite var vi är någonstans så att man 

kommer loss ur den tomgången, det är viktigt (Diakon2). 

De allmänt erkända självhjälpsgrupperna som Anonyma Alkoholister (AA) och liknande 

grupper har ett system av att grupperna fortsätter och nya tillkommer hela tiden. De som har 

kommit längre i denna process tar då hand om de som är nya (Karlsson 2006). 

Sorgegrupperna i Svenska kyrkan pågår också kontinuerligt men nya grupper startas hela 

tiden, mellan 1-3 gånger om året, nya kommer aldrig in i de redan befintliga grupperna. Dock 

beskriver alla intervjuade att det är mycket vanligt att grupperna fortsätter att träffas efter att 
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den professionelle lämnat gruppen och de i förväg överenskomna träffarna är slut. Som ovan 

beskrivit kan vissa självhjälpsgrupper startas genom att professionella tar initiativ, de agerar 

igångsättare, och är med på de första träffarna i gruppen som kunskapskonsulent, för att 

använda Karlssons termer. Mot bakgrund av detta skulle en tolkning kunna vara att 

sorgegrupperna som startas i Svenska kyrkan snarast är att ses som igångsättande av 

självhjälpsgrupper för sorgebearbetning. Tanken stärks av följande citat från Diakon2: 

På ett vis så ska jag säga att man ska ju aldrig avsluta en sådan här grupp. Men det 

formella är viktigt att det är en avgränsad tid. Det finns alltid när man kommer så långt 

ett sug, "vi kan väl träffas mer?" men den här formella biten anser jag borde, bör vara 

visst antal gånger och väldigt tydligt att nu är det slut men sen så är det ju nästan utan 

något undantag så att de här grupperna träffas sen per egen maskin och fortsätter göra 

det kanske i många år efteråt. Man har kommit varandra nära och det finns en drivkraft 

i dynamiken i gruppen som gör att man vill träffas. 

Här kan skönjas att ledaren övergår från att, som tidigare beskrivits, ha varit en 

kunskapskonsulent till att bli en möjliggörare i form av att ge deltagarna varandras 

telefonnummer och uppmuntra till att träffas ensamma utan ledaren. En annan del av 

möjliggörarrollen som kommer in i slutet av sorgegruppsträffarna, är den information som de 

professionella ger om övriga grupper som finns i församlingen. Dessa grupper fyller ofta en 

viktig funktion av att finna ny gemenskap och även att ge nya aktiviteter till en människa som 

efter att ha förlorat sin livskamrat kanske känner sig ensam och tycker tiden går långsamt. 

Citaten nedan illustrerar vikten av dessa verksamheter: 

Nu har vi väldigt tur och hos oss i vår församling att vi har, som väl är som många i de 

här grupperna är ju pensionärer (…) så har vi ju kyrkans pensionärsförening som 

träffas varje tisdag eftermiddag. Jättemycket folk där och det är en välsignelse att 

kunna lotsa dem vidare där. Om dom vill. Vi har också biljard och där är en del av 

herrarna som har gått med. Vi har syförening, arbetsförening eller vad vi ska kalla dem, 

alltså det finns olika någon har gått med i en kör. Alltså det finns möjlighet att erbjuda 

en fortsättning om man vill (Präst1). 

 

Det är viktigt att visa på den bredden att här är öppet, stora famnen, kom, vi finns här. 

Det här finns och det här kan ni ta del av. Det är jätteviktigt tror jag att man känner det. 

Att allting hänger ihop och att här får man vara precis sådan man är. Känner man sig 

jättelurken en dag så är det okej att komma då också. Är man på glatt humör och vill 

berätta något trevligt får man ju gärna gör det också naturligtvis men man får vara 

precis så som man känner att man är den dagen, det är viktigt (Diakon2). 
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Varför ska kyrkan ha sorgegrupper? 

På frågan vilka drivkrafter som finns för församlingen att bedriva sorgegrupper svarade alla 

tillfrågade på något sätt att det är något djupt inom den kristna tron. Kyrkan får aldrig sluta 

prata om livet och döden. Medmänskligheten och medlemsvården kom också upp som 

anledningar som gör sorgegrupperna till en självklar del av församlingens verksamhetsutbud. 

Omsorgen om människor och att ingen ska känna sig övergiven och ensam med sin sorg var 

andra aspekter av svaren på frågan. Jonas Alwall (2002) skriver att det finns två sätt att se på 

diakoni i församlingen. Dels det allmänna diakonatet som är alla kristnas uppdrag att göra 

gott för sina medmänniskor och det särskilda diakonatet som är avsett för de vigda 

diakonerna som har det diakonala arbetet som tjänst och kall. Det de intervjuade tar upp är 

främst ett uttryck för det särskilda diakonatet då de utgår från sin egen roll som 

yrkesmänniskor och talar om kyrkans ansvar gentemot sina medlemmar. Dock finns det 

allmänna diakonatet i tanken om att sorgegrupperna är självhjälpsgrupper där 

medmänniskorna hjälper varandra och har omsorg om sina medmänniskor. 

 

Tro och religion i samtalen  
I Jeppsson-Grassman och Whitakers (2006) artikel berättar de att det var viktigt för de 

professionella att det i sorgegrupperna inte fanns med något religiöst inslag som t ex bön, 

andakt eller psalmsång. Sorgegrupperna skulle vara öppna för alla. Tendens till liknande 

tänkande finns i Alwall och Geyers (1991) undersökning där 87 % ansåg att diakonin ska 

vara till för alla oberoende av deras relation till Svenska kyrkan. 13 % ansåg att den ska 

vända sig till medlemmar i Svenska kyrkan och mindre än 1 % ansåg att diakoni endast skall 

vända sig till troende kristna. Flera av mina intervjupersoner har framfört att de inte själva tar 

upp och pratar om religiösa saker under samtalen i sorgegruppen. De berättar dock att 

samtalen nästan utan undantag kommer att handla om den kristna synen på döden och hur 

ledarna som troende människor tänker om vad som händer efter döden. En förklaring till att 

ämnet alltid kommer upp förklarar Präst1 så här: 

Det står att gruppen leds av en präst, och mitt namn. Risken finns ju att det blir något 

religiöst ju. Även om det inte är jag som driver det så på något vis representerar jag 

hela det i mig som person. 

En viktig aspekt tas upp här, att de anställda inom kyrkan representerar något inför andra 

människor. Har någon en kristen tro så förväntar sig människor vissa saker och att då någon 

har sin tro som sitt arbete, så gör det också att många känner att de kan ställa frågor om döden 

och sorg utifrån ett kristet perspektiv. Detta tangerar den privata människan bakom 
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professionen samtidigt som det som sägs tas som sanning för vad kyrkan som organisation 

tycker. Detta finns också beskrivet hos Jeppsson-Grassman & Whitaker (2006) som beskriver 

intervjuer med präster och diakoner när det gäller stödet till människor som står inför döden. 

Ett vanligt svar var att de ofta kände att de människor de hälsade på upplevde det som att det 

var kyrkan som hälsade på dem och att de visste vilka de var och vad de står för därför hade 

de besökta en öppenhet för att tala om tro, andlighet, meningen med livet och döden om de 

kände att de hade behov av det. Jeppsson- Grassman & Whitaker beskriver vidare att ett 

vanligt tema i intervjun var att prästerna eller diakonerna sågs vara en bärare och förmedlare 

av hopp. Prästerna framhöll att detta hopp kunde ingen annan professionell grupp ge till en 

döende människa. 

 

I en undersökning ställdes frågan ”Tror eller tror du inte att det finns en Gud, en överjordisk 

makt eller kraft?” Svarsalternativen var; ”Jag tror det”, ” Jag vet inte; kanske, kanske inte” 

och ”Jag tror inte det”. Det första svaret har bildat kategorin ”Säker gudstro”, medan de andra 

två bildat kategorin ”Osäker gudstro”. Nästa fråga var ”Ungefär hur ofta besöker du 

gudstjänster eller andra religiösa möten?” Där de som svarade ”Omkring en gång i kvartalet” 

eller mer frekvent ansågs ingå i kategorin ”Gudstjänstbesökare” medan de som angett svar 

med lägre frekvens ingick i gruppen ”Icke- gudstjänstbesökare”. I resultatet kan avläsas att  

41 % har en säker gudstro men av dessa är enbart 14 % gudstjänstbesökare samt att 6 % av de 

som har en osäker gudsbild är gudstjänstbesökare. Detta innebär att det finns de som har 

kontakt med kyrkan minst en gång i kvartalet som inte har en säker gudstro men också att  

27 % av de som har en säker gudstro inte kommer i kontakt med kyrkan (Gustafsson 1997). 

Detta kan antas innebära att många av de som kommer till Svenska kyrkans sorgegrupper inte 

har en gudstro eller inte tidigare uttryckt den i form av att besöka gudstjänster. Diakon1 

beskriver hur religionen kan påverka de samtal som förs i grupperna beroende på deltagarnas 

gudsbilder. 

(..) beroende lite grann på vad deltagarna har för Gudsbilder. Om man har en trygg och 

positiv Gudsbild så kan det vara som en hjälp genom det här svåra som har drabbat en 

då. Att man inte behöver vandra alldeles själv då utan man kan känna att man kan prata 

med Gud då. Men har man sen då en mer straffande Gudsbild så kan det ju kanske bli 

jobbigt. Så det hänger ju mycket på, på deltagarnas, hur de tänker kring Gud. Men man 

vill ju gärna förmedla att det kan vara en hjälp och en trygghet. 
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Jag har även tittat på den tryckta information som finns kring sorgegrupperna i de 

församlingar jag undersökt. Informationen är i samtliga fall inbjudan till sorgegruppen och i 

något fall även ett brev som kommer till den enskilde när den har anmält intresse av att delta i 

en sorgegrupp. I denna information finns det i tre av fallen en dikt som inledning eller 

avslutning. Dessa dikter har i två av fallen ett tydligt kristet anslag och talar om ”Herren” 

eller om något gudomligt som skall hjälpa genom de jobbiga tiderna i livet när vi människor 

inte känner att vi räcker till. Så i ett inledningsskede finns det med element av den kristna 

inriktningen i gruppen. Dessa element tonas sedan ner och det hänger på deltagarna om de 

vill ta upp och prata om religiösa saker. Det kan anta att det religiösa anslaget på inbjudan 

också vinklar in deltagarna till att förvänta sig att det kommer diskuteras religiösa saker. 

Liksom citatet ovan visar att när det är en präst eller diakon som leder gruppen skapar 

förväntningar på innehållet. I samtliga informationer finns också den professionellas namn, 

titel och telefonnummer med. Detta skulle kunna understryka att det är viktigt vem som leder 

gruppen och det visar även en öppenhet att det är möjligt att höra av sig med frågor och 

undringar. Dessa telefonnummer fyller också funktionen att de som fått inbjudan kan tipsa 

om andra som de tycker borde få gå i en sorgegrupp. 

(..) sen så får vi hela tiden telefonsamtal snett utifrån, nån granne till nån som ringer 

och tycker "hon borde ha en inbjudan fast hennes man är begravd i Härnösand". Men 

hon råkar bo här och dem får vi inte på något annat vis reda på men det kommer alltid 

in en handfull sådana också så jag tror att det funkar rätt så bra, kanalerna. 

 

Människorna som väljer att delta i en sorgegrupp i Svenska kyrkan har gjort ett medvetet val 

att komma till kyrkan och därför kan det antas att ett visst intresse och nyfikenhet finns för 

dessa frågor redan innan. Jämför även med diskussionen ovan om att de professionella själva 

anser sig ha en tillbakadragen roll i sorgegrupperna. Här framkommer att det är av vikt vem 

personen är som leder gruppen och att ledarens utbildning och expertkunskap spelar stor roll i 

samtalet och klimatet i gruppen. Alwall och Geyer (1991) såg i sin undersökning att många 

såg det som diakonins uppgift att skapa och upprätthålla tro. Att skapa tro kan antas vara en 

omskrivning av den del i missionsbefallningen som säger ”Gå ut och gör alla människor till 

lärjungar” (Matt 28:19). Forskarna för då en diskussion kring att det omöjligt kan vara så att 

den diakonala verksamheten i en församling kan ha som syfte att skapa tro eller göra 

lärjungar då tredjepart inte kan vara inblandad i när en person kommer till tro. Det handlar 

ytterst om ett möte och en relation mellan den enskilde personen och Gud. Den enda del av 

görandet till lärjungar diakonin kan göra anspråk på är att skapa mötesplatser och en  
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”tro-värdig” miljö där mötet mellan människor och Gud kan ske. Kopplat till att det inom 

sorgegrupperna finns en ovilja att tala om tro och religion kan detta ses som att syftet inte är 

att aktivt skapa tro eller göra lärjungar. Dock ser de professionella ändå att miljön och 

kopplingen till kyrkan kan skapa den miljö som en människa kan behöva för att vilja och 

våga tala om Gud, tro och religion. Alwall och Geyer (1991) pekar på att dessa verksamheter 

kan skapa känslan av att det är ett bra arbete som utförs bara i att skapa mötesplatserna, även 

om lärjungarna eller tron uteblir då det inte är målet för verksamheten utan enbart en positiv 

produkt av att det skapats bra miljöer och mötesplatser. 

 

Kris som en del av livet 
Den existentiella psykologins syn att kriser är en del av livet och att alla kommer att drabbas 

(Jacobsen 2006), framför allt av sorg efter en nära anhörigs bortgång, delas av Svenska 

kyrkan. Det normala i att sörja och att processen måste få ha sin tid samt att det inte finns 

några färdiga lösningar på hur en bortgång skall hanteras, är andra tankar som kommit fram 

vid intervjuerna och som stämmer överrens med det existentiella tankesättet. 

 

Olika uppfattningar om kris 

En nära anhörigs dödsfall kan beskrivas som en kris för den som drabbas. Jacobsen (2006) 

beskriver att en kris är när en persons skakas i sina grundvalar och upplever en själslig chock. 

Existentiell psykologi som Jacobsen beskriver ser kriser som en viktig del av livet. Han 

beskriver det som att finns det inte plats för kriser, finns det heller inte plats för människor. 

Att uppleva kriser hör till livet och alla människor måste vara beredda på att någon gång 

under livet uppleva någon kris. Människan måste finna ett sätt att vara så stark att kriserna 

kan hanteras när de kommer. En annan viktig del i den existentiella uppfattningen är att alla 

har ett individuellt sätt att hantera kriser på. Det finns inte ett sätt som fungerar för alla och 

människor måste få finna sitt eget sätt att hantera de kriser de hamnar i. Jacobsen beskriver 

sedan tre andra dominerande kristeorier. PTSD uppfattningen, den psykodynamiska 

uppfattningen och katharsisuppfattningen. PTSD uppfattningen jobbar mycket för att 

samhället skall bygga ut sin krisberedskap då uppfattningen är att kriser som drabbar en 

människa kommer att vålla trauman och samhället måste därför snabbt kunna erbjuda 

behandling och metoder för att reparera dessa skador så fort de uppstår. Den psykodynamiska 

uppfattningen menar att det viktigaste i en krissituation är att studera sambandet mellan 

krissituationen och den drabbades tidiga barndomsupplevelser. Vilka kriser vi har upplevt 

under vår barndom är relaterat till hur vi hanterar kriser senare i livet. Katharsisuppfattningen 
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bygger på devisen att ”det är de djupa snyftningarna som läker” en människa i kris måste 

gråta ut sin sorg och visa sina känslor öppet för att kunna bearbeta sorgen. Jacobsen placerar 

inrättandet av sorgegrupper inom kyrkan och sjukvården inom denna uppfattning. (Jacobsen 

2006) 

 

Existentiella tankegångar i Svenska kyrkan 

Mot bakgrund av min empiri skulle jag vilja påstå att mycket av de existentiella tankarna kan 

anas i sorgegrupperna inom Svenska kyrkan. Det som beskrivs i intervjuerna är som tidigare 

diskuterats en självhjälpsgrupp där det beskrivs som att det inte är någon press på att berätta 

om alla känslor och tankar. Präst1 beskriver hur hon presenterar hur samtalen är upplagda vid 

den första träffen. 

Så berättar jag då om att var och en kommer att få berätta det den vill till man tycker att 

man berättat färdigt. Och att man inte avbryter varandra, man får berätta det man vill. 

Är det någon som säger att ni får gärna ställa frågor eller om ni undrar något så är det 

ok men annars ska man få tala till punkt. Vill man inte säga någonting så det också helt 

ok… att sitta och lyssna. 

Det som stämmer överrens med katharsisorienterade sorg- och krisuppfattningen är att den 

form av sorgebearbetning som erbjuds av Svenska kyrkan görs i grupp vilket förespråkas av 

anhängare till denna uppfattning. En av prästerna reflekterade över gruppens betydelse när 

hon fick frågan om hon visste om några andra aktörer som bedrev likande verksamhet med 

sorgegrupper: 

Det ser jag ju i tidningar de här alla de som har sorgeterapi och har du mist någon och 

KBT behandling (Kognitiv Beteende Terapi, min anm.) i sorgefrågor och så och jag vet 

inte om det är i grupp eller enskilt då. Många av dem är nog enskilt. Men här hjälper 

man ju varandra på ett väldigt varmt sätt. Vardagsnära. (…) Jag, jag är inte så knepig 

så jag behöver vara bara för mig själv. Förlåt uttrycket men… För så kan man ju säkert, 

om man bara är för sig själv och folk runt omkring en verkar tycka att 'nej men nu har 

det gått så lång tid med nu här' eller 'sitter du där fortfarande' eller så tänker man att 'nej 

det är nog fel på mig alltså jag måste gå på något vis och samtala eller terapia mig om 

detta’ det är bra med terapi men kanske det är helt normalt det här det är bara det man 

ska möta andra som också har upplevt detta (…) (Präst1) 

 

Den existentiella psykologin anser att krisen inte är uppdelad i faser som de andra 

kristeorierna hävdar. Det viktigaste för någon som skall bistå en människa i kris är att bara 

vara närvarande och kunna härbärgera vad som än kommer fram. Personen som bistår måste 
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vara öppen och mottaglig och det är också av vikt att personen själv känner livet och ställts 

inför tillvarons olika dimensioner (Jacobsen 2006). Dessa tankar är något vi känner igen 

mycket från de ovan beskrivna självhjälpsgrupperna, där den gemensamma förståelsen var 

något som var mycket viktigt för deltagarna och där det enkla samtalet och delandet av 

erfarenheter är den terapeutiska modell som används. Som tidigare diskuterats är också detta 

något som delas med sorgegrupperna i Svenska kyrkan. Präst2 beskriver samtalet i gruppen 

och hur han som ledare förhåller sig till att prata om religiösa saker: 

(…) det är ju inte frågan om att gå in i någon slags diskussion, utan att det snarare är 

frågan om att lyssna på var och en här med respekt och inte i första hand säga att "nä, 

men du har fel, så här är det" utan framförallt lyssna på varandra med respekt. 

Senare i intervjun pratar samma präst om hur de kyrkligt anställda kan förbereda andra inför 

att möta människor som har förlorat någon nära och vad som är viktigt i dessa möten 

Det är väl ofta, det är ju inte det viktiga, att man säger någonting… och det kan väl lätt 

bli så, det hänger väl kanske på att om man är trygg på något sätt i sig själv så kan man 

också vara tyst i sådana lägen men är man inte trygg då kan det bli någon slags stress 

över att jag måste säga någonting. (…) Det var någon jag har läst om som hade sagt så 

här att det är frågan om att… håll om, håll ut, håll tyst. 

 

Samhällets förhållande till döden och sorg 
På flera olika ställen i intervjuerna har diakonerna framhållit att kyrkan har en dimension till i 

samtal om sorg och döden och då menat den religiösa aspekten. Det beskrivs en organisation 

som nästan är den enda i samhället som inte backar för att tala om döden. Eftersom den 

kristna tron inte ser döden som slutet på livet utan att det finns en öppning och en 

fortsättning. Detta gör att det inte blir lika ångestfyllt för en människa som har en kristen tro 

att prata om och förhålla sig till döden när det inte ses som slutet och den kristna tron 

dessutom är tydlig med att det kommer någonting bättre efter döden. En av prästerna svarade 

på frågan varför en person ska välja en sorgegrupp i kyrkan istället för en som drivs av en 

annan huvudman: 

Man har ju redan oftast i de här fallen alltid haft en kontakt med kyrkan när det har 

gällt döden. Man kan väl också säga att inom kyrkan finns en viss vana i alla fall, en 

erfarenhet finns, den kan säkert finnas på andra ställen också den finns i vilket fall som 

helst i kyrkan, det gör den (Präst2). 

Enligt Svenska kyrkans hemsida var det 2009, 83 % av de avlidna i Sverige som begravdes 

enligt Svenska kyrkans ordning (Svenska kyrkan 2010a). Det är därför en betydande del av 

de sörjande som har en initierande kontakt med kyrkan vid ett dödsfall. Innan en kyrklig 
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begravning träffar prästen de närmast sörjande för att planera begravningen och samtala om 

den döde inför begravningen (kyrkoordningen 17 kap 15§). Detta ger en personlig kontakt 

med kyrkan som ovanstående citat ger uttryck för. Begravningar är den bredaste källan till 

kontakt mellan kyrkan och dess medlemmar vilket betyder att många av församlingsborna 

ändå har någon form av relation till sin församling om än i form av serviceutförare (Jeppsson-

Grassman & Whitaker 2006). Nedanstående citat är från en diakon som själv har erfarenhet 

av att arbeta inom sjukvården: 

Det finns inte... jag kan inte föreställa mig en församling som bävar för en sorgegrupp 

men jag kan föreställa mig avdelningar [på sjukhuset] med många som dött som bävar 

för just det. (Diakon3) 

Detta kan tolkas som att det är väldigt viktigt för kyrkan att visa att organisationen är bra på 

och har en viktig funktion i samhället som ligger utanför den gudstjänstfirande församlingen. 

Att vara ”experter på sorg” kan vara ett sådant varumärke som kyrkan vill framhålla som 

deras territorium. Jeppsson-Grassman & Whitaker (2006) skriver att Sverige är ett så splittrat 

land, eftersom det ses som ett av de mest sekulära i Europa samtidigt som intresset för 

andlighet ökar. Kyrkan har, speciellt åren innan och några år efter separationen från staten vid 

millennieskiftet, fått arbeta hårt med behovet av att vara behövd i samhället. Möjligheten att 

välja sin inblandning i samhället har också lett till att Svenska kyrkan fått konkurera med 

andra aktörer och inte längre varit självskrivna i vissa sammanhang. 

 

Denna tanke, att det övriga samhället utanför kyrkan besitter en rädsla för att tala om döden 

samt att det i vårt samhälle finns en oskriven lag om att inte prata om döden och sorgen, 

kommer upp i andra intervjuer också. 

Jag satt vid en dödsbädd för ett tag sen där, en kvinna med cancer i slutstadiet och så 

ville hon prata om sin begravning, hur det skulle gå till med mig. Och så sprang dottern 

omkring och puffade upp kuddarna runt sängen och så "men inte ska vi prata om 

sådant, mamma, nu ska vi bli friska här." (Diakon2). 

Även när en människa är i slutstadiet av en sjukdom och personen inte kommer att bli frisk 

vill omgivningen ändå inte ta in vad som håller på att hända. Även om den döende själv har 

accepterat sitt öde och som i detta fall försöker förklara hur den skulle vilja ha det på sin 

begravning. Samma diakon fortsätter med att beskriva hur fenomenet att inte vilja tala om 

döden kan få konsekvenser: 

Väldigt många berättar om att "Usch, mamma ville ju prata om det här med vad hon, 

hur hon vill ha sin begravning och sådär" men vi ville ju aldrig lyssna på det och nu 

kommer vi ju inte ihåg, när hon väl dog, utan då har vi ju glömt bort det där hon sa, 
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vilka musikstycken hon ville ha, vilka blommor det skulle vara på kistan och sådär. 

Och så har man extra ångest över det att man då inte har tagit vara på hennes vilja som 

gör det hela ännu svårare (Diakon2). 

 

Under förutsättning att de intervjuade har rätt i sin uppfattning att kyrkan nästan är den enda 

institutionen i samhället som inte värjer sig för att prata om döden kan förklaringen ligga i att 

den kristna tron menar att livet inte är slut i och med döden. Detta beskrivs också av Diakon 2 

i följande citat: 

Jag vill inte tro att döden är det finita slutet. "Det finns glädje bortom graven och en 

framtid full av sång" psalm 285, psalmboken. Att förmedla det hoppet på något vis, det 

är vår uppgift i kyrkan. (…) "Jag är uppståndelsen och livet", sa Jesus det här med 

uppståndelsen och livet att det är ett liv efter döden det att det är, det är ju en av 

grundpelarna i kristen tro. 

Talcott Parsons (1991), som är en central gestalt inom funktionalismen, utvecklar sin teori 

kring hur allt som sker i ett samhälle sker för att tillfredställa systemet som system. Idéerna 

till teorin inspirerades av hur en organism fungerar där alla delar har ett syfte att hålla 

organismen vid liv. En handling kan inte vara en isolerad händelse utan är en del i en 

handlingskedja. Allting som görs i samhället har en funktion och en mening. Funktionen 

finns inte kvar i samhället om den inte har ett syfte som upprätthåller samhället. Parsons delar 

in samhället i olika delsystem som det politiska, ekonomiska och religiösa delsystemen. Varje 

delsystem består av institutioner. Parsons menar att det finns fyra funktionella minimikrav i 

ett samhälle som måste fungera för att samhället inte skall falla sönder och dessa är: att 

anpassa sig till de givna villkoren i omgivningen, adaption. Att nå de uppsatta målen, goal 

attainment. Att genom att lösa de sociala spänningarna integrera samhället till en helhet, 

integration, samt att bevara samhällets värderingar, pattern maintenance. Här menade 

Parsons att de kulturella och religiösa delsystemen har ansvar för att bevara samhällets 

värderingar (Repstad 2005). Kopplat till ovanstående diskussion kan samhällets ovilja att tala 

om döden kan detta ha funktionen för samhället att slippa den ångesten som är förknippad 

med döden och även den sorg som de människor som är kvar i livet måste genomlida. Det 

faktum att alla skall dö är något människor måste förhållas sig till och genom att finna ett sätt 

att hantera det uppnås adaptionen till villkoret att människan är förgänglig. I kyrkan är 

förhållandet det omvända, här talas det om döden på ett annat sätt eftersom det har funktionen 

av att berätta om något av det mest centrala i den kristna tron nämligen att döden inte är slutet 

och att Jesus genom att uppstå från de döda övervunnit döden. Denna mission är en av 

kyrkans befästa uppgifter då en församling enligt kyrkoordningen 2 kap 1§ har till uppgift att 
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bedriva gudstjänst, undervisning, diakoni och mission. Kyrkan uppfyller då sitt eget mål med 

att vara en missionerande kyrka, goal attainment. Ytterligare en funktion att tala om döden i 

den kristna kontexten blir i sammanhanget med sorgegrupperna att kyrkan där får möjlighet 

att vara tröstande och den som kommer med hoppet att den som den sörjande mist har gått 

vidare till någonting bättre. Diakon2 beskiver tillgångarna med att ha den kristna tron med sig 

i samtal om döden i nedanstående citat. 

Tillgången med att jobba inomkyrkligt med frågor kring liv och död är förutom att folk 

försvinner och går bort och dör så står ju kyrkan för hoppet att det finns någonting 

vidare och det har man väl upplevt väldigt ofta att folk säger att även om man säger att 

"Jag har svårt att tro på det där, men det känns ändå skönt att sitta här med någon som 

faktiskt tror på det kanske ändå är så att döden är då inte slutet utan det finns en 

fortsättning så väldigt många tar fram den biten tro man själv har på något vis. Vi 

hamnar ofta i diskussioner kring hur himlen ser ut, hur det är där på andra sidan så det 

kan bli jättespännande diskussioner. 

 

Nieminen Kristoffersson (2002) beskriver att det var de svenska familjerna som upplevde att 

de nötte på sina relationer till vännerna när de hade behov av att prata om sorgen efter det 

barn de mist. Dessa reaktioner skiljde sig från de familjer som hade invandrarbakgrund, dessa 

familjer upplevde ett stöd från familj och landsmän i Göteborg som inte tog slut efter den 

akuta sorgefasen av några månader. Landsmännen och familjen ställde upp och var ett stöd 

långt efter det att de svenska familjerna sökt stöd av de professionella för att inte tära för 

mycket på det egna sociala nätverket. I en annan undersökning, där de kyrkligt aktivas 

attityder till den diakonala verksamheten som bedrevs i tre västsvenska församlingar 

kartlades, ombads de tillfrågade att skatta hur viktigt de tyckte olika diakonala uppgifter var. 

Efter verksamheter som, besöksverksamhet, själavård och verksamhet som svarar mot att 

möta människors andliga behov, ansåg de tillfrågade att det var viktigt att kyrkan ordnar 

sorge- och krisgrupper. På en skala mellan 1-5 fick sorge- och krisgrupper 4.3. (Alwall & 

Geyer 1991) En djärv tolkning av detta är att det i det sekulära samhället Sverige finns en 

tradition av att det är professionella och då främst kyrkor som har ansvaret för 

sorgebearbetning då det finns en kultur av att inte prata om döden och sorg i resten av 

samhället. Sorgen blir något högst personligt som vänner och familj inte ska vara en del av. 

Även när de tillfrågade ombads att lista vilka grupper av människor diakonin skall vara till 

för hamnade kategorin sörjande bland de tre högsta kategorierna, tillsammans med åldringar 

och ensamma (Alwall & Geyer 1991). 
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Karlsson (2006) citerar en kvinna han mött under sin undersökning. Kvinnan deltar i en 

sorgegrupp och säger följande om behovet av att prata om sin sorg: 

Det är ju tre och ett halvt eller fyra år sedan som det hände. Det är ingen som tycker att 

man skall behöva prata om det här längre, så det är ju till exempel ingen som direkt vill 

lyssna på en på jobbet längre. Man behöver faktiskt fortfarande prata om det. Om jag 

till exempel nämner någonting om det som hänt så förstår jag ju att ingen direkt vill 

prata om det, utan de avslutar samtalet rätt fort (…) (sid 86-87) 

Samtliga av de intervjuade diakonerna berättar att de alltid har en kontakt med den som 

anmält intresse för att delta i sorgegruppen innan träffarna startar genom antingen ett 

telefonsamtal eller ett hembesök. Dessa samtal är till för att bygga en relation och få veta den 

enskilda människans berättelse inför mötet med hela gruppen. I belysning av vad som tidigare 

sagts kan det antas att en annan effekt är att den sörjande får berätta sin historia för ytterligare 

en människa och därmed förbereda sig på att berätta den i grupp. Berättelsen får berättas en 

gång till vilket har en viktig betydelse för en sörjande människa. En av församlingarna ringer 

upp samtliga som blivit inbjudna till sorgegruppen och där beskriver prästen (Präst2) att 

telefonsamtalet alltid är uppskattat även de gånger personen inte önskar delta i en sorgegrupp. 

Den främsta anledningen som anges vid de tillfällena är att det finns ett starkt socialt nätverk 

kring den sörjande, att barnen och vännerna finns där om de skulle behövas. 

 

Sammanfattning 
Det som framkommit i min studie är att organiseringen av sorgegrupper på många punkter 

stämmer överrens med vad en självhjälpsgrupp är och att det viktiga i grupperna är den 

gemensamma förståelsen av att dela ett problem, i detta fall sorgen efter att ha förlorat någon 

som stått en nära. De professionella kan ha olika roller i en självhjälpsgrupp även om 

idealgruppen är helt deltagarstyrd. I sorgegrupperna som bedrivs av Svenska kyrkan har de 

professionella olika roller men främst är de verksamma som kunskapskonsulenter när deras 

expertis när det gäller döden och begravningar blir efterfrågad. När det överenskomna antalet 

träffar är över vill de allra flesta grupper fortsätta att träffas själva och den professionella får 

då rollen som möjliggörare genom att t ex dela ut deltagarnas namn och telefonnummer. 

Detta kan ses som att Svenska kyrkan startar upp självhjälpsgrupper som sedan får klara sig 

själva och genom det får dessa grupper fler likheter med en ideal självhjälpsgrupp än de hade 

i inledningsskedet.  
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Det finns olika sätt att se på kriser och hur kriser påverkar människor. I min studie 

framkommer att Svenska kyrkans sorgegrupper har mycket gemensamt med den existentiella 

teorins sätt att se på kriser att det är någonting normalt i livet och vi kommer alla att råka ut 

för det. Det viktiga är att den som skall trösta en människa i kris är öppen för och kan 

härbärgera alla de känslor som kommer fram hos den sörjande. Denna hållning gentemot de 

sörjande beskrevs av flera av intervjupersonerna i studien.  

 

I studien framkom en iakttagelse och ett antagande från de kyrkligt anställda att kyrkan är i 

stort sett den enda aktören som vågar tala om sorgen och döden. Om denna iakttagelse är 

riktig skulle förklaringen kunna finnas i att det inom den kristna tron finns en tro på att döden 

inte är slutet utan ser en öppning i och med att den kristna tron rymmer en tro på ett liv efter 

detta. Detta kan ytterligare förstås genom den funktionalistiska tanken att allting i ett 

samhälle har en funktion och det är därför den finns till. Funktionen att i samhället inte tala 

om döden är att slippa den ångest det för med sig att tänka på sin egen eller närståendes död. 

Medans funktionen inom kyrkan är att genom att tala om döden ger uttryck för grunden i den 

kristna tron att döden inte är slutet och att Jesus genom sin död på korset övervann döden.  

 

Avslutande diskussion 

En av frågeställningarna i denna studie var hur Svenska kyrkans sorgegrupper var 

organiserade. Studien har visat att organiseringen till stor del handlar om en liten grupp som 

leds av en professionell person, antingen präst, diakon eller i vissa fall båda yrkesgrupperna 

tillsammans. Grupperna samlas kring att alla har förlorat någon nära vilket har stora likheter 

med hur en självhjälpsgrupp är organiserad. Det kan diskuteras kring vad detta kan få för 

konsekvenser och hur generaliserbart det som framkommit i studien är då deltagarna i 

grupperna aldrig tillfrågats om sina åsikter eller upplevelse av grupperna. Dock kan ganska 

mycket sägas eftersom det oftast är avhängigt den professionella om gruppen blir en 

självhjälpsgrupp eller inte. En professionell kan ha viljan och önskan att det skall vara en 

självhjälpsgrupp men tar denne inte ett steg tillbaka och låter deltagarna få möjligheten att 

hjälpa varandra kan det aldrig bli en självhjälpsgrupp. Självklart kan det argumenteras för att 

intervjupersonerna i denna studie kan uttrycka sin önskan om vad grupperna skall vara och 

inte vad de i slutändan ändå är. Dock anser jag att vad som beskrivits och de berättelser jag 

fått höra om grupperna visar att det arbete de beskriver också är det som de bedriver. Det kan 

ändå vara värt att påminna om att det inte skall tas för givet att deltagarna i denna typ av 



 31

grupp upplever identiteten som självhjälpsgrupp lika starkt som de professionella. Det krävs 

framtida forskning för att kunna svara på det. Konsekvenserna av att sorgegrupperna i 

Svenska kyrkan kan ses som självhjälpsgrupper kan dras till att ledarna i grupperna sätter 

stort hopp och tilltro till sina gruppdeltagare. Flera av de jag intervjuat har påpekat att varje 

grupp är unik och går inte att jämföra med någon annan. Det har också poängterats att det blir 

en speciell sorts stämning och band mellan deltagarna i grupperna vilket också getts som 

förklaring till att många grupper fortsatt att träffas efter de överenskomna träffarna är slut. En 

tolkning av det är att bandet skapas mellan deltagarna för att de får möjlighet att ta plats och 

känna sig hjälpta av varandra samtidigt som de får uppleva att de själva kan vara stöd för 

någon annan som befinner sig i en likande situation som de själva. Detta, antar jag, skapar ett 

starkare band än det som skulle funnits om gruppen haft en terapeut som ledare och inte alls 

interagerat med varandra till den grad som de gör i självhjälpsgrupperna.  

    

En av de andra frågeställningarna rörde hur det i grupperna talas om tro och religion. 

Undersökningen har visat att det finns klara inslag av religiositet i samtalen men att det inte 

aktivt drivs av de professionella.  Kanske är det så att sorgegrupperna inte skulle kunna 

fungera som självhjälpsgrupper om missioneringen och de religiösa föreställningarna hade en 

mer central plats. Det skulle per automatik leda till att den som leder gruppen skulle få en 

mycket mer framträdande roll och gruppen skulle mer få prägeln av en terapigrupp med en 

tydlig och drivande ledare. Enligt de intervjuade får missioneringen stå tillbaka för att 

sorgegrupperna skall vara öppna för alla och alla skall känna sig välkomna. Dock finns i 

informationen kring sorgegrupperna tydliga kristna inslag i form av texter som talar om något 

gudomligt som skall vara med genom det svåra de sörjande upplever. Som tidigare nämnts 

kan detta skapa en bild av vad deltagarna förväntar sig vid mötet, men också vara en 

förklaring till varför de religiösa aspekterna kommer upp i så många fall trots att det är ett 

aktivt val av många professionella att inte driva det själva. Min upplevelse är att kyrkan 

balanserar mellan att tydligt stå för det kristna budskapet men att å andra sidan erbjuda så 

kallade ”låg tröskel verksamheter” som en väg in i kyrkan för de som är nyfikna. 

Sorgegrupperna hamnar mitt i denna spänning då det poängterades av de intervjuade att det är 

viktigt att fortfarande vara tydlig med vad kyrkan står för även om sorgegrupperna inte ses 

som rätt forum att bedriva evangelisation. Ytterligare en dimension läggs till via Alwall & 

Geyers (1991) diskussion kring att diakonin aldrig kan göra anspråk på att skapa tro eller 

göra lärjungar. De talar om att diakonin aldrig kan gör anspråk på mer än att skapa miljöer 

där människor får möjlighet att möta Gud, vilket kan säga om samtliga Svenska kyrkans 
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verksamheter i allmänhet men om sorgegrupperna i synnerhet. Kallenberg (1987) beskriver 

att många av de han intervjuat efter att de drabbats av en närståendes plötsliga död har 

kommit till tro och detta trots att ingen av de intervjuade uppgav sig ha varit religiösa innan 

de förlorade sin närstående. Detta kan visa på att en öppenhet och en nyfikenhet vad gäller de 

religiösa aspekterna av livet öppnas när vi människor blir drabbade av död och sorg i våra liv.  

 

Vilken funktion sorgegrupperna har för kyrkan har en nära relation med den ovanstående 

diskussionen, då alla lyfte tanken att sorgegrupperna speglade en djup kristen tanke om 

omsorg om människor. I intervjuerna framkom att det finns en ovilja i samhället att låta 

sorgeprocessen få ta tid och att de som leder sorgegrupperna är medvetna om att ältande av 

vad som hänt och att få tala om den som avlidit är en stor och viktig del av sorgeprocessen 

som inte slutar bara för att den döde är begravd. Sorgegrupperna är en viktig del i processen 

där ältandet och igenkännandet hos andra är viktiga delar. 
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Informationsbrev     Bilaga 1 
 
 
Hej! 

 

Tack så mycket för att du vill ställa upp med en intervju till min uppsats. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka vilken roll religionen spelar i Svenska kyrkans sorgegrupper. För 

att göra det kommer jag intervjua 4 personer som arbetar med att leda sorgegrupper i Svenska 

kyrkan och du är en av dem. 

     Jag kommer att banda intervjun med dig för att sedan transkribera den. Vill du, av någon 

anledning inte att intervjun bandas vill jag gärna att du hör av dig till mig innan intervjun så 

att vi kan lösa det på ett annat sätt. I den färdiga uppsatsen kommer jag att anonymisera alla 

intervjupersoner som deltagit. Ljudupptagningen och transkriberingarna kommer efter 

godkänd uppsats att förstöras.  

     Jag vill, som komplement till intervjuerna också titta på den skriftiga information som ni i 

församlingen har om sorgegrupperna. Har ni någon annons i ett församlingsblad eller ett 

informationsblad som ligger i församlingssalen eller likande vill jag gärna få en kopia på dess 

Eller hur ni på annat sätt informerar om att det finns möjlighet att delta i sorgegrupper i er 

församling. Denna informationstext skulle jag gärna vilja att ni har plockat fram en kopia av 

som jag kan få ta med mig efter intervjun.  

 

Hör gärna av dig om du skulle ha ytterligare frågor innan intervjun 

 

Mvh 

Kaisa Thoor 
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Intervjuguide     Bilaga 2 

 

Hur skulle du förklara vad en sorgegrupp är för någon som undrar vad det är/är intresserad av 

att delta? 

 

Hur går ni ut med information kring att man kan delta i sorgegrupper i församlingen? 

 

Vilka är er målgrupp? 

 

Kan du berätta lite kring hur ni i församlingen har lagt upp sorgegrupperna? Hur många 

träffar? Vilka leder? Hur många deltagare? När på året?  

 

Beskriv ett första möte med en sorgegrupp? 

 

Hur ser de andra träffarna ut? 

 

Hur avslutas sorgegruppen? 

 

Vilka möjligheter/hinder ger religionen vid samtal om döden? 

 

Erbjuds det någon annan verksamhet för de som vill stanna kvar i kyrkan? 

 

Känner du till om det finns någon annan aktör som har likande verksamhet? Sjukvård, 

kommun, anhörigkonsulenter m fl. 

 

Finns det något samarbete med andra aktörer? 

  

Varför ska en person välja att komma till er sorgegrupp istället för till en som drivs av någon 

annan huvudman än kyrkan? 

 

Vad är de främsta drivkrafterna för församlingen att bedriva sorgegrupper? 

 

 


