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Abstract 

The following bachelor thesis will focus on the Swedish Armed Forces and their 

military pastoral care in the otherwise secularized society and organization. What kind 

of duties does the chaplains and other chaplaincy have in the armed forces, why haven't 

the religious pastoral care been replaced with a secular alternative and how does their 

work stand against their own organization values? The essay will primarily focus on the 

works of parson Sten Elmberg that he, together with the Swedish Armed Forces, 

published during the years of 2000 til 2014. These publications focus on the Swedish 

Armed Forces foreign missionary during the 1990s in Bosnia and the 2000s in Kosovo.   

The theory chapter of the essay is focused on the secularizationtheory from Rodney 

Stark and Larry Shiner together with the deprivationtheory from Charles Glock and 

Rodney Stark. The conclusion is that it is hard to replace the religious pastoral care with 

a secular alternative since the secular care are not as skilled in dealing with the 

questions of life and death as the pastoral care are and that is because of the deprivation 

theory the soldiers sometimes even asks for pastoral care. Further wise we can see that 

the duties are not focused on the religious questions even though the care is delivered by 

religious representatives.  

 

 

Nyckelord: Militär själavård, Själavårdsverksamhet, Försvarsmakten, Själavård, 

Sekulariseringsteori, Deprivationsteori, Mångkultur, Fältpastor, Militärpastor, Fältprost. 

 

Uppsatsrubrik: Ifrån "det allmänmänskliga och historiska faktumet som visade sig 

under 2: a världskriget; There are no atheist in the foxholes. (Det finns inga ateister i 

skyttegravarna)".1  

                                                 
1
 Elmberg, Sten & FM HKV. Militär Själavård 1998-2008. 2009:24 
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1 . Inledning 

Ett personligt djupgående intresse för den svenska Försvarsmakten (hädanefter förkortat 

FM.) och dess moderna historia, främst under 1990- och 2000-tal, kom klart att styra 

emot mitt nu valda uppsatsämne.  Att det finns ett personligt intresse för just teorier 

kring globalisering och sekulariseringsprocesser, religionspsykologi och därtill 

religionssociologi får mina professorer, lektorer och docenter på universitetet stå till 

ansvar för. 

 

Under försommaren 2016 kom jag att börja fundera på ämne till kandidatuppsatsen 

inom religionsvetenskapen. Av ren slump kom en nära vän att under ett kaffebesök 

börja diskutera sitt möte med en fältpastor inom sin tid i den svenska FM. Efter fortsatt 

diskussion som kom in på spåret om hur hans kollegor på utlandsmission hade känt en 

viss så kallad religiositet, så väcktes tankarna om hur jag skulle skriva om den svenska 

FM och dess anställda själavårdare (som jag därtill intressant nog fick reda på är 

anställda till 75% av Svenska kyrkan). Jag ville ta reda på så mycket jag kunde om hur 

det idag ser ut inom den svenska FM och dess själavårdspersonal och en rad ytterligare 

frågor tog form. Hur kommer det sig att människor som kallar sig själva sekulära och 

kanske ateister, alternativt agnostiker, anställda vid en sekulär statlig myndighet vid 

utlandsmission helt plötsligt kan känna religiositet och vad spelar senare den anställda 

själavårdaren för roll i detta? Vad fyller denna själavårdare för funktion i en sekulär 

kontext och hur ser dennes arbetsuppgifter ut idag i ett postmodernt Sverige år 2016? 

Alla dessa frågor m.fl. ställda gentemot FM:s värdegrund och material var något jag 

ansåg skulle skapa ett intressant uppsatsämne inom den religionsvetenskapliga 

institutionen jag tillhör.  
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2 . Syfte och frågeställning 

Syftet är att ge en analys av den svenska FM:s själavård och dess arbetsuppgifter samt 

dess funktion i dagens sekulära och mångkulturella försvarsmakt. Detta utifrån material 

av fältpastor Sten Elmberg och FM:s Högkvarter.  Syftet är även att problematisera om 

själavårdens åtaganden och dess mottagande samt ur ett historiskt och 

sekulariseringsteoretiskt perspektiv diskutera hur dagens själavård kan legitimeras.  

Studien blir relevant då det mesta materialet som berör, om inte samma, men liknande 

ämnen är ifrån sekelskiftet eller än tidigare och problematiserar inte utifrån det samhälle 

vi idag lever i. Intressant är det faktum att Sverige och krigsmakten under 1800-talet 

inte såg användning för själavården inom militären i fredstid; hur kommer det sig att vi 

idag då ser mening med liknande själavård trots vår uttalade 200-åriga fredstid? (trots 

aktivt deltagande i diverse FN styrda insatser sedan 1960-talet) 

 

Frågeställningarna blir således formade att de besvarar och diskuterar teorierna utifrån 

materialet och utifrån FM:s egna styrdokument ser till hur de faktiskt levs ut.  

 

• Hur ser själavårdens arbetsuppgifter ut inom den svenska Försvarsmakten idag? 

• Hur förhåller själavården sig gentemot Försvarsmaktens värdegrund?  

• Varför har Försvarsmakten kvar religiös själavård istället för en sekulär 

själavård?  

 

2.1 Metod 

Metoden i uppsatsen är bland annat baserad på en kvalitativ ideologikritisk inriktning 

utifrån den svenska FM:s själavårdsuppgifter gentemot dess egna värdegrund. Denna 

inriktning av kvalitativ textanalys syftar att fokusera på hur samhälleliga konflikter 

återspeglas i en given text, i uppsatsens fall, hur sekulariseringen påverkat ett 

traditionellt yrke och dess profession. Som det så bra sammanfattas i boken 

Metodpraktikan av Peter Esaiasson m.fl. "I ideologikritiken används således texten som 

ett hjälpmedel för att upptäcka förhållanden inom samhällslivet; genom att studera 

texten får vi en uppfattning om sakernas tillstånd i ett vidare sammanhang."2 Till den 

                                                 
2
 Esaiasson, Peter. m.fl. Metodpraktikan. 2012:212 
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ideologikritiska metoden tillfaller även en slags kritisk diskursanalys då dessa passar väl 

med varandra, vilka slags ord, meningar och värden finns i de olika texterna och varför 

har texterna författats på just det sätt de framställs?3  

 

Vi lever idag i ett postmodernt samhälle som bland annat innefattar just den sekulära 

liberalismen och därtill den explosiva globaliseringen som hör till.4 FM:s värdegrund är 

skapat ur denna tid och som därför speglar den postmoderna tankebanan. Speglar dock 

FM:s och själavårdspersonalens agerande dessa postmoderna idéer eller blir 

själavårdsuppdraget ett maktskapande eller idéskapande medialt redskap för den 

evangeliskt lutherska Svenska kyrkan? (från och med nu förkortat SK.) 

Frågeställningarna kommer främst att besvaras genom att använda denna textanalytiska 

metod på Sten Elmbergs olika publikationer (som presenteras först under 2.2 Material 

och avgränsning och 2.4 Tidigare forskning) och genom att se på vad texterna 

förmedlar. Därefter belyses FM:s värdegrund (ur FM:s värdegrund och uppförandekod)5 

samt deras häfte om Religiös utövning & militär själavård.6 

 

I det textanalytiska metodkapitlet av Johanna Ledin och Ulla Moberg i boken Metoder i 

kommunikationsvetenskap av Mats Ekström och Larsåke Larsson så beskrivs 

människans förhållande till texter på olika sätt som ”mer eller mindre konstant”.7 Att vi 

som människor lär kring dels oss själva men än mer om samhällets nyttor och 

funktioner genom texter kan tyckas självklart, men det är de olika textmetoderna som i 

sin tur ger texterna olika värden beroende på hur de hanteras. Som Ledin och Moberg 

säger; 

 

Texten är en representation och aldrig en direkt avspegling av något. […] Den 

som läser en text skapar en bild av innehållet utifrån sina referensramar. Den 

mening som skapas är en konsekvens av hur något representeras, vilka tecken, ord, 

former skribenten valt.
8
 

 

                                                 
3
 Ledin, Johanna & Moberg, Ulla. Textanalytisk metod. 2010:153 

4
 Furseth, Inger & Repstad, Pål. Religionssociologi. 2008:106-107 

5
 FM:s militära profession & värdegrund 2017-01-09 

6
 Bilaga 1.  

7
 Ledin, Johanna & Moberg, Ulla. Textanalytisk metod. 2010:153-154 

8
 Ibid. 2010:153 

http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/vart-uppdrag/underbilaga-1-1-fm2025-1597-7-fmsi-2015-a1-var-militara-profession-med-var-vardegrund.pdf


  
 

4 

De texter som analyseras i denna uppsats är som ovan nämnt skapta i en särskild 

kontext, efterfrågade av människor eller skapta för att informera människor kring ämnet, 

därför blir det också passande att undersöka texternas intertextualitet. Intertextualiteten 

berör samspelet mellan texten och läsaren, men också texten med forna och framtida 

texter.9 Eftersom Elmberg varit inblandad i allt material som uppsatsens resultat bygger 

på kan man därför också se hur han dels återanvänder och dels refererar till sitt egna 

material vid tillfällen, hans skrivna texter kan nog också komma att påverka de framtida 

publikationerna på ett sätt som vi för tillfället inte heller kan utläsa. Därav kan man 

också analysera materialet genom den ideologikritiska diskursanalysen. Elmberg skriver, 

när han väl skriver om mångkulturalitet, mångreligiositet och interreligiositet, ganska 

positivt och öppet. Däremot eftersom han skriver så sällan kring ämnena och mer riktar 

in sig på den evangeliskt lutherska själavården kommer diskursen kring det ovan 

nämnda mer ligga som ett glastak för att framställa sin egen proffession som mer 

accepterande än vad man i själva verket kanske är i det praktiska.  

 

Att tillägga är att ansvaret för det ovan diskuterade inte läggs på personen Elmberg utan 

i enlighet med diskursanalytisk metod snarare läggs på den sociala strukturen som 

uppkommit inom den militära själavården under cirka 500års aktivt samarbete med den 

svenska staten och dess militär:10  

 

Det är med andra ord inte först och främst de enskilda individerna som 

upprätthåller diskurserna. De är istället gemensamma för grupper och andra 

kollektiv, vilket vidare antas göra det svårt eller till och med helt omöjligt för den 

enskilde att helt frigöra sig från den föreställningsvärld som diskurserna 

förmedlar.
11

  

 

Således kommer uppsatsen att se till hur resultatet diskuterar och presenterar 

nyckelorden och hur arbetsuppgifterna för själavårdaren presenteras utifrån de ovan 

presenterade metoderna. Problematiken som kan uppstå med material från endast en 

författare är att diskursen och intertextualiteten inte fyller en lika stor funktion som om 

man hade analyserat ett större material från flera olika källor. Eftersom ett större 

material inte var möjligt i denna uppsatsen så får däremot den ideologikritiska 

                                                 
9
 Ledin, Johanna & Moberg, Ulla. Textanalytisk metod. 2010:155 

10
 Beckman, Ludvig. Grundbok i idéanalys. 2005:87-88 

11
 Ibid. 2005:88 
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innehållsanalysen förhålla sig till detta och uppsatsskrivande får ha detsamma i åtanke 

under analyskapitlet.  

2.2 Material och avgränsning 

Det material som används har baserats på diverse sökord såsom; Militär själavård, 

Religiös krigsmakt, andlig vård, Försvarsmakt, Fältpräst, Fältprost, Militärpastor. Att 

tillägga som en kort not är de olika begreppen för själavårdare som finns inom FM, där 

Fältprosten är den ledande högsta instansen, som basar över militärpastorer som i sin 

tur regionalt basar över fältpastorerna (dessa titlar ska ej förväxlas med de instanser 

som finns inom SK och övriga trossamfund). Materialet för analysen kom att levereras 

ifrån fältprost Sten Elmberg efter att en mailkontakt med denne påbörjats efter sökning 

om ämnet på www.forsvarsmakten.se (alt. www.mil.se).12 Detta material ifrån Elmberg 

är diverse informationsblanketter och enkätundersökningar angående den militära 

själavården vid de svenska utlandsmissionerna i Bosnien och Kosovo under 1990- och 

2000-talet samt kring professionen överlag. Materialet bidrar med en insyn till 

själavårdspersonalen uppdrag under de senare två decennierna och bidrar därmed till 

insikt i dagens själavårdsuppdrag inom den svenska FM då läget inte drastiskt 

förändrats sedan dess.  

 

Fältprosten Sten Elmbergs varierande material, där majoriteten publicerade verk är så 

kallade enkätundersökningar om de militära pastorer som deltog vid utlandsmissioner i 

Bosnien och Kosovo bidrar främst med insikt till arbetsuppgifterna som själavårdaren 

har. Elmberg har med hjälp av FM publicerat fem undersökningar där två fokuserar på 

den svenska utlandsmissionen i Kosovo,13 en fokuserar på fredsuppdraget i Bosnien och 

dess pastorer14 och en har fokuset på den svenska militära själavårdens förändringar från 

1998-2008.15 Därtill gav Elmberg 2010 ut en sammanfattning av militär själavård under 

1900-talet i svensk kontext som bygger på utvecklingen och utredningar under samma 

århundrade.16 Senare tillkommer också FM:s egna material, dels deras Professions och 

värdegrundsmaterial17 samt deras tillägg Religiös utövning & Militär Själavård.18 

                                                 
12

 FM:s verksamhet / militär själavård 2016-12-22 
13

 Elmberg, Sten & FM HKV. Som "överstepräst" i Pristina. 2005. & Militär själavård i FM:s 

fredsuppdrag i Kosovo. 2014.  
14

 Elmberg, Sten & FM HKV. Militär själavård i FM:s fredsuppdrag i Bosnien. 2000.  
15

 Elmberg, Sten & FM HKV. Militär själavård 1998-2008 - ett decennium med stora förändringar. 2009. 
16

 Elmberg, Sten & FM HKV. Militär själavård. 2010.  
17

 FM:s militära profession & värdegrund 2017-01-09 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/var-verksamhet/militar-sjalavard/
http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/4-om-myndigheten/vart-uppdrag/underbilaga-1-1-fm2025-1597-7-fmsi-2015-a1-var-militara-profession-med-var-vardegrund.pdf
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2.3  Teori 

Uppsatsen menar att teoretisera kring själavårdarens faktiska uppdrag och hur denna tas 

emot och till viss del kanske också påverkar dem som brukar själavården. Enligt Per 

Anders Sandgrens studie ”Det är bra med en präst lixom” så betraktade sig den större 

delen utav anställd personal inom försvarsmakten år 1999 som just icke-troende och då 

vara ateister eller agnostiker.19 Idag har jag svårt att tro att dessa siffrorna har ändrats 

drastiskt och skulle de förändrats så är det nog sekulariserade trostillhörigheter som har 

vunnit över de försvarsanställda till sin sida. Har då religiösa representanter något att 

bidra med i Sveriges sagda sekulariserade försvarsmakt? Kan det vara fallet att 

själavården agerar som ett sätt för SK att behålla delar av sin makt på i en övrigt allt mer 

sekulariserad värld där religionen ändrar form?20 Detta antagandet är baserat på SK:s 

påtagliga  medlemsminskning under dels år 2016 då kyrkan tappade 86.000 medlemmar 

och från år 2000 tills idag då siffrorna har gått från att 82,9 procent av svenska folket 

var medlemmar i SK till dagens cirka 63 procent med en fortsatt prognos av 

medlemsavhopp.21 Halvstarka sekulariseringsteorier menar att religionen i traditionell 

betydelse har "fått och kommer att få mindre betydelse i samhället"22 och att "religionen 

blir mindre viktig för hur det sociala livet fungerar"23... Detta även i religionssociologen 

Rodney Starks allmänna diskussion om såkallad "differentierings- eller 

åtskillnadsprocess" om hur religiösa institutioner har skiljts ifrån den offentliga sektorn. 

Däremot har vissa företrädare i dessa religiösa institutionerna försökt motverka denna 

halvstarka sekulariseringsprocess och ibland försökt "resakralisera" de offentliga 

sektorerna.24 Enligt filosofiprofessor Larry Shiners definition om sekularisering som 

han publicerade i Journal for the Scientific Study of Religion 6 (1967) kan man se 

sekulariseringen på följande vis (som också kan speglas skeenden inom militär 

själavård): 

 

• Religionen försvagas genom att tidigare accepterade religiösa symboler, dogmer och 

institutioner förlorar prestige och betydelse.  

                                                                                                                                               
18

 Bilaga 1. 
19

 Sandgren, Anders Per. Militär själavård "det är bra med en präst liksom...". 1999:32-33 
20

 Thurfjell, David. Det gudlösa folket. 2015:32 
21

 rekordtapp för Svenska kyrkan 2017-01-11 
22

 Furseth, Inger & Repstad, Pål. Religionssociologi. 2008:111 
23

 Wilson, Bryan R. "Reflections on a many-sided controversy. 1992:197 
24

 Svanberg, Ingvar & Westerlund, David. Religion i Sverige. 2013:33 

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/rekordtapp-for-svenska-kyrkan
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• Religionen förändrar innehåll genom att uppmärksamheten flyttas från det 

övernaturliga och hinsidiga till "världsliga" frågor, så att religiöst engagemang till 

sitt innehåll mer kommer att likna annat socialt engagemang.  

• Samhället blir mindre religiöst genom att religionen blir mer inåtvänd, mer sysslar 

med rent andliga frågor och upphör att inverka på det sociala livet utanför själva 

religionen.  

• Religiösa trosföreställningar och institutioner förlorar sin prägel och omformas till 

icke-religiösa tankar och samhällsinriktningar. Institutioner, som tidigare 

uppfattades som religiösa skapelser, förändras till sekulära, mänskliga ordningar.  

• Världen avsakraliseras. Människoliv, natur och samhälle förklaras och omtalas 

rationellt, och inte såsom resultatet av gudomliga krafters verksamhet.  

• Ett förpliktigande mot traditionella värderingar och handlingssätt byts ut mot att alla 

val och handlingar motiveras utilitaristiskt och förnuftsmässigt.
25

 

 

Traditionell religionsbaserad själavård kan ändock fylla en funktion som vi senare 

kommer se i slutsatsen. Detta kan förklaras genom bland annat religionssociologen 

Charles Glocks deprivationsteori,26 måhända kanske inte i fredstider men i pressade 

situationer och i krigs- och kristid. Exempelvis vid utlandsmission kan soldaterna känna 

en avsaknad av etiska värderingar, alternativt en deprivation utav psykiskt välmående 

eller i värsta fall en organisk skada genom skador i strid. Enligt Glocks teori är det 

lättare att bli religiös vid sådana tillfällen och dessa tillfällen kommer troligtvis soldater 

i FM någon gång stöta på.27 

 

En central tanke i deprivationsteorin är alltså att det religiösa livet kan ge tröst och 

kompensation för människor som befinner sig i en otillfredsställande bristsituation. 

Trösten och kompensationen kan både vara religiös i egentlig mening och mer 

"världslig", knuten till deltagandet i den religiösa gemenskapen.
28

 

 

Vid sådana tillfällen kan det också vara rationellt av soldaten att välja religionen och då 

fyller den militära själavårdaren ett syfte för denne. Det är rationellt i den mening att 

soldaten som inte tror på något kanske inte får samma lugn och trygghet som en soldat 

som valt religionen när dessa utsätts för krigets eller konliktens kaos och tillkommande 

stress.29  

                                                 
25

 Shiner, Larry. The concept of secularization in empirical research. 1966:207-220 
26

 Glock, Charles Y & Stark, Rodney. Religion and Society in Tension. 1965. 
27

 Ibid. 1965. 
28

 Furseth, Inger & Repstad, Pål. Religionssociologi. 2008:153 
29

 Ibid. 2008:159-162 
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2.4 Tidigare forskning  

Den tidigare forskning som gjorts är till stor del irrelevant för min studie då mycket 

fokus var på bland annat själavården under 1600-talet eller vid sekelskiftet 1800-1900, 

alternativt 1900-talets allmänna omorganiseringar inom själavården och den svenska 

FM. Det finns inte mycket material som behandlar tiden efter de stora 

budgetnedskärningar som gjordes inom FM i sekelskiftet 1990-2000tal. Det har skrivits 

litteratur kring ämnet själavård som berör tiden innan år 2010 men de är få och berör 

andra områden. Det senaste utgivna materialet kring ämnet är ifrån 2016, boken Kyrkan 

i fält av Klas Hansson som diskuterar det ekumeniska perspektivet på det svenska 

försvaret sedan 1900 men som likt de andra också slutar sin analys vid sekelskiftet.30  

 

Som senare nämns kommer också en licentiatuppsats av Per Anders Sandgren att 

användas då denne aktivt undersökt inställningen till den militära själavården inom FM 

hos värnpliktiga under 1990-talet. Denna ger en inblick i soldatlivet och den miljö där 

själavården faktiskt verkar. Att den fokuserar på 1990-talet blir däremot problematiskt 

men kan ändå ses relevant. Dock får Sandgrens forskning ändock rum i uppsatsen 

eftersom den är den senaste forskningen som fanns om soldaternas perspektiv på 

ämnet.31 

 

2010 skrev Charlotte Farholt en kandidatuppsats vid Linköpings universitet som berör 

den svenska militära själavårdens organisation 1892-2008 samt gör en komparativ 

studie av de svenska fältandaktsböckerna som nyttjats av själavårdspersonalen.32 

Hennes kapitel om organisationens uppbyggnad är kort och hennes främsta fokus blir 

istället just den komparativa studien där hon kommer fram till resultat kring det faktum 

att fältandaktsböckerna från 1893, 1940 och 2008 är färgade av sin samtid och klart har 

förändrats genom tiden. Hon menar därtill att den eftersökta ekumeniken som diskuteras 

genom 1900-talets omorganiseringar inte heller finns med i den senaste 

fältandaktsboken från 2008. 

 

                                                 
30

 Hansson, Klas. Kyrkan i fält. 2016. 
31

 Sandgren, Anders Per. Militär själavård "det är bra med en präst liksom...". 1999 
32

 Farholt, Charlotte. Svensk militär själavård. 2010  2016-12-22 

http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-174&pid=diva2%3A349857&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=milit%C3%A4r+sj%C3%A4lav%C3%A5rd&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=fals
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Per Anders Sandgren skrev en licentiatuppsats vid den teologiska institutionen vid 

Lunds universitet (1999) som heter "Det är bra med en präst liksom".33 Denna 

undersöker de förutsättningar som finns för den andliga vården vid de svenska 

förbanden i landet där han ur den värnpliktigas ögon ser till deras inställning och 

förväntan på den svenska själavården. Uppsatsen kommer fram till att 

militärsjälavårdaren faktiskt, trots soldaternas icketroende inställning, i hög grad 

efterfrågas att bidra med själavård och andlig vård.34 Denna tidigare forskning står även 

till hjälp för följande bakgrundskapitel då Sandgren på ett enkelt och strukturerat sätt 

presenterar det militära själavårdsuppdraget genom svensk historia.35 Att tillägga är 

dock Sandgrens egna religiösa övertygelse och hans aktiva tjänst inom SK, som till viss 

del kan ha påverkat hans uppsats och dess resultat. 

 

Därtill har det gjorts mängder med forskning inom andra länder och deras militära 

själavård, främst inom Storbritannien och Tyskland samt USA:s militärer. Dock har 

dessa ingen anknytning till den svenska FM. Därav har sådan forskning utelämnats 

eftersom den i skrivande stund inte anses kunna bidra till uppsatsens analys utav 

Elmbergs och FM:s material som presenterades i materialavsnittet.  

  

                                                 
33

 Sandgren, Anders Per. Militär själavård "det är bra med en präst liksom...". 1999 
34

 Ibid. 1999:61-62 
35

 Ibid. 1999:20-25 
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3 . Bakgrund 

För att kunna påvisa det skick som den svenska FM:s själavårdsuppdrag befinner sig i 

idag presenteras en bakgrundshistoria till den svenska själavården. Detta för att dels se 

FM:s, eller som det tidigare hette, krigsmaktens organisation kring själavården. Dels för 

att kunna se och presentera svenska statens utveckling och sekularisering och den övriga 

militära historia som tillkommer under de cirka 500 år som begreppet själavård faktiskt 

funnits. Ett urval av vad som anses vara det viktigaste och för att få en bild av vårdens 

historia i Sverige har gjorts. Innan 1500-talets Gustav Vasa, är det också klart att det 

förekom ett slags religiöst "tänk" hos de krigshärdar och olika krigsherrar och kungar 

som existerade36. Dock är inte här en själavårdare inom krigsmakten likadan som den 

senare kom att bli under Gustav Vasas och allt mindre så som sedan kom att bli under 

hans barnbarn Gustaf II Adolfs regeringstid. Därav börjar bakgrundskapitlet efter 

Gustav Vasas kröning 1523.37 

I slutet av bakgrundskapitlet tillkommer en kort förklaring och diskussion kring 

begreppet själavård i den mening som det används inom dagens moderna försvarsmakt 

och i Elmbergs undersökningar. Detta för att man som läsare lättare ska förstå 

begreppets innerbörd och därur också den senare analysen. 

3.1 1500-, 1600- och 1700-talet. 

Från 1500-talet och framöver kom förekomsten av kyrkopersonal, med mer särskilda 

själavårdsuppgifter än innan att öka, att få mer plats i den svenska krigsmakten. I Vasas 

uppbyggnad utav staten Sverige kom även kyrkoreformen att äga rum, där Luthers 

protestantism infördes som statsreligion för Sverige. Därtill kom även kyrkan och staten 

att starta ett samarbete som kom att hålla fram till år 2000 där relationen till FM i första 

hand kodifierades i bland annat 1535 års sjöartiklar och 1535 års skeppsrätt och där 

även prästen utöver sitt agerande som kyrklig ledare också gavs en disciplinär roll.38  

 

Det är senare under 1600-talet och Gustav II Adolfs regeringstid som den så kallade 

svenska stormaktstiden tar fart. Sverige deltar i bland annat det 30åriga kriget i Europa 

som i mångt och mycket också är ett religiöst krig mellan katolicismen och 

                                                 
36

 Anderberg, Algot. Själavården vid Sveriges försvarsmakt 1940-45. 1947:11 
37

 Levenskog, Yngve. Institutionssjälavård i Sverige 1932-1989. 1997:22 
38

 Sandgren, Anders Per. Militär själavård "det är bra med en präst liksom...". 1999:20 
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protestantismen.39 Det är också under 1600-talet som det militära kyrkoväsendet byggs 

ut för att genom sin anställda personal agera hjälp till den svenska krigsmakten även i 

fredstiderna, något som inte tidigare skett och som också i senare modern tid kommer 

att återupptas.40 

 

Under 1700-talets frihetstid (1718-1782) befann sig Sverige i en fredligare period än 

tidigare, dock deltog man i bland annat Stora nordiska kriget och Pommerska kriget. 

Intressant är också hur man från statligt håll småskaligt börjar ifrågasätta det militära 

kyrkoväsendet, den militära själavårdsrollen och dess nödvändighet.41 I och med detta 

ifrågasättande kom samarbetet mellan stat och kyrka redan på slutet av 1700-talet att 

förminskas då kyrkan intog en mer neutral roll gentemot den svenska militärens syften 

och mål. Dock ska det tilläggas att trots kyrkans mer neutrala ståndpunkt kom man från 

FM:s sida att förvänta sig att kyrkan skulle ge den karaktärsbyggande funktionen som 

dittills hade funnits. Däremot skar man ner marginellt på den militärt disciplinära rollen 

och fokuserade mer på den religiösa staten:42 

 

[...]den andliga vården och kyrkans tro skall verka i krigsmannen så att den "danar 

och underhåller det mod och den ståndaktighet som Konung och Fädernesland 

hafwa rätt at af honom wänta". Detta "förer med säkra steg till segrar och ära".43 

 

3.2 1800-talet 

Sverige har sedan år 1814 befunnit sig i långvarig fred som håller fram till idag. Detta 

har i sin tur lett till en genomgripande förändring av det svenska militära kyrkoväsendet. 

På grund av dels finansiella skäl, en tidsanda som färgats av upplysningen samt på 

grund av att "den andliga vården vid militära förband fungerade allt sämre"44 så kom 

motioner i riksdagen att läggas fram om att avskaffa det militära kyrkoväsendet.45 Dessa 

motioner avstyrktes dock, men tanken om militär själavård som något positivt och 

                                                 
39

 NE - trettioåriga-kriget 2017-02-10 
40

 Alm, Marie-Louise. Prästen i försvaret. 1983:6 ff 
41

 Levenskog, Yngve. Institutionssjälavård i Sverige 1932-1989. 1997:21 ff 
42

 Sandgren, Anders Per. Militär själavård "det är bra med en präst liksom...". 1999:21 
43

 Ibid. 1999:21 
44

 Anderberg, Algot. Själavården vid Sveriges försvarsmakt 1940-45. 1947:21-22 
45

 Ibid. 1947:21-22 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/trettio%C3%A5riga-kriget
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nödvändigt kom att dö ut och påverkade den anställda personalens arbete i att vårda 

soldater.  Därför kom också själavården i fredstider att bli mer och mer irrelevant.46 

3.3 1900-talet 

 I Sverige infördes 1901 allmän värnplikt. I och med det nu större mansantalet kom 

detta att påverka själavårdens arbetsuppgifter och de värnpliktiga utplaceringarna vid 

svenska regementen. Detta kom också klart att påverka en tillstyrkan i militära 

själavårdare vid de svenska förbanden där motiveringen var överlag positiv; 47  

 

Ofta betonas den religiösa verksamhetens positiva effekt för att motverka 

"fosterländskt undermineringsarbete", "bota följderna av dåligt uppfostran" e t c. 

Ytterligare en motivering för tillstyrkan som framkommer är att militär 

själavårdsverksamhet förväntades inverka positivt på vad man idag kallar för 

förbandets stridsvärde.48 

 

Intressant är att man från SKs håll mer betonar det religiösa och "den kristna trons 

betydelse för 'fosterlandskärlek, obrottslig lydnad och nit i krigstjänsten'." istället för det 

ovan nämnda disciplinära ärendet.49 Efter första världskriget (1914-1918) beslöt 

regeringen (1925) att rusta ned de regementspastorstjänster som fanns i försvaret för att 

omforma hela den svenska militära organisationen. Detta motiverades med bland annat 

att de svenska förbanden nu var mer stadsförlagda (genom urbaniseringsprocessen) och 

i städerna kunde soldaterna istället finna kontakt med stadsförsamlingarnas utbud av 

gudstjänster och deras själavård. Detta gick också i hand med den svenska 

socialdemokratin och dess syn på religiositet som en privatfråga istället för statsfråga.50  

 

Ovanstående beslut kom att kritiseras ifrån kyrkans håll och man menade "att utan en 

fast organisation kunde inte den andliga vården drivas på ett tillfredsställande sätt."51 

Kritiken kom senare att leda till en sakkunnigutredning 1937 vilket i sin tur ledde till en 

proposition som godkändes av riksdagen 1940 och sedan implementerades samma år i 

form av en ny organisation. Denna organisation är den första som faktiskt liknar den 

situationen som SK och FM idag befinner sig i där militärpastorer avlönas via både 

                                                 
46

 Sandgren, Anders Per. Militär själavård "det är bra med en präst liksom...". 1999:22-23 
47

 Levenskog, Yngve. Institutionssjälavård i Sverige 1932-1989. 1997:23 
48

 Sandgren, Anders Per. Militär själavård "det är bra med en präst liksom...". 1999:23 
49

 Ibid. 1999:23 
50

 Ibid. 1999:23 
51

 Levenskog, Yngve. Institutionssjälavård i Sverige 1932-1989. 1997:26 
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kyrkan och statliga medel.52 Det som är intressant att nämna kring det nya världsläget 

och synen på själavården nu i jämförelse med tidigare inställning sammanfattas väl av 

Sandgren;  

 

Statsmaktens inställning till kyrklig verksamhet i allmänhet och 

militärsjälavårdsverksamhet i synnerhet hade inte förändrats. Försvarsmaktens syn 

på själavårdsverksamheten hade inte heller förändrats. Det som förändrat bilden var 

världsläget: upprustningen i Europa och det anade framtida kriget. Det fanns en 

medvetenhet om att kyrkorna i händelse av krig hade en viktig uppgift och att en väl 

utbyggd och fungerande organisation i fred utgjorde en förutsättning för att 

militärsjälavården också skulle kunna fungera i en krigssituation.
53

 

 

Från denna nya organisation fram till 1989 kom det inte att ske några större 

förändringar i denna själavårdsverksamhet. Däremot kom det att ställas vissa förslag på 

ändringar för att stärka dess position gentemot den tid som man agerade utifrån. Dessa 

förslag rörde bland annat; bättre arbetsförhållanden för fältprästerna, regionala och 

centrala samarbeten mellan den militära vårdverksamheten vid förbanden och den 

lokala församlingen, deltidsanställningar för själavårdare samt ekumeniska förändringar 

emellan kristna församlingar.54 

 

1989 kom det en ny större organisatorisk förändring som påverkade SK och 

militärpastorernas arbete då de nu ingick i en ordinarietjänst vid FM och också skulle 

jobba ekumeniskt i fredstidlig själavård. Detta var i sitt led en ändring från en statlig 

utredning från 1982,55 men som inte aktualiserades förrän 1989.56  

 

Den sista förändringen att ske under 1900-talet kommer i en organisatorisk ändring 

1997 då införs fyra nya tjänster på regional och nationell nivå. Dessa heltidsanställda 

Milopastorer (Milo = militärområde) skulle utifrån FM samordna övriga militärpastorer 

och fältpräster. Därtill tillsattes en nationell samordnare vid högkvarteret i Stockholm 

med statusen fältprost.57 

 

                                                 
52

 Sandgren, Anders Per. Militär själavård "det är bra med en präst liksom...". 1999:24 
53

 Ibid. 1999:24 
54

 Ibid. 1999:25 
55

 SOU 1982:59. sida 69 
56

 Levenskog, Yngve. Institutionssjälavård i Sverige 1932-1989. 1997:141 
57

 Sandgren, Anders Per. Militär själavård "det är bra med en präst liksom...". 1999:26 
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3.4 Själavårdsbegreppet.  

Enligt Elmberg är själavårdens uppgift att hjälpa människor att "må bra" och trösta de 

anställda inom FM vid svåra tider, att själavårdaren i sig ska "vara en levande bollvägg 

när frågor kring tro, kärlek, etik, sjukdom och död blev aktuella".58  Elmberg menar att 

eftersom pastorer i sin yrkesutövning har en närhet till döden på ett annat sätt än många 

andra, exkluderande soldater, så passar dessa yrkeskategorier bra ihop och kanske inte 

heller bör bli ersatta av sekulära alternativ.59  

 

NE:s definition av begreppet passar bra ihop med Elmbergs och FM:s definition av 

själavård, enligt NE:s definition agerar själavården vägledning kring livsval, 

livsåskådning, relationsfrågor och liknande problemlösning.60  

 

Berit Okkenhaug ger en snarlik definition av själavård i sin bok Själavård- en 

grundbok: "Själavård handlar om goda möten - ansikte mot ansikte".61och ska behandla 

bland annat sådana frågor som för en vidare i livet och tron.62  

 

 

  

                                                 
58

 Elmberg, Sten & FM HKV. Militär själavård i FM:s fredsuppdrag i Bosnien. 2000:7-8 
59

 Ibid. 2000:7 
60

 NE - Själavård 2017-01-12 
61

 Okkenhaug, Berit. Själavård - en introduktion. 2016:13 
62

 Ibid. 2016:14 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/själavård
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4 . Resultat 

I Sten Elmbergs olika publikationer presenteras hur den svenska FM:s själavårdare och 

deras arbetsuppgifter har sett ut i en historisk kontext fram till och med de svenska 

utlandsmissionerna i Bosnien och Kosovo under 1990- och 2000talen. Själavårdarens 

uppgift är ganska oförändrad i dagens (2016-2017-års) försvarsmakt i Sverige. 

Visserligen har det skett en rad budgetnedskärningar inom svensk försvarsmakt men 

dessa har inte berört själavården lika hårt som den rört övriga svenska regementen och 

förband och religiositeten i Sverige har inte förändrats helt drastiskt sedan de fem till tio 

år då de främsta publikationerna gavs ut, därför fungerar materialet som grund till en 

analys.  

 

Nedan kommer de olika utgivna publikationerna ifrån FM och Sten Elmberg att 

presenteras var för sig för att sedan kunna ställas emot FM:s egna värdegrund och allt 

mer emot de teoretiska ingångspunkterna uppsatsen jobbar med. Materialet presenteras i 

ordning efter vad de behandlar för ämnen. Först kommer de två publikationerna som 

berör militär själavård överlag och sedan kommer de tre enkätundersökningarna kring 

militär själavård vid utlandsmissionerna i Bosnien och Kosovo.  

 

4.1 Militär själavård 1998-2008 

I Elmbergs tredje publicerade kompendium som gavs ut 2009 presenteras den moderna 

militära själavården och dess förändringar under decenniet 1998 till 2008.  

I publikationen som gavs ut i samarbete med FM:s högkvarter diskuteras den militära 

själavården, vad för ansvar och avtal själavårdaren besitter utifrån SK, militärpastorerna 

vid förbanden och dess fortbildning och kompetens, den internationella verksamheten 

som den militära själavården möter och även den framtid som själavården bör kunna ha 

inom FM.63  Eftersom detta kompendium publicerades efter två av de senare 

analyserade texterna besitter denna visst material som nedan kommer önskas i de andra 

publikationerna. Också innehåller den lite material taget från de andra publikationerna 

som jag därför utelämnar här för att istället diskutera senare. 

 

                                                 
63

 Elmberg, Sten & FM HKV. Militär Själavård 1998-2008. 2009. 
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Elmberg inleder med att diskutera det ansvar och avtal som själavården har utifrån SK 

och FM, där han även nämner följande:  

 

I samband med Svenska kyrkans stiftsreform 1989 så åtog sig Svenska kyrkan 

genom stift och församlingar att svara för den militära själavården. Svenska 

kyrkans stift medverkade till att militärpastorer vid förbanden skulle få skälig 

utövartid för verksamhet vid förbanden. 
64

 

 

Efter stiftsreformen ansåg SK och FM att det behövdes en tydlig ledning kring den 

militära själavården, såväl i krig som i fred och här kom den moderna militära 

själavården återigen att bli integrerad i den Svenska FM. Uppdragen för fältprosten 

skulle bli att se över själavården i freds- och krigsorganisationer, leda och "beakta 

ekumeniska aspekter", utveckla en utbildningsplan för militärpastorer och integrera 

själavården vid internationella förband med övrig militärsjälavård.65 Detta uppdrag 

gäller än idag, dock med förändrad ledning och idag leder fältprosten detta uppdrag med 

hjälp av stabspastorer och ledningsgrupp och utifrån kontinuerlig kontakt med 

trossamfund, kyrkor och övriga nätverk. Elmberg skriver därtill att just SK:s 

Kyrkokansli i Uppsala och stiftskanslierna är av stor vikt att behålla kontakten med.66 

 

Längre fram i kompendiet kommer Elmberg in mer specifikt på militärpastorerna vid de 

svenska förbanden och här presenteras deras arbetsuppgifter och utbildningar.  

 

Utvecklingen har idag lett till att militärpastorer är en resurs vid förbandet i en 

tydlig relation till värnpliktiga, soldater (som utbildas till specifika 

internationella insatser), samt anställd personal. 
67

 

 

Militärpastorn är primärt stöd till individen. Pastor möter värnpliktiga vid 

inryckning och vid soldats erinran, utbildningar och övningar. Vid övningar och 

andra utbildningar efterfrågas ofta korum (gudstjänst).
68

 

 

Dessa påståenden med flera presenteras dock utan statistik vilket klart går att 

ifrågasätta. Elmberg fortsätter sedan genom att punktvis förklara arbetsuppgifterna för 

                                                 
64

 Elmberg, Sten & FM HKV. Militär Själavård 1998-2008. 2009:3 
65

 Ibid. 2009:4 
66

 Ibid. 2009:5 
67

 Ibid. 2009:9 
68

 Ibid. 2009:9 
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fältpastorerna efter att man gick från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. Dessa 

arbetsuppgifter följer: tid och närvaro på förbandet, samtal och själavård, 

krisstöd/debriefing, korum, minnesgudstjänster och vissa kyrkliga handlingar, ekumenik 

och religiös samverkan, utbildning.69  Efter detta diskuteras kort bland annat 

andaktsrum vid förbanden som beskrivs som religiöst neutrala, som enkelt ska kunna 

ändra profil för att passa kristna, muslimer eller andra trosinriktningar. På detta sätt 

stöter vi alltså på en mångkulturell och interreligiös diskussion för första gången i 

kompendiet.70  

 

Senare kommer information kring fortbildning och kompetens hos den militära 

själavårdaren, här beskrivs hur de flesta själavårdarna kommer från SK, även om det 

finns företrädare från andra trosinriktningar så gör dessa mer endast besök än att besitta 

en fast tjänst på förbandet. Ett krav för att inneha pastorstjänst i FM är att denne ska 

vara vigd eller ha ordination från ett erkänt trossamfund enligt SFS 1999:974 §3.71 

Utöver detta svarar SK för den teologiska utbildningen medan FM står för den så 

kallade "plantskolan" som är en rekryteringskurs, förlagt vid militära förband där de 

militära kraven står i fokus.72 Därtill finns även en årlig fortbildningskurs där andra 

trosinriktningar, ekumeniska överenskommelser, pastorsrollen och folkrättsutbildning 

diskuteras och lärs ut.73 Här höjs militärpastorernas kompetens inom själavården och 

ledarskap mer enligt Elmberg.74 

 

Under kapitlen Fältandaktsbok, Överläggningar och Vägen Framåt så kommer 

Elmberg in mer på det interreligösa och mångkulturella igen. Kapitlet fäldandaktsbok är 

kort och nämner endast att "vid hemmaförbandet och internationella insatser så ska var 

och en ha en egen fältandaktsbok"75. Den senaste fältandaktsboken togs fram 2008 och 

är enligt Elmberg ekumenisk och har interreligöst material i sig, dock är detta material 

endast fem utav 136 möjliga sidor, där det ekumeniska materialet är sju sidor, materialet 

i sigt är diverse korta böner, mantran och trosbekännelser.76  

                                                 
69

 Elmberg, Sten & FM HKV. Militär Själavård 1998-2008. 2009:9-10 
70

 Ibid. 2009:10-11 
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 Ibid. 2009:11 
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 Ibid. 2009:17 
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 Ibid. 2009:12 
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Under kapitlet överläggningar presenteras internationellt viktiga sådana, där endast en 

utav de fem tycks diskutera andra religiösa trosbekännelser. Den nordiska 

överläggningen, Young Chaplain Conference, Östersjööverläggning och Protestantic 

Cheif Chaplian är alla överläggningsmöten med fokus på en kristen tro. Det är endast 

vid det så kallade Chief Chaplian -mötet som hålls årligen av NATO som diskuterar 

olika fredsinsatser världen runt där representanter från bland annat kristna, judar, 

muslimer och buddhister deltar.77 

 

Efter tio år av stora förändringar inom Försvarsmakten vill jag beskriva dagens 

och morgondagens behov av militär själavård på följande sätt. Överlag måste vi 

ha en öppenhet för att Sverige, Försvarsmakten, har ett mångkulturellt uttryck. 

Alltjämt tillhör majoriteten av svenska folket Svenska kyrkan. Därför är det ett 

ansvar för församlingar/stift att möta människor vid militära förband. På samma 

sätt måste vi ha den totala öppenheten för att andra trosföreträdare bereds 

tillträde på ett positivt sätt. Dialog om militärpastors/rabbins/imams m.fl. 

närvaro syftar till att delta inom det svenska försvaret.
78

 

 

Utifrån ovanstående diskussion menar Elmberg att framtiden bör se ljus ut för att ta in 

andra trosbekännelser i FM:s militärsjälavård. Det återstår att se om det blir på detta 

sätt. Men här möter vi för första gången en inkluderande diskussion om det 

mångkulturella Sverige och FM. Slutligen avslutar Elmberg med följande citat, som 

också blev uppsatsens rubrik: 

 

Till sist måste jag påminna om det allmänmänskliga och historiska faktum som 

visade sig under 2:a världskriget There are no atheist in the foxholes. (Det finns 

inga ateister i skyttegravarna). Med all respekt för individens egen livssyn och 

tolkning så finns de trogna själavårdarna i mötet människa till människa för 

freden och fridens skull.79 
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4.2 Militär Själavård  

Den näst senaste utgivna publikationen av Elmberg är Militär Själavård (2010) som 

behandlar den historiska kontexten som själavården vuxit fram ur och fokuserar främst 

på 1900-talets utveckling om samma ämne. I publikationen ges en återblick om militär 

själavård i nationalstaten Sverige från 1500-talet till sekelskiftet 1800-1900, ämnet 

under första och andra världskriget samt hur man såg på själavården efter andra 

världskriget.80 Senare tillkommer också kapitlet Det aktuella läget som behandlar SK:s 

centralstyre och samarbetet emellan SK och FM från 1996 till idag och det är främst det 

kapitlet som nedan presenteras.81 

 

Mycket av det material som presenteras i kapitlet fanns också med i kompendiet kring 

den militära själavården 1998-2008 och kan därför tillviss del bli repetitiv. Dock 

existerar ett större fokus på brottet mellan svenska staten och SK år 2000 och här 

diskuteras hur den militära själavården påverkades utav detta.82 

 

Kapitlet börjar däremot med att diskutera 1996-års försvarsbeslut och punktar där upp 

de beslut som togs kring den militära själavården. Dessa punkter är följande:  

 

På central nivå skall en heltidsanställd fältprost tillsättas som den främste 

företrädaren för militär själavård såväl i fredstid som i krigstid. Han skall också 

vara Överbefälhavarens rådgivare i själavårdsfrågor och föredra sina ärenden 

direkt för ÖB. Fältprosten skall vara anställd av Försvarsmakten och 

organisatoriskt ingå i HKV:s personalavdelning, direkt underställd 

personaldirektören. Fältprosten utses av ÖB i samråd med SK:s centralstyrelse 

och efter hörande av Trossamfundens beredskapsråd. Om fältprosten är präst 

inom SK, skall han vara undersätlld ärkebiskopen och domkapitalet i Uppsala, 

när det gäller ämbetsförvaltningen - i annat fall av respektive samfund.
83

  

 

Svenska kyrkan ansvarar för 75% av fältprostens lönekostnader och resterande 

25% finansieras av Försvarsmakten.
84
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Utöver detta nämns också anställning av s.k. Milopastorer som anställs enligt liknande 

anställningskrav som ovanstående. Deras löner betalas också ut enligt samma 

förutsättningar. Som ett tillägg står att det även skulle vara möjligt att anställa pastorer 

till tjänsten militärpastor från andra samfund än endast SK.85 Efter att Elmberg 

presenterat besluten så beskrivs hur denna nya själavårdsorganisation faktiskt 

aktualiseras under nästkommande år där även uppdragen för den militära själavårdaren 

presenteras på samma sätt som under 4.1.86 Intressant är att det inte i någon av de andra 

publikationerna eller heller senare i denna text nämns något mer om 

anställningsprocenten mellan SK och FM som ovan. Därför tas det för givet att detta 

inte ändrats utan att fältprosterna faktiskt fortfarande är till 75% anställda av SK och till 

25% utav FM.  

 

Under kapitlet "2000- Relationsändring mellan Svenska kyrkan och Staten"87 beskrivs 

en policy som togs fram inom FM för att fler trossamfund än SK skulle kunna träda 

fram. Denna policy togs fram enligt den nya lagen som tillkom 1/1 2000 som 

specificerade förutsättningarna för den nya SK efter att Staten och denne gick skilda 

vägar. De specificerade förutsättningarna var att SK skulle; "a) vara evangelisk-

luthersk, b) vara demokratisk uppbyggnad, förutom ämbetslinjen, c) vara 

rikstäckande."88 Policyn som togs fram undertecknades sedan 15/1 2001 och hade tagit 

mer eller mindre precis ett år att bestämma. I denna policy stod att: 

 

• All militär själavård inom FM:s staber/skolor och förband utgår ifrån den 

religiösa mångfald som finns inom landet.  

• All militär själavård planeras utifrån att trossamfunden samverkar. 

• Den militära själavården syftar till att ge möjlighet till var och en inom FM att 

utöva sin religion. 

• Den enskildes religiösa integritet och särskilda behov skall beaktas då militär 

verksamhet planeras och genomförs.  

• Den militära själavården anpassas till de behov som finns bland FM:s anställda 

och värnpliktiga.  
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• Såväl inom Sverige som internationellt vunna erfarenheter av den militära 

själavården, delges FM och berörda trossamfund.89 

 

Efter denna presentation presenteras hur fältprosten, med hjälp av stabspastorer och 

ledningsgrupp, leder arbetet över övriga pastorer inom FM:s olika vapenslag och 

Sveriges olika landsdelar. Därefter inte heller något tillägg om det tidigare diskuterade 

anställningskraven eller avlöning.90 Den presenterade policyn kan man se har påverkat 

dagens FM och dess utformning kring själavårdsarbetet i och med dels punkterna om 

det mångkulturella och mångreligösa Sverige men också den enskildes religiösa 

integritet.91 

4.3 Militär själavård i FM:s fredsuppdrag i Bosnien 

Den första enkätundersökningen som Elmberg publicerade behandlar den militära 

själavården inom FM:s fredsuppdrag i Bosnien från 1993 fram till 1999.92 Det var även 

mellan dessa år som bosnienmissionerna för svenska soldater ägde rum, därav blir 

enkätundersökningen heltäckande (utifrån pastorernas synvinkel och deras 

arbetsuppgifter).  

 

Undersökningen består utav enkätsvar från de femton olika missionspastorerna som var 

aktiva i tjänst i Bosnien, där frågorna fokuserade på förberedelserna inför samt 

genomförandet av arbetsuppdragen under utlandsmissionerna.93 Det tillkom också 

frågor kring rekryteringen inför missionen samt ett kapitel som hette Efter uppdraget 

där ett fokus på hjälpen från försvarsmakt och bearbetning av missionen efter avklarad 

mission finns. Intressant att anmärka är att av de femton deltagande missionspastorerna 

är endast en kvinna, resten män och snittåldern var 48 år och alla härstammade ifrån 

SK.94  

 

I det första kapitlet, som berör rekryteringen utav missionspastorer som skulle följa med 

kontingenten ner till Bosnien, så tillkommer också några grundvärden som söks i de 

personer som ska godkännas för detta. Dessa grundvärden kan också förklara den 
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relativt höga snittåldern som ovan nämndes då ett av värdena är så kallad "personlig 

mognad" samt att man givetvis ska vara präst alternativt pastor med erfarenhet. Elmberg 

menar att dessa grundvärden varit positiva; "men detta har som regel haft positiv 

betydelse, då pastor förväntas besitta en erfarenhet av själavård och av att leva.".95 De 

andra värdena är att man ska ha själavårdserfarenheter, kunna hantera så kallade 

pastorala frågor, ha kännedom och erfarenhet av FM:s organisation och verksamhet och 

sedan därtill också gärna ha krisutbildning och erfarenhet av krishantering.96 Dessa är 

intressanta värden som behövs för att bli uttagen för att rekryteras och det blir ett klart 

urval från dels FM:s, dels SK:s del. Det ska som en not tilläggas att de olika kapitlen i 

enkätundersökningen är väldigt korta och därav inte heller uttömmande. 

 

I den första undersökningen som Elmberg publicerade är det den procentsats som 

presenteras om tidsfördelningen av arbetsuppgifterna hos bataljons-/missionspastorerna 

under fredsbevarandet i Bosnien som är mest intressant. Elmberg skriver också att 

"Pastorns samverkan med de olika kategorierna hade som syfte att både lyssna av 

information och förmedla stämningsläget i styrkan." (kategorierna som presenteras är de 

olika cheferna för bataljonen, läkarstyrka, tolkar m.m.).97 Den försvarsmaktsstyrda 

bataljonen hade även en viss förväntan på bataljonspastorerna. Bland annat; att pastorn 

skulle vara tillgänglig för samtal, ge tillfällen för gudstjänst, medverkan vid krisarbete, 

samt kunna stå för vissa kulturella inslag (detta går klart att problematisera och 

förtydliga mer, något som tyvärr inte görs i texten.) samt ge en ekumenisk kontakt med 

lokalbefolkning. Därtill uttryckte, enligt Elmberg, någon att "Pastorn bör stå för det 

goda."98 Detta sammanfattas alltså i en stor arbetsuppgift för den militära 

själavårdspersonalen och de så kallade bataljonspastorerna och de faktiska 

arbetsuppgifterna kom sedan att presenteras av Elmberg i en tabell i undersökningen. 

Dessa procentsatser såg ut på följande vis efter bataljonspastorernas svar:99 
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100tabell från Militärsjälavård i FM:s fredsuppdrag i Bosnien.  

 

Som vi ser i tabellen ovan läggs mest tid på arbetsuppgiften "själavård" där besök i 

bataljonen sedan kommer på andra plats. Definitionen själavård som nämns i 

bakgrundskapitlet faller också här som förklaring till bataljonspastorernas arbete nere på 

plats i Bosnien. Elmberg kan tyckas stå partisk i frågan och i vissa citat som valts ut 

tycks detta skina igenom mer än vid andra tillfällen;  

 

"Tänk att kunna ha läkare, jurist och präst så nära och när som helst kunna fråga om 

sådant man gått och grunnat på, samt att få rediga svar." - plutonchef på plats i 

Bosnien. 

 

Sammanfattningsvis om enkätundersökningen av själavården i Bosnienmissionen 

framkommer att man i framtida missioner (alltså efter år 2000) kommer bredda 

rekryteringen så att även pastorer utanför FM:s organisation får chans att söka. Dessa 

ska då istället gå en tredagarskurs som innehåller teoretiska och praktiska moment för 

att möta den kunskap som själavårdsuppdraget kräver.101 Detta är något som skulle 

kunna problematiseras mer i texten och lämnas ganska öppet utan vidare diskussion hos 

Elmberg.102 Utöver detta står inte mycket mer i enkätundersökningen kring de 

arbetsuppgifterna som själavårdspersonalen har. De ska jobba ekumeniskt i samarbete 

med lokala förmågor och på detta sätt agera vårdare även till lokalbefolkningens stöd 

om detta så skulle behövas.103 Senare i undersökningen tillkommer det tankar om hur 

själavårdspersonalen skulle agera ifall det är såpass att dessa behöver stöd. Frågor som 

"vem ersätter pastor då denne inte är tillgänglig?", "vem vänder sig bataljonspastorn till 
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då denne behöver stöd?" ställs och teoriseras kring. 104Elmberg menar att det inte har 

funnits något själavårdsstöd för själavårdarna och att dessa befunnit sig i en ganska 

utsatt situation och att de ovanstående frågorna behöver svar till framtida missioner.105 

 

Inte någonstans i texterna diskuteras hur hanteringen av troende ifrån andra religioner, 

alternativt icke-troende har gått till och inte heller existerar det presentation om FM:s 

värdegrund och själavårdens arbete gentemot värdegrunden.  

4.4 Som "överstepräst" i Pristina 

I enkätundersökningen medverkade de elva pastorerna som befann sig i tjänstgöring vid 

KFOR MAIN (Kosovo Force staben), som var den svenska kontingentens namn på 

Kosovo styrkans högkvarter i Pristina mellan åren 2000-2005. Av de elva pastorerna 

ifrån SK var likväl här som i den förra enkätundersökningen endast en pastor kvinna 

och medelåldern bland de deltagande låg på 52 år. 

 

Enkätundersökningen är uppbyggd på liknande sätt såsom den förra med fokus på 

förberedelserna innan missionen, själva själavårdsuppdraget vid missionstiden samt ett 

kort kapitel som behandlar tiden efter uppdraget och "att tänka på" problematiseringar. 

Det är i det korta inledningskapitlet som Elmberg skriver om rekryteringen utav 

pastorer och vad det finns för efterfrågan på egenskaper hos dessa. Egenskaperna som 

efterfrågas listar Elmberg på följande vis: Erfarenhet från tidigare internationella 

missioner, Religions- och troskunskap där kännedom om ekumenik och interreligiös 

samverkan finns, Erfarenhet av att leda olika verksamheter, God samarbetsförmåga och 

sist men inte minst Goda referenser relaterat till uppdraget.106 Flertalet av de deltagande 

pastorerna har inom SK haft ett ledande uppdrag såsom till exempelvis 

verksamhetsledare eller kyrkoherde eller dylikt. Även skrivs det i rekryteringskapitlet 

om själavårdarens missionsansvar där var pastor ansvarade för en hel mission, det vill 

säga sex månader exklusive utbildningstid.107 Detta precis som vid Bosnienmissionerna 

som omnämns i den förra enkätundersökningen.108 Under den nämnda utbildningstiden 

så kom fält- och stabspastorerna lära sig om stabsarbete, samt det viktiga uppdraget att 
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"bredda sin kunskap kring såkallade ekumeniska överenskommelser, interreligiösa 

relationer och andra mångfaldsfrågor."109 Det är alltså först i Kosovokonflikten som vi 

tycks se en diskussion och iallafall nämnandet av interreligiösa relationer och 

mångfaldsfrågor. 

 

Senare i texten, under kapitlet Uppdraget vid KFORMAIN (HQ) kommer 

pastorsuppdraget och deras arbetsuppgifter att nämnas vid fyra punkter, där två av 

punkterna rör rådgivning och stöd, dels för pastorerna från olika nationer inom KFOR 

samt att agera rådgivare till COMKFOR (Commander KFOR). Därtill är de två andra 

arbetsuppgifterna att bereda möjlighet till andligt liv för personal inom staben vid 

missionen samt ha kontakt med övriga lokala religiösa ledare i Kosovo. Allt som allt ett 

väldigt andligt ansvar där det inte alls nämns om det interreligiösa eller mångkulturella 

uppdraget.110 Däremot rapporteras det kring övriga själavårdsuppdrag där bland annat 

"suicide-prevention" omnämns som en stor del av pastorernas arbetsuppdrag. Kort 

skrivs det att man arbetat med olika enheter för att informera omkring och arbeta med 

att förebygga självmord bland missionens inblandade då man såg ett ökande av detta vid 

andra missioner.111 

 
112 Tabell från Som "överstepräst" i Pristina.  

Vidare finns kapitlet Multireligiöst där man ur en historisk kontext problematiserar och 

diskuterar de olika religionerna som varit inblandade i Kosovokonflikten. Detta är ett 

tillkommet kapitel sedan den förra enkätundersökningen och här tar man upp de tre 

abrahamitiska religionerna och dess likheter, trots att "ur ett västerländskt perspektiv 
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kan religion framstå som de verkliga motsättningarnas arena."113 Man tar sedan upp 

likheter som samma bekännelse till "den ende Guden" och därur en gemensam etik som 

ser till fattiga och svaga och att man inte vänder blicken från dem i nöd.114 Senare i 

kapitlet nämns också ett tredagarsmöte man höll, utifrån en önskan från KFOR MAIN, 

där unga från de olika trosinriktningarna i området bjöds in för att kunna mötas, 

diskutera, skapa dialog och samverkan med varandra. Under mötets gång togs konflikt- 

och humanitära frågor upp och man menar att resultatet blev gott och öppnade för 

framtida försoning och öppenhet. På grund utav detta kom man också senare under 

missionernas gång att återskapa liknande möten men då istället med deltagande från 

högre lokala religiösa ledare, lokalbefolkning överlag och unga i en vision att föda 

tankar om tolerans i nästkommande generationer.115 

 

I enkätundersökningen finns det med en underrubrik som tar upp det interreligiösa och 

mångkulturella uppdraget som nämndes innan på ett betydligt bredare sätt än tidigare i 

undersökningen. Under rubriken "Multifaithroom" skriver Elmberg att: 

 

De svenska pastorerna påbörjade ganska så snart planer på att ordna ett 

gudstjänstrum som var användbart för olika kristna riktningar och olika religioner, 

ett Multifaithroom.
116

 

 

Elmberg skriver dock att detta var ett krav från SHAPE (Surpreme Headquarters Allies 

Powers Europe) med bas i Bryssel. Detta rum skulle agera som samlingssal för religiöst 

bruk där även pastorerna skulle ha ett samtalsrum/expedition för besökare. Intressant är 

att "många värdefulla gåvor" skänktes från romersk-katolska kyrkan ifrån den 

amerikanska campen i Kosovo till detta såkallade MRF (Multi Religious Facility). 

Pastorerna på plats har också deltagit vid denna MRF och har haft 

samordningsuppgifter att boka in andra kristna och andra religiösa samlingar till 

rummet och att jobba ekumeniskt.  Pastorerna hade därtill till uppgift att se till att 

rummet var "välkomnande" med tända ljus, rätt temperatur och rätt liturgisk färg.117 
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4.5 Militär själavård i FM:s fredsuppdrag i Kosovo 

Den tredje undersökningen, den femte av Elmbergs utgivna material, fortsätter där den 

förra texten tog slut. Denna enkätundersökning fokuserar på alla de pastorer som 

deltagit i Kosovomissionen från 1999 till och med 2010 och fokuserar mer på 

fältpastorerna och själavårdarna än den förra där fokuset låg på stabspastorerna. 

Deltagande pastorer i enkätundersökningen är de som också var pastorer under 

missionerna KS01-KS21 (Kosovo Styrka 1 - 21), 19 pastorer tjänstgjorde (några gjorde 

två insatser) varav sex stycken var kvinnor, snittåldern låg på 45 år och de alla kom 

ifrån SK.118 Indelningen på undersökningen är precis som i de förra 

enkätundersökningarna men med tillägg i observandum från de 21 missionerna samt ett 

större fokus på själavårdssamtalet som nedan kommer presenteras.  

 

Rekryteringen av pastorerna till KS-missionerna skedde främst genom sökande pastorer 

från SK som dessutom sedan tidigare gjort värnplikten, vilket enligt Elmberg 

underlättade deras arbetsuppdrag och förståelse inför stundande mission.119 Därtill var 

det många som sökte tjänsten som kom från en "prästbank" som är en jobbpool med 

personal som genomgått den så kallade plantskolan som byggts upp under åren i slutet 

av 1990- och början av 2000talet. Plantskolan agerar som en introduktion för att verka 

som själavårdare inom FM och sattes upp under BA (Bosnienmissionerna).120 I övrigt 

finns det inte i denna publikation några nämnda krav på vad prosten skulle kunna för att 

söka tjänsten, därför antas att de sökte efter de krav som nämnts i tidigare publikationer 

(se exempel i 4.2.), utöver att de skulle ha lika god fysik som övrig militär personal som 

sökte till utlandstjänsten.121 Intressant att ta upp och nämna kort, som även har gällt i de 

andra publikationerna men där inte nämnts, är pastorernas militära utbildning och 

hållning gentemot vapen. Enligt Genève-konventionen ska inte pastorer och sjukvårdare 

bära vapen, då de räknas som icke-kombattanter, detta är ett regelverk som gäller i alla 

krig. Dock har Sverige och andra nationer, enligt Elmberg som motto att "var och en 

måste sköta självskyddet" och då har man löst denna paradox genom att låta pastorerna 

genomgå vapenutbildning i modifierad form där man får lära sig att kunna säkra ett 

vapen och "göra patron-ur" för att säkerställa vapnet för omgivningen och sig själv.122 
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Elmberg skriver att i denna undersökning som publicerades 2014 så hade han även den 

liknande undersökningen som gjordes år 2000 om missionen i Bosnien i bakhuvudet 

(punkt 4.1.). Han diskuterar också skillnaderna i arbetsuppgifter för de deltagande 

själavårdarna och pastorerna mellan de olika missionerna. Han menar att i 

Kosovomissionen fanns det behov av ett större humanitärt arbete än vad som behövdes i 

Bosnien då det inte ens fanns med, i övrigt såg arbetsuppgifterna väldigt snarlika ut.123  

 

 
124 Tabell från Militär Själavåd i FM:s fredsuppdrag i Kosovo.  

 

Efter att Elmberg presenterat den ovanstående tabellen av arbetstidsfördelningen går 

han kort igenom innebörden av var punkt som finns med. Utav dessa sju punkter är det 

främst i punkterna Andakt/Korum/förättning, Undervisning och Tros- och 

religionsdialogen som man diskuterar interreligösa och mångkulturella möten. I de 

andra punkterna är fokuset på den svenska missionen och det ur ett kristet perspektiv.125 

 

Under Andakt/Korum/förättnings-punkten beskrivs det kapell som byggdes upp inom 

Camp Victoria (Huvudcampen för svenska kontingenten) och hur det har utrustats som 

en kyrksal med alla dess tillhörande attribut. I slutet av punkten nämns kort hur det 

under KS14 (14e Kosovo missionen för Sverige), i det lilla sidorummet till kapellet, 

införskaffades ett bönerum för muslimska trosbekännare. Enligt Elmberg var detta av 

stor betydelse för den civila och lokala befolkningen som jobbade i den svenska 
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campen. Därmed får man en inblick i att det finns plats för andra religiösa utövare, men 

det nämns ingenting mer än det ovanstående.126 

 

Under punkterna samtal, uppsökande verksamhet, pastorssamlingar och krisstöd 

diskuteras själavården på plats ur ett kristet perspektiv och hur arbetsuppgifterna sett ut 

för fältpastorerna men har inget med som berör interreligiöst eller mångkulturellt arbete. 

Det själavårdsarbete som nämns är samtal kring tankar och känslor eller upplevelser 

från missionen, uppsökande verksamhet där pastorerna visat sig och sökt upp möten 

med människor som inte heller kanske "vågat" ta sig till själavårdaren.127  

 

Pastor kan aldrig sitta och vänta på möten med människor. Därför blev det 

ytterst viktigt att finnas "ute" vid styrkans olika uppdrag. Detta gäller såväl olika 

bevakningsuppdrag som möten med andra styrkor och lokalbefolkningen.
128

 

 

I punkterna undervisning och Tros- och religionsdialog beskrivs Kosovo betydligt 

tydligare som ett mångkulturellt område (jämfört i den förra enkätundersökningen) som 

huserar många religiösa inriktningar och att detta bidrar med dels fördelar men även 

klara nackdelar som även resulterat i den rådande konflikten. Pastorernas och 

själavårdarnas arbete här har varit i undervisningsform om etiska och moraliska frågor 

tillsammans med de olika religionernas utövare. Därtill beskrivs här pastorns 

utbildningstid och hur denne fördjupat sig i olika kulturer och religiösa bekännelser som 

finns inom berört missionsområde och att denne därför kan ta tag i diskussion med 

andra religiösa utövare.129 Det religiösa samtalet och utbytet mellan de religiösa ledarna 

och den svenska militära själavården har också gagnat Sveriges närvaro och möjlighet 

att skapa en god fredsinsats menar Elmberg.130 

 

Det är också i slutet av denna enkätundersökning som det för första gången i någon av 

Elmbergs och FM:s publikationer dyker upp en svensk soldat och dens religiositet 

utöver den som SK tillhör presenteras. Här konstateras kort, i en mening, hur den 

svenska kontingenten haft en romersk-katolsk bekännare med sig och hur denne istället 
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för att varit med på den svenska militära själavården istället tagit del av den tyska 

kontingentens själavårdare då dessa erbjudit romersk-katolska gudstjänster.131 

 

4.6 FM:s värdegrund samt Religiös utövning och militär själavård  

 I FM:s utgivna dokument Vår militära profession - agerar när det krävs132 som senast 

gavs ut 2016-07-01 så finns även FM:s värdegrund med som myntar syftet med FM och 

som förklarar dess ställningstaganden att agera utefter. I denna finns dessutom målet för 

det svenska försvaret med, som syftar till att;  

 

enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och 

främja vår säkerhet. Detta ska ske genom att hävda Sveriges suveränitet, värna 

suveräna rättigheter och nationella intressen, [...].
133  

 

[...] har del i ansvaret för Sveriges anseende och självbild. Försvarsmakten 

representerar alltid Sverige och därmed svenska demokratiska värderingar, normer 

och principer. I vår militära professions grund är detta sammanhang tydligt och alltid 

närvarande.
134

 

 

Utifrån dessa ovanstående citaten kan man utröna vikten av just försvaret av svenska 

värderingar, normer och traditioner, som också nämns i dokumentet.135 Dessa begrepp, 

vilka i och för sig är svårdefinierbara, finns med otaliga gånger i dokumentet, men utgår 

man från Sverige som ett kristet land, går den kristna själavården absolut att placera in i 

kontexten. I och med en vidare diskussion under punkten 1.2.5. Professionens etiska 

fundament - värdegrunden136 finns ytterligare försvar till att en själavård inom FM är till 

nytta.  

 

I stridssituationer ställs alla kontinuerligt inför svåra beslut och avvägningar, de tar i 

flera sammanhang beslut som handlar om liv och död och de tvingas ta stora risker 

där konsekvenserna kan drabba såväl den enskilde som dess omgivning. Detta 

kräver stor etisk och moralisk mognad som vägledning och stöd.137 
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Ovanstående citat innefattar dessutom flera av den militära själavårdarens 

arbetsuppgifter enligt vad som definieras ovan i uppsatsen i bland annat punkterna 4.3 

och 4.4. Senare i dokumentet kommer punkten 2.4. Vår värdegrund138 där det skrivs att 

alla som verkar inom, eller är en del av den svenska FM berörs av den militära 

professionen och därtill också de ovanstående citaten som tillkommer yrket. Återigen 

repeteras också hur FM:s värderingar och militära värdegrund speglar de svenska 

värderingar som finns utifrån de svenska grundlagarna och de tillkommande etiska och 

moraliska åtagandena.139  

 

Senare i texten kommer dock det avsnitt som anses, utifrån övriga ovanstående 

publikationspresentationer, att beröra den militära själavården mest.  

 

Vi har förmågan att verka i olika kulturella och sociala miljöer. Att ha kunskap om 

kulturella och religiösa skillnader och att respektera dessa är väsentligt för vår 

verksamhet. I våra militära operationer är det en avgörande förutsättning för att de 

ska vara trovärdiga. Vi måste ha ett öppet sinnelag i relationen till andra människor. 

I vår hemmamiljö är det likaså viktigt att vi behandlar varandra med respekt och ser 

varandras olikheter som en styrka. Vi är en inkluderande organisation där alla, 

oavsett anställningsform, kön, ålder, etniskt ursprung, religiös övertygelse, sexuell 

läggning, politisk åskådning eller funktionshinder som är med och bidrar till 

Försvarsmaktens verksamhet känner sig välkomnade och respekterade.
140

 

 

Utifrån detta är dokumentet överlag talande till hela FM:s anställda och berörda och 

därav har FM därtill också komponerat materialet Religiös utövning & Militär 

Själavård141 som ytterligare kommenterar själavården. Detta dokumentet är enligt 

Elmberg ett stöddokument till FM:s Verksamhetsuppdrag och är skapat då tydlighet 

som berör själavårdsuppdraget tidigare har efterfrågats.142 Den militära själavårdens 

arbete inom FM kom 2010-07-01 att förändras på grund av den allmänna värnpliktens 

upphörande och därav också kräva den efterfrågade tydligheten som ovan nämndes där 

bland annat kunskapsfrågan, utbildning och arbetsuppgifter runt själavården förklaras.  
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I dokumentets inledning förklaras hur det i den nya FM, efter den allmänna värnpliktens 

upphörande, är den enskilde individens och trosutövarens ansvar att faktiskt uttrycka sitt 

behov kring sin tro. Eftersom FM nu mer är en arbetsplats med anställningsavtal och 

frivillighetstjänstgöring och inte längre inkallning så "bejakas öppenhet av ett 

mångkulturellt samhälle" på ett annat sätt än tidigare möjliggjordes.143 Är det så att en 

anställd nu uttryckt sina behov kring sin troutövning har FM ansvar, hand i hand med 

religionsfrihetslagen, att denna "så långt som det är möjligt skall ges möjlighet att 

uttrycka sin tro. Förband/skola/centrum skall därför stödja den enskilda i detta."144  

 

För att varje förband, skola och centrum inom FM skall kunna erbjuda denna möjlighet 

erbjuder också dokumentet en lista med referenslitteratur som "lämpligen" ska 

införskaffas till varje förband. Denna litteraturen är avsedd att fördjupa och förklara 

diverse av de större trosinriktningarna. Intressant är just vissa av listans bidrag, 

exempelvis; Muslimska fester och högtider, som är utgiven av SK:s 

församlingsnämnd.145 Tillkommer gör också en lista på kontaktpersoner för förbanden 

att kontakta ifall de behöver råd kring diverse religioner, denna lista innehåller dock 

endast förbandets lokala militärpastor samt fältprost och/eller stabspastor. Dock skall 

dessa kunna hänvisa eller skapa kontakter med företrädare till andra trosinriktningar 

ifall detta skulle efterfrågas.146 

 

Varje förband, skola och centrum har också som ansvar att om personal har angett sin 

religiösa inriktning, kunna anpassa militära övningar och liknande för att dessa inte ska 

krocka med större högtider. Detta räknas i var fall om merparten av personal firar 

högtiden. Därför ska FM planera sin verksamhet utefter den Interreligiösa kalendern 

som också nämns i ovanstående referenslitteraturlista.147 Likväl bör det enligt Religiös 

utövning & Militär själavård finnas ett rum vid varje regemente som ska vara oinvigt, 

så att det ska kunna nyttjas av olika trosföreträdare.148 Tillkommer gör även en kort 

diskussion om hur den muslisma bönen kan gå till för en anställd inom FM och hur fyra 
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av dessa fem dagliga böner kan slås ihop om "särskilda behov föreligger" vilket överlag 

verkar syfta till att arbeta inom FM.149  

 

Dokumentet sammanfattar mer eller mindre senare ledning, tillsättning utav, vilken 

ställning som militärpastorerna har inom FM (att de agerar utan tjänstegrad men 

likställs ändock med major/örlogskaptens grad).150 Allt som också ovan i uppsatsen 

presenteras i övriga publikationer under punkterna 4.1 till 4.5.   

 

I slutet av det utgivna dokumentet kommer punkterna 3.Uppgifter för pastor inom 

Försvarsmakten151 och 4. Policy militär själavård152 där man slutligen listar 

arbetsuppgifterna för militärpastorer och själavårdens ansvarsområde inom FM. Dessa 

arbetsuppgifter ska enligt dokumentet prioriteras utifrån tjänstens behov och utövartid.  

Närvaro Tid på förbandet - "finnas" - DRÄLLA. 

Rekryt - Soldatutbildning - Övningar. 

Följa med förbandet vid internationella insatser. 

Kontakter Den egna församlingen, kontraktet och stiftet. 

Andra trossamfund - Ekumenik och interreligiös samverkan. 

Förmedla kontakter med andra trosföreträdare. 

Samtal - Själavård Önskad och uppsökande samtal (själavård). 

Anhörighetsstöd, Veteraner, Rådgivare, Soldathemsverksamhet. 

Kris Krisstöd, krisgrupper.  

Avlastningssamtal, krisutbildning. 

Medverka vid meddelande av dödsbud. 

Kyrkliga Handlingar Förrättningar (dop, vigslar & begravning). 

Korum (andakter, gudstjänster - förband och i fält). 

Bön, retreat, minnesstund.  

Tro & Religion Religionskunskap, skapa förståelse för religion 

Utbildning  Död, dödsfall. 

Medverka i FM Värdegrundsarbete (Etik & Moral), omvärldsreflektion.  

Bibelstudium & troslära. 

153 Uppgifter för pastor inom FM. från Religiös utövning & Militär själavård. 
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Att anmärka är att dessa ovanstående arbetsuppgifterna för militärpastorn som präntades 

i dokumentet 2016 ser väldigt snarlika ut de arbetsuppgifterna som militärpastorerna 

och militära själavårdarna hade under missionerna under 1990-talet som presenteras i 

punkterna 4.1 till 4.5. Tillkommer i dokumentet gör senare också den policy som 

nämndes under punkten 4.2. som tillkom i januari 2001 efter det att SK och Svenska 

Staten gick skilda vägar år 2000.154 
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5 . Analys 

Utifrån resultatet kan man se en tydlig likhet mellan arbetsuppgifterna för själavårdare 

som fanns under utlandsmissionerna på 1990-talet och dagens militära själavårdsarbete. 

Dessa speglar också kontentan i teorikapitlet. Enligt resultatets uppradning av den 

militära själavårdens och militärpastorernas arbetsuppgifter tillsammans med FM:s egna 

utgivna material kan man diskutera dess förhållande till det sekulariserade Sverige och 

den halvstarka sekulariseringsteorin som presenterades tidigare. Man kan se en 

förändring i publikationerna med åren, där det i de äldsta finns ett större fokus på den 

historiska kontexten för den militära själavården. Ett likartat fokus på arbetsuppgifterna 

presenteras däremot också i de senare utgivna. Däremot förändras synen på mottagandet 

utav och utövandet utav själavården med utgivningsåren där man kan se en allt tydligare 

inkludering och diskussion kring interreligiöst material och mångkultur (jmf exempelvis 

4.3 med 4.2 eller 4.5). Dock är detta endast en diskussion presenterad i skrift som 

matchar metodkapitlets kontext; ser man till arbetsuppgifterna och vad som fysiskt 

förändrats inom själavården så har inte detta ökat enligt materialet. 

 

Denna förändring i skrift skulle kunna förklaras i takt med Sveriges ökade 

sekularisering och även med den förändring som skedde i relationen mellan svenska 

Staten och SK. Att de religiösa institutionerna har genomgått en "differentierings- / 

åtskillnadsprocess" från de övrigt offentliga sektorerna i takt med Shiners 

sekulariseringsschema menar bland annat Stark är en sanning. Som tidigare nämnt har 

däremot detta inte hindrat företrädare från religiösa institutioner att motverka detta och 

därför griper efter de få halmstrån som finns kvar.155 Med denna motiveringen skulle 

den militära själavården försvaras och genom att ytterligare i  modern tid också 

integrera interreligiöst material i sina arbetsuppgifter, skulle man till och med få 

godkännande till samverkan med en sekulär statlig organisation som FM. En skulle 

alltså kunna anklaga SK för att försöka hålla sig kvar vid en av de få statliga 

organisationer där samarbetet har hållit i sig längst och därför inte heller vill förlora en 

av sina få livbojar i det sekulariserade Sverige.  

 

I övrigt går det att diskutera Elmbergs påstående om att soldaterna faktiskt efterfrågar 

bland annat korum eller den överlag övriga själavården. Detta eftersom Elmberg faktiskt 
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inte hänvisar till några siffror eller undersökningar och genom sin tjänst kan framstå 

som partisk. Däremot skulle man med hjälp utav deprivationsteorins centrala tanke om 

andlig eller religiös gemenskap försvara dels soldaternas efterfrågan av religiösa inslag 

inom FM, dels SK aktualitet av att fortsätta sitt samarbete med FM. Detta skulle dock 

motsätta sig Shiners punkter om sekularisering och återigen landa i en halvstark 

sekulariseringsteori där religionen har ett privat fokus och att den i offentlig miljö 

försvinner, förutom i detta fallet. Eftersom FM däremot är uppbyggt av många olika 

individer som vid tillfällen befinner sig i utsatta och ibland dödliga miljöer kan det 

måhända vara att den religiösa faktorn lättare blir kvar i organisationen. Likväl styrker 

även Sandgrens forskning detta när han presenterar siffror kring att soldaterna 

efterfrågar religiösa faktorer.156 

 

Ser man till hur fältpastorernas arbetsuppgifter historiskt sett ut och idag ser ut, ser man 

att fokuset tydligt har förflyttats från att innan mitten på 1900-talet ha en disciplinär roll 

med kristet fokus till att idag ha i huvudsak stöd och själavård i fokus. I de tre 

publikationerna om själavårdsarbetet i Bosnien och Kosovo har arbetsuppgifterna 

själavård, samtal, stöd och besök flest procentenheter (cirka 30%) medan de mer 

religiösa uppgifterna gudstjänster, möten med religiösa ledare och samråd hamnar på 

färre enheter (cirka 15%). Det interreligiösa och mångkulturella arbetet hamnar i 

skymundan och verkar hamna i gemensamma kategorier som övriga 

samråd/utbildningar, kontakt med andra religiösa ledare och övrigt med färst 

procentenheter (cirka 10%).157 På grund av dessa siffror skulle en kunna hävda FM:s 

ignorerans av sin egen värdegrund och mena att man inte till fullo fokuserar på allas rätt 

till religionsutövning. 

  

Utöver detta skulle argumenten för fältpastorer som aktiva själavårdare vara att deras 

övriga arbetsuppgifter berör döden och livet betydligt mer än vad exempelvis en 

psykologs arbetsuppgifter kan göra. Därför, precis som tidigare konstaterats, kan FM, 

fältpastorer och själavården lättare samarbeta, då FM:s personal kommer nära döden i 

vissa av sina arbetsuppgifter och därför behöver en adekvat representant i de 

frågorna.158 Svaret på frågan varför man än idag i FM nyttjar religiös själavård istället 

för en sekulär ersättare, skulle alltså finnas i det faktum att en sekulär själavårdare i 
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form av exempelvis en psykolog inte skulle kunna ge lika tillfredsställande svar kring 

frågor om döden, existensen och övrigt som soldater efterfrågar.  

 

En problematik som tillkommer med religiös själavård är just den religiösa aspekten, 

vilken religion skall representeras och premieras? I den svenska FM finns en uppenbar 

historisk förklaring till varför den protestantiska kristendomen har blivit den rådande, 

men med en allt mer sekulariserad befolkning, samt en ökning av andra trosinriktningar, 

kanske det inte är självklart att själavården skall ha en kristen inriktning. Detta löser FM 

genom att framställa sig själv som mångkulturell, mångreligiös och genom att tillgodo 

ge interreligiöst material. Dock är det fortfarande kristna själavårdare anställda av SK 

och FM som förmedlar detta material. Ett av kraven för att bli anställd 

militärsjälavårdare är en godkänd teologiutbildning som traditionellt sett hänger ihop 

med en konfessionell dogmatik. En väg runt den ovanstående problematiken skulle vara 

att ersätta den teologiskt utbildade själavårdaren med personer som har 

religionsvetenskaplig icke-konfessionell utbildning. Problematiken med detta skulle 

däremot återigen vara att personen med religionsvetenskaplig utbildning till viss del 

saknar den närhet som berör frågor om död, efterliv och livsfrågor som en religiös 

representant kan inneha. Däremot skulle kanske en läkare då kunna fylla denna roll?  

 

Om vi nu blickar till den andra frågeställningen om hur den militära själavården ställer 

sig gentemots FM:s värdegrund, menar jag att utifrån resultatet, förhåller sig dessa illa 

gentemot varandra. FM:s värdegrund har flera punkter som berör vikten av allas lika 

värde; oavsett kön, ålder, etnicitet m.m. samt flera positiva punkter kring 

multikulturalitet, mångreligiositet och allas möjlighet att delta. I svar till detta menar de 

anställda fältpastorerna och övrig själavårdspersonal att man faktiskt integrerar alla: 

man har interreligiöst material och erbjuder neutrala andaktsrum vid alla regementen. 

Detta kan självklart ifrågasättas när fältpastorer och själavårdare är anställda och 

avlönade till 75% utav SK, samt det material som presenteras också är producerat utav 

kristna församlingar.159  
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6 . Slutsats  

Avslutningsvis kan man sammanfatta att arbetsuppgifterna för den militära själavården, 

fältprästerna och fältpastorerna har förändrats mycket genom den historien som de haft 

tillsammans med den svenska staten och dess krigsmakt och försvarsmakt. Precis som 

under 1990-talet och 2000-talet så fokuserar dagens själavårdare inom FM främst på 

samtalet mellan individer; på att "vara en levande bollvägg när frågor kring tro, kärlek, 

etik, sjukdom och död blev aktuella"160 och att agera ett stöd vid kriser istället för att 

som innan modern tid agera disciplinerande och religiöst övertygande. Att denna 

själavård utförs utav en religiös representant kan klart problematiseras utifrån 

sekulariseringsteorier, men kan likväl försvaras med deprivationsteorier som förklarar 

soldaternas uppsökande av just den religiösa företrädaren framför en sekulär 

själavårdare. Den förklaring som Elmberg presenterar om en religiös företrädares 

närmre förhållande med döden, tillhörande frågor och den avsaknad av detta som en 

sekulär företrädare skulle ha, kan också försvaras på ett tillfredsställande vis ifråga om 

varför FM fortfarande har religiös själavårdspersonal.  

 

Problematiken uppstår senare, när man i sin värdegrund försöker framställa sig som just 

en mångkulturell och integrerande organisation men endast levererar representanter och 

material uppbyggt från en religions perspektiv. En väg runt ovanstående problematik 

skulle vara som tidigare nämnt, om representanterna och materialet levererades rent 

religionsvetenskapligt, helt icke-konfessionellt. Däremot skulle en religionsvetenskaplig 

representant inte klara av att förklara soldaternas ifrågasättande utav sitt faktiska arbete 

och besvara soldaternas deprivation och den liminala fas som kan uppstå under 

soldaternas arbetsuppgifter inom FM, på samma sätt som en konfessionell själavårdare.  

 

I FM:s värdegrund säger man sig ha del i ansvaret för svenska demokratiska 

värderingar, normer, principer, etiska och moraliska ställningstaganden, om att ha 

kunskap och respektera kulturella och religiösa skillnader. Kort och koncist kan man dra 

slutsatserna att den religiösa själavården faktiskt fyller ett syfte i den svenska 

sekulariserade FM. Detta i och med att den religiösa själavården först och främst inte 

arbetar religiöst utan som "bollplank"161 och som stödjande samtalspartner kring livets 

olika faser och frågor. Likväl skulle det vara svårt att ersätta den religiösa själavården 

                                                 
160

 Elmberg, Sten & FM HKV. Militär själavård i FM:s fredsuppdrag i Bosnien. 2000:7-8 
161

 Ibid. 2000:7-8 
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med en sekulär ersättare eftersom denna inte på samma tillfredsställande vis, utifrån 

materialet, skulle ge samma själavård. Att den religiösa själavården och den svenska 

FM därtill har en snart 500-årig historia tillsammans gör att det också blir svårt att 

ersätta den befintliga själavården då FM har jobbat och än idag förknippas med 

traditionsbundna kontexter.  

 

Däremot, utifrån sin egna värdegrund och sina egna ord, skulle FM kunna öka det 

mångreligiösa, mångkulturella och interreligiösa materialet och samarbetet för att därur 

cementera sin egen uppfattning om att som organisation vara tolerant och 

mångkulturell. Att som organisation utöka sitt interreligiösa material och att inte endast 

ha detta levererat från kristna trosförsamlingar skulle vara enkelt och återigen bidra till 

ökat medvetande kring sig själv. Detsamma kan man säga om den anställda 

själavårdspersonalen och därtill anställa representanter ifrån andra trosinriktningar. 

 

7 . Didaktisk reflektion 
 

I min mening så är uppsatsens syfte och analys något som går att applicera även i 

skolans värld där man exempelvis kan se hur många svenska gymnasieskolor vid 

tragedier tar in religiösa företrädare som själavårdare för skolungdomarna att vända sig 

till och prata. Detta står i min mening i brott med det faktum att svenska skolans 

undervisning skall vara icke-konfessionell162 och kan därur också problematiseras på 

samma sätt som ovanstående analys. Även kan man i den specifika 

religionskunskapsklassen ta upp och diskutera SK:s makt och inflytande i statliga 

organisationer när man berör centrala innehållspunkter såsom hur religionen ”tar sig 

uttryck för individen och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden”.163 En lärare 

som i sin religionskunskap diskuterar etiska och moraliska frågor, i enlighet med det 

centrala innehållet för kurserna, kan också här ta upp hur själavårdare inom 

försvarsmakten eller rent av andra statliga organ så som sjukhus och skolor handlar vid 

specifika händelser. Även kan man i den senare religionskunskapsundervisningen ta upp 

och problematisera ämnet när man berör identitet, privatreligiositet, tillhörighet och 

gemenskap eller exempelvis när man ser på hur uppfattningar kring religion tar sig 

uttryck för sig själv och omvärlden.164 

                                                 
162

 Skolverket LGY11. s.5 2017-02-23 
163

 Ibid. s.138 2017-02-23 
164

 Skolverket. Ämnesplan religionskunskap. Centrala innehåll 2017-02-23 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2705.pdf%3Fk%3D2705
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv&tos=gy%23anchor_RELREL01
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Religiös utövning  och militär själavård 
(1bilaga) 

 
Detta dokument Religiös utövning och Militär Själavård 

är ett stöddokument till FM:s Verksamhets- uppdrag. 

Tydlighet har tidigare efterfrågats. 
 

FM som en del i den Svenska Staten har 
att beakta att människor äger rätt att leva i sin religiösa 

övertygelse liksom att människor inte behöver delta 
i ceremonier eller akter som är helt religiöst präglat. 

Syf t et är att FM:s anställda ska känna till det 

särskilda kring olika trosbekännelse och målet är att 

bejaka att en mångfald av trosinriktningar ryms i FM. 
 

FM har valt att inom organisationens olika enheter 

även ha en pastor, själasörjare. Syf t et med denna del av 

dokumentet, med Militär Själavård, beskriver hur en 

pastor rekryteras. Det är också viktigt att veta vilken 

kompetens, utbildning en pastor bör ha och vad som 

förväntas av den enhet där pastor är placerad. Målet är 

att detta dokument är att FM olika enheter ska veta hur 

pastor rekryteras, vilka egenskaper och färdigheter som 

krävs för att vara pastor i FM. 
 

Detta dokument gäller fr. o m 2016-01-01. 
 

 
Elmberg, Sten 
FÄLTPROSTEN 

 

Handlingen är fastställd i FM:s elektroniska 

dokument- och ärendehanteringssystem.



  

  
 

 
 
 

Religiös utövning samt militär själavård inom FM 
 

1. RELIGIÖS UTÖVNING 
 

C OrgE ger personalen möjlighet att vid behov etablera kontakter med lokala eller 

centrala trosföreträdare. 
 

C OrgE säkerställer att personal fritt kan få utöva sin tro och ges möjlighet att vara 

ledig för att fira religiös högtid, vilket även innefattar en frihet från religiös utövning, 

högtider och ceremonier. 
 

C OrgE tillhandahåller vid bov rum (ett neutralt konfessionslöst rum, fritt från religiö- 

sa symboler) för bön eller ref l ektion oavsett religion eller trosuppfattning. 
 

C OrgE tillhandahåller rum bön eller ref l ektion (ett konfessionslöst rum) med 

tillgång till aktuella religiösa attribut. 
 

Hänvisning Unibest 

 

Handlingsregler för religiös utövning inom FM 
 

(efter 2010-07-01) 

 
INLEDNING 

I och med att den allmänna värnplikten upphörde 2010-07-01upphävdes förordningar 

som reglerade den religiösa utövningen inom FM.
 

Utgångspunkten är nu att 

respektive personalkategori, 
se nedan, tjänstgör i Försvars- 

makten med frivillighet som 

grund. Det är den enskilde 

trosutövaren som skall ta initi- 

ativ till att uttrycka sina behov. 

Med trossamfund avses här av 

staten erkända trossamfund. 

(www.sst.a.se) FM är en 

arbetsplats, liksom andra, 

 

”FM är 

en arbetsplats, liksom 

andra, därför bejakas 

öppenhet av ett mång- 

kulturellt samhälle.”

därför bejakas öppenhet av ett mångkulturellt samhälle. 
 

• Kontinuerligt tjänstgörande personal 
 

• Tidvis tjänstgörande personal 
 

• Hemvärnspersonal 
 

• Rekryter 
 

GRUNDER 

Styrande dokument: 
 

• Regeringsformen 2 kap 1 och 2 § Grundläggande fri och rättigheter. 
 

• Förordning (1999:974) om statsbidrag till trossamfund. 

http://www.sst.a.se/


  

  
 

 
 
 

• Kollektivavtal avseende kontinuerligt tjänstgörande personal.



  

  
 

 
 
 

• Avtal för tidvis tjänstgörande personal 
 

• Avtal för rekryter. 
 

Religionsfrihetslagen anger att en enskild person ensam eller i grupp fritt skall få utöva 

sin tro. FM delar även inställningen att varje enskild medarbetare så långt det är 

möjligt skall ges möjlighet att uttrycka sin tro. Förband/skola/centrum skall därför 

stödja den enskilde i detta. 
 

Religionsfrihetslagen ger också uttryck för den enskildes rätt att inte behöva ge uttryck 

för en tro eller livsåskådning. 
 

Försvarsmaktsceremonier anordnas ibland med partier av religiös karaktär såsom 

soldaterinran med korum. Detta är en naturlig del i verksamheten och får anordnas. 

Deltagande i religiösa moment är alltid frivilligt och ceremonin skall därför utformas så 

att det är möjligt att endast delta vid de obligatoriska momenten. 
 

OrgE skall etablera naturliga och kontinuerliga kontakter med de trossamfunds företrä- 

dare vars medlemmar/utövare  f i nns representerade vid förbandet. 
 

POLICY 

se nedan under Militär själavård 
 

KUNSKAP/DIALOG 

För att hantera religiösa frågor på ett rätt sätt krävs både kunskap samt en god dialog 

med berörda. 
 

Litteratur för fördjupning/ökad kunskap 

Litteratur som är avsedd att fördjupa och förklara resp. trosinriktnings särart. Inför- 

ska as lämpligen till förbandet som referenslitteratur. 
 

• Resväskan Gud har 99 namn. En guide till det mångkulturella Sverige. 
ISBN 91-7057-056-6 Info@worldwidewisdom.nu och www.worldwidewisdom.nu 

• Människor och tro. Svensk sjukvård möter världsreligionerna. 

IJL Multi Faith rådgivning. tfn/fax 08-568 700 52 
 

• Respekt och hänsyn. Ceremonier knutna till dödstillfället och olika trossamfund. 

Sveriges Kommuners - och Landstingsförbund. (SKL) 
 

• Möte med religioner. Esselte studium. 
 

• Av regeringen erkända trossamfund: www.sst.a.se 
 

• Muslimska fester och högtider. 
Svenska Kyrkans församlingsnämnd. (ISSN 1101-3370) 

 

• Interreligiös kalender avseende olika religioners högtider 

http://www.interfaithcalendar.org/2011-2020 
 

Kontaktpersoner 

• Förbandets lokala militärpastor är en resurs till kunskap samt att denne skall 

kunna hänvisa till/skapa kontakter med lokala och/eller centrala företrädare 

för andra trosåskådningar. 
 

mailto:Info@worldwidewisdom.nu
http://www.worldwidewisdom.nu/
http://www.sst.a.se/
http://www.interfaithcalendar.org/2011-2020


  

  
 

 
 
 

• Fältprost vid HKV/INSS eller Stabspastor HKVAVD Pers.
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AKTUELLA FRÅGOR SOM FÖRBANDEN  KAN STÄLLAS INFÖR. 
 

OMRÅDEN SOM BELYSES 

• def i nitioner 

• ledigheten 

• maten 

• bönen/kulten 

• integriteten 

• uniformen. 
 

GRUNDER/UTBILDNING-DEFINITIONER 

Den Svenska almanackan har i grunden en kristen struktur. De fem stora världsreli- 

gionerna och de större högtiderna inom dessa ska därför visas särskild respekt. Notera 

att familjeangelägenheter som dop, vigsel/giftermål och begravning inom kristenhetens 

olika grenar såsom ortodoxa eller Rom-katolska kristna kulturellt kan skilja sig från 

svenska lutherska seder. 
 

För högtider inom andra religioner samt när de infaller finns en Interreligiös almanacka 

att tillgå. Denna kan erhållas på tre sätt: 
 

• EMILIA-HR/Portalen/Likabehandling 
 

• Internet. SÖKVÄG: http://www.interfaithcalendar.org/ 
 

• Studieförbundet SENSUS, 08- 727 17 50.

http://www.interfaithcalendar.org/
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HÖGTIDER INOM TROSSAMFUND 

För Islam är Ramadans slutfest, Eid el Fitr samt det Persiska nyåret särskilt viktiga. För 
Ramadans slutfest gäller generellt 2 (två) dagars firande efter att fastan bryts. 

 

För ortodoxt kristna är påsken socialt sett viktig och infaller ofta flera veckor senare än den 

svenska almanackan p.g.a. andra beräkningsgrunder, den gregorianska samt den julianska. 
 

För mosaiska trosbekännare är trosbekännelsen viktig. 
 

Vakt och beredskap skall fördelas så att alla oavsett religiös tillhörighet ges möjlighet 

till ledighet i samma omfattning. 
 

Övningar bör undvikas vid tider då merparten av personalen  rar en större högtid. För 

planering av verksamhet se den Interreligiösa kalendern. 
 

I samband med inryckning kan den enskilde soldaten/sjömannen ges tillfälle att 

besvara en FRIVILLIG enkät enl. bilaga. Denna ger kunskap om vilka trosbekännare 

förutom den protestantiskt kristna traditionen som  finns representerade vid 

förbandet. 
 

För muslimska samt mosaiska och ortodoxt kristna trosbekännare skall begravningen 

ske skyndsamt. 
 

Inom islam finns vissa obligatoriska traditioner för utövande muslimer. T.ex. att besöka 

sjuka släktingar, vid dödsfall m.m. Tjänstledighet med lön på grund av dessa skall dock be- 

handlas på samma sätt: nära anhöriga vilket innebär: föräldrar, syskon, mor- o farföräldrar. 
 

MAT 

De personer som önskar särskild kost på grund av religiösa skäl skall kunna erhålla 

detta. Här avses främst garantier för   fläskfri samt vegetarisk mat. Den lokala mat-



  

  
 

 

 
 

leverantören skall genom förbandens försorg uppmärksammas på vilka de aktuella 

behoven är. Detta förutsätter en kontinuerlig fortbildning och nödvändig kunskap hos 

matleverantören vad som krävs för de mest frekventa trosåskådningarna. 
 

En tillgänglig lista över innehållet i den fältkost som finns skall erbjudas den enskilde 

soldaten/sjömannen. 
 

Speciellt för islam är fastemånaden Ramadan. Vid resa är fasta undantaget liksom vid 

sjukdom, graviditet och menstruation. I en militär kontext kan en muslim avstå fasta 

med hänsyn till verksamhetens art och beska  enhet. Respektive förband skall föra en 

dialog när så krävs med respektive yrkesgrupper om behovet av att tillgodose att den 

som fastar skall erbjudas mat och dryck på de tider som krävs. Dock krävs ej att personal 

serverar mat. 
 

Generellt är ramadan inget hinder mot arbete och övningar. Ett samtal mellan befäl, 

kamrater och den de som fastar skall genomföras innan övningen så att förståelse 

uppnås och förutsättningarna klargörs. Den enskilde bör så långt möjligt kunna äta och 

dricka e er mörkrets inbrott. 
BÖN/CEREMONIER 

Här behandlas plats för bön/ceremoni samt 

tidsmässig omfattning. 
 

Ett särskilt rum bör  f innas tillgängligt för 

dem som önskar utöva sin tro. Att rekom- 

mendera är att anordna rum utan att inviga 

detta så att det kan utnyttjas av  er religio- 

ners trosföreträdare. Soldathemmet är här 

ett önskvärt samarbete för hjälp att upplåta 

rum för icke-kristna religioner. 

 

”Ett särskilt rum 

bör finnas till- 

gängligt för 

dem som önskar 

utöva sin tro.”
 

Kristet korum har sedan länge en särskild tradition bakom sig. Detta är alltid frivilligt. 

Kristet korum kan anordnas på lämplig plats eller i anslutning till ex vid soldaterinran. 

Kristet korum eller annan religiös ceremoni skall utformas i nära samråd med den 

lokala militärpastorn eller annat samfunds företrädare på ett tidigt stadium. 
 

Den muslimska fredagsbönen står inte i strid mot att göra sin plikt. En muslim kan 

därför arbeta e er bönens utförande. Av den muslimska dagliga bönen 5 ggr/dagligen 

får middagsbönen samt eftermiddagsbönen samt solnedgångsbönen och kvällsbönen 

slås samman om särskilda behov föreligger. 
 

INTEGRITET/PERSONLIG 

Frågan om att visa sig naken för andra personer skiljer sig i olika kulturer från en 

svensk kontext. 
 

För manliga soldater/sjömän med muslimsk bakgrund är det inte naturligt att uppvisa 

kroppen naken för personer av det egna könet. För kvinnliga soldater/sjömän som 

meddelat att de är muslimska trosbekännare kan det i förekommande fall komma att 

krävas separata sovsalar och duschmöjlighet samt visitation av kvinnligt befäl. 
 

I fält skall ingen åtskillnad göras på grund av primitiva omständigheter i tält, fältdu- 

schar, latriner m.m. 
 

UNIFORMEN OCH RELIGIÖSA ATTRIBUT. 



  

  
 

 

 
 

UniBest 2010 samt Ceri FM reglerar vad som gäller för uniform och religiösa attribut.



  

  
 

 

 
 

2. MILITÄR SJÄLAVÅRD  INOM FM 
 

Syfte 

FM bejakar individens rätt att utöva sin tro. Den militära själavården, bland 

andra, vill stödja personalen i livet, särskilt vid svåra situationer. 
 

Svenska kyrkan vill som samfund verka i olika kontexter. Med dopet som grund, med 

dopuppföljning och samtal om livets existentiella frågor vill kyrkan hjälpa människor 

att fördjupa sin tro. 
 

Militär själavård utövas ekumeniskt och interreligiöst efter de behov som  finns. 
 

Ledning 

Den militära själavården leds av FM:s Fältprost med biträde av Stabspastor HKV och 

inrättad Ledningsgrupp Militär Själavård (LMS). LMS består av pastorer knutna till de 

regionala staberna och till hemvärnet. 
 

Fältprosten bygger ett nätverk av intresserade och lämpliga pastorer i en resurspool, 
”Pastorsbanken”. 

 

Fältprosten/LMS svarar för information till berörda chefer om pastors uppdrag och funktion. 
 

 

FM 

Högkvarteret 

Fältprost-Stabspastor 

LMS 

 
Regionala  staber 

Boden, Livgardet, Skövde och Revingehed 

 

OrgE  Hemvärnet  Krigsförbanden  Internationella  Pastors- 

30  40  Fältpastorer  militära  bank 

Militärpastorer 

Del-Heltid 
 Hemvärnspastorer 

Hemvärnsavtal 
   Insatser 

Kontigentspastor 

  

 

 

Uppdrag till organisationsenheter 
Förbandschef (=C OrgE) ska ha en plan för hur den militära själavården ska organise- 

ras och genomföras. Samråd ska ske med lokala trossamfund. Förbandschef ansvarar 

och fastställer. 
 

Pastorn är förbandschefens verkställande och genomförande funktion 
 

Pastor de  nieras som: den gemensamma benämningen på kristna själavårdsföreträdare. 

Pastor = Ansvarig för viss verksamhet. För andra trosföreträdare används imam, rabbi etc. 
 

FM har 4 kategorier av pastor: 
 

1. Pastor vid organisationsenhet – militärpastor (förbandspastor) 



  

  
 

 

 
 

 

2. Pastor inom hemvärnet – hemvärnspastor



  

  
 

 

 
 

3. Pastor inom krigsförband utom hemvärnet - fältpastor 
 

4. Pastor vid internationell militär tjänstgöring - kontingentspastor 
 

FM Fältprost har FM uppdrag att rekrytera och utbilda pastorer verksamma i FM 
 

1. Militärpastor (förbandspastor) 

Tillsättning av militärpastor; ansvar, tillsyn 

Militärpastor rekryteras och tillsätts av lokal församling/stift eller annat trossamfund i 

samverkan med lokalt förbands representant och FM Fältprost. Pastor och predikant 

vid Kungl. Amiralitetsförsamlingen i Karlskrona jämställs med militärpastor. 
 

Kravspecifikation 

Militärpastors lämplighet och behörighet prövas av trossamfunds stift/församling 

eller motsvarande i annat trossamfund mot FM Kravspecifikation (Se nedan) Avtal 

upprättas mellan parterna. 
 

Fortbildning 

Militärpastor ska delta vid årlig fortbildning. FM Själavårdsförbund i samverkan med 

fältprosten, arrangerar årligen 3 fortbildningsdagar på våren och 2 dagar till hösten, 

den senare som fördjupningsutbildning 
 

Respektive organisationsenhet svarar för total konferenskostnad inklusive resa. Vart 

tredje år, fr. o m 2017, genomförs Vallfärd nationellt eller internationellt. OrgE svarar 

för kostnader på samma sätt som fortbildningsdagar. 
 

Ställning 

• Militärpastor (förbandspastor) har ingen tjänstegrad men ska likställas med major 

eller örlogskapten och är off icers vederlike. 

• Militärpastor är icke-kombattant. 
 

• Militärpastor ansvarar för att nödvändig utrustning, exempelvis nattvardsuppsätt- 

ning, införskaffas i samverkan med lokal församling och förband. 

• Militärpastor är inte anställd av förbandet, men ska ges likvärdiga förutsättningar att 

verka inom förbandet såsom inpassering, tillträdeshandling, utrustning m.m. 

• Militärpastor stödjer hemvärnspastor som finns inom den egna organisationsenheten. 
 

Arbetsuppgifter 

Se nedan 
 

2.Hemvärnspastor 

Tillsättning av hemvärnspastor; ansvar, tillsyn 
 

• Hemvärnsbataljonchef har ansvar för rekrytering av hemvärnspastor.  Detta sker i 

samverkan med FM Fältprost. 

• LMS (Ledningsgrupp Militär Själavård) militärpastor har kontakt med regionala 

staberna i Norr, Mitt och Syd och Väst och fungerar som stöd över landet till Fältprosten. 

• Fältprosten ansvarar för att hålla ihop pastorerna i ett nätverk/en kår 

• Lokal militärpastor svarar för att hålla samman hemvärnspastorerna inom organisa- 

tionsenheten.



  

  
 

 

 
 

Utbildning/fortbildning av hemvärnspastor 

• Grundutbildning, ordnas av Förbundet Militära Själavårdare (FM:S) i samråd med Fält- 

prosten. Hv-pastor tillhör avtalspersonal. (FM Perl FM 2013-2724-13) 

• Fortbildning ordnas vid HvSS i samråd med Fältprosten. 

• Den egna hemvärnsbataljonen svarar för att hemvärnspastor får militär utbildning. 

• Förbandschef ansvarar för att hemvärnspastorerna deltar i fältprostens fördjupnings- 

utbildning 

Ställning 

• Hemvärnspastor har ingen tjänstegrad men ska likställas med kapten och är 

officers vederlike. Hemvärnspastor är avtalspersonal. 

• Hemvärnspastor ansvarar för att nödvändig utrustning, exempelvis nattvardsuppsätt- 

ning, införskaffas genom förbandets försorg. 

• Hemvärnspastor kontaktar lokala kyrkoherdar/kontraktsprost och informerar om 

verksamheten. 

• Enligt Genevekonventionen och totalförsvarets folkrättsförordning (1990:12) är hem- 

värnspastor icke-kombattant. 
 

Arbetsuppgifter 

Se nedan 

 
3.Fältpastor med befattning i krigsförband utom i hemvärnet 

Tillsättning av fältpastor; ansvar, tillsyn 

• Fältprosten har FM:s uppdrag att rekrytera fältpastor. 

• Krigsförbandschef ansvarar tillsammans med fältprosten att pastor rekryteras. 

• Förbandschef och fältprosten/LMS söker kandidater i närområdet. 

• Fältprosten/LMS bedömer enl. ovan ”Behörighet o lämplighet” 

• Fältprosten/LMS utser lämplig pastor för insatsen 

• Fältpastor är anställd som GSS-T. 
 

Utbildning/Fortbildning 

• Förbandschef ansvarar för att fältpastor får relevant militär utbildning och färdighet. 

• Förbandschef ansvarar för att fältpastor deltar i en årlig fortbildning. 

• Fältprosten utöver ämbetstillsyn under den tid uppdraget genomförs. 
 

Ställning 

• Fältpastor har ingen tjänstegrad men ska likställas med major eller örlogskapten och 

är off icers vederlike. Fältpastor är avtalspersonal. 

• Fältpastor ingår i Rådgivargruppen och är en särskild resurs till personalenheten. 

• Fältpastor ansvarar för att nödvändig utrustning, exempelvis nattvardsuppsättning, 

införskaf fas genom organisationsenhetens försorg. Enligt Genevekonventionen är 

fältpastor icke-kombattant. 
 

Arbetsuppgifter 

Se nedan
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4.Kontingentspastor 

Tillsättning av kontingentspastor; ansvarar, tillsyn 

• Fältprosten har FM:s uppdrag att svara för att kontingentspastor rekryteras. 
 

• Fältprosten tar genom LMS och andra forum fram kandidater. Dialog förs med an- 

svarig förbandschef för kontingenten eller motsvarande. 
 

• Fältprosten bedömer kandidaters behörighet och lämplighet. 
 

• Dialog förs med förbandschef, därefter beslutar fältprosten vilken pastor som anställs. 
 

• Fältprosten/LMS svarar för information till berörda chefer om kontingentspastors 

uppdrag och funktion 
 

• Efter fullgjort uppdrag sker en erfarenhetsavlämning inför fältprosten. 
 

Utbildning/Fortbildning 

• Ansvarig förbandschef ansvarar för att kontingentspastor får relevant militär utbild- 

ning och färdighet. 

• Fältprosten ansvarar för att kontingentspastor får relevant fortbildning för själavårds- 

uppdraget, fackutbildning (2-3 veckor). 

• Fältprosten utövar ämbetstillsyn under tiden då uppdraget genomförs. 
 

Ställning 

• Kontingentspastor har ingen tjänstegrad men ska likställas med major eller örlogs- 

kapten och är officers vederlike.



  

  
 

 
 
 

• Kontingentspastor ingår i Rådgivargruppen och är en särskild resurs till kontingen- 

tens personalfunktion. 

• Fältprosten f inns tillgänglig som befattningsstöd. 

• Kontingentspastor ansvarar för att nödvändig utrustning, exempelvis nattvardsupp- 

sättning, införskaf fas genom förbandets försorg 

• Enligt Genevekonventionen se ovan om förordningen är kontingentspastor är 

icke-kombattant 
 

Arbetsuppgifter 

Se nedan 
 

3. Uppgifter för pastor inom FM 
 

Uppgifterna prioriteras utifrån tjänstens behov och utövartid. 
 

NÄRVARO 

Tid på förbandet - ” finnas”- 

DRÄLLA Rekryt-Soldatutbildning-

Övningar 
Följa med förbandet vid internationella insatser 

 

KONTAKTER 

 
Den egna församlingen, kontraktet och stiftet 

 

Andra trossamfund – Ekumenik och interreligiös samverkan 
 

Förmedla kontakter med andra trosföreträdare 
 

SAMTAL – SJÄLAVÅRD 
Önskad och uppsökande samtal (själavård) 

 

Anhörigstöd, Veteraner, Rådgivare, Soldathemsverksamhet 
 

KRIS 
Krisstöd, krisgrupp Avlastningssamtal, 

krisutbildning Medverka vid 

meddelande av dödsbud 
 

KYRKLIGA HANDLINGAR 

Förrättningar (dop, vigslar & begravning) 
 

Korum (andakter, gudstjänster – förband och i fält) 

Bön, retreat, minnesstund 
 

TRO & RELIGION 

Religionskunskap, skapa förståelse för religion 
 

UTBILDNING 
Död, dödsfall 

 



  

  
 

 
 
 

Medverka i FM Värdegrundsarbete (Etik & Moral), omvärldsreaktion 
 

Bibelstudium & troslära.



  

  
 

 
 
 

3.1. Behörighet och lämplighet 

för att verka som pastor inom FM: 
 

• Teologisk examen/alt teol. utbildning 
 

• Tillhör samfund, Svenska kyrkan och/eller enl. SST godkända av Staten (www.sst.a.se ) 
 

• Vigd/ordinerad, - Absolut Tystnadsplikt 
 

• Vara i aktiv tjänst 
 

• Accepterar att ämbetet är öppet för män och kvinnor (inom resp. trossamfund) 
 

• Erfarenhet själavård, avlastningssamtal 
 

• Erfarenhet av krisstöd 
 

• Erfarenhet som präst/pastor ca 5 år 
 

• Erfarenhet av att leda verksamhet 
 

• Kunskap om ekumenik (Kyrkornas samverkan) 
 

• Icke – stridande, bär uniform utan tjänstegrad (men har nivå) 

 

4. POLICY MILITÄR SJÄLAVÅRD 
 

Antagen 15 januari 2001 
 

Utgångspunkter: 
 

• All militär själavård inom FM:s staber/skolor och förband utgår ifrån den 

religiösa mångfald som  finns inom landet. 

• All militär själavård planeras utifrån att trossamfunden samverkar. 

• Den militära själavården syftar till att ge möjlighet till var och en inom Försvarsmak- 

ten att utöva sin religion. 

• Den enskildes religiösa integritet och särskilda behov skall beaktas då militär verk- 

samhet planeras och genomförs. 

• Den militära själavården anpassas till de behov som  finns bland FM:s anställda 

och värnpliktiga. 

• Såväl inom Sverige som internationellt vunna erfarenheter av den militära själavår- 

den, delges FM och berörda trossamfund.

http://www.sst.a.se/
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