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Tack 

Ett stort tack till de personer som har ställt upp för en intervju. Ni är ovärdeliga. Utan er hade 

jag inte kunnat genomföra studien.  
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Sammanfattning  

Syftet är att studera hur män med små barn upplever att deras möjligheter till 

församlingsengagemang i Equmeniaförsamlingar i Göteborgsområdet påverkar deras psykiska 

hälsa och på vilket sätt dessa män menar att församlingen kan bidra till ökad psykisk hälsa. Det 

är en deduktiv, kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. De frågeställningar som är 

aktuella berör informanternas upplevelse av församlingen i förhållande till psykisk hälsa. Det 

teoretiska perspektiv som i huvudsak används är Aaron Antonovskys KASAM (känsla av 

sammanhang), där de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

används för analys av det empiriska materialet. Det finns även en genusaspekt i studien där 

R.W Connells konstruktivistiska synsätt på maskulinitet används i analys av materialet.  

Resultat och analys visar att informanterna upplever att församlingen bidrar till en högre 

KASAM. Informanterna varnar dock för att församlingen kan vara en riskfaktor som riskerar 

ett lägre KASAM, inte minst vad gäller känslan av hanterbarhet. Även om informanterna 

upplever att församlingen bidrar till ett högre KASAM beskriver de att samtalet om psykisk 

hälsa knappt existerar samt att det finns ett stort behov av samtalet. Detta leder i sin tur till att 

församlingen i ännu högre utsträckning kan bidra till en högre KASAM. Vad gäller genus finns 

det en del hegemonier i församlingarna, men dessa är enligt en av informanterna under 

förhandling. 

Engelsk titel 

We need to talk about mental health in the congregation. A qualitative study about mens 

view on the relationship between congregation and mental health.  

Nyckelord/Keywords 

Hälsa; Psykisk hälsa; Psykisk ohälsa; Församling; Maskulinitet; KASAM 

Health; Mental health; Mental illness; Congregagation; Masculinity; SOC  
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

Begreppet hälsa är invecklat. Det finns mängder av olika teorier och tankar kring vad det 

innebär. Är hälsa att vara hel, frisk och lycklig? Eller bara något av det? Är det möjligt att vara 

diagnostiserad med en sjukdom men ändå äga en god hälsa? Är frånvaron av sjukdom ett bevis 

för att man äger en god hälsa, eller kan en människa lida av ohälsa trots frånvaro av sjukdom? 

I min yrkesroll har jag fått möta mängder av människor där de allra flesta hade en god hälsa 

sett utifrån den biomedicinska inriktningen, det vill säga, de hade en frånvaro av sjukdom. Trots 

det var det många som hade en upplevd ohälsa och ville samtala kring hur de skulle kunna må 

bättre. Ofta handlade det som oro, ångest och stress. De yttre förutsättningarna kunde knappast 

varit bättre rent fysiskt, men ändå fanns ohälsan. Denna erfarenhet får mig att närma mig 

begreppet hälsa med utgångspunkt i människan som en helhet, vilket styrks av den teleologiska 

ansatsen som talar om människan som kropp, ande och själ. Det finns en tes inom den 

teleologiska ansatsen att hälsa kommer när en människa upplever en mening med livet, men 

inte nödvändigtvis innebär en avsaknad av sjukdom eller handikapp (Medin & Alexandersson 

2000:59). Min förförståelse ger mig en arbetshypotes som innebär att se hälsa i form av olika 

dimensioner (Medin & Alexandersson 2000:74-75), det vill säga att hälsa och sjukdom inte är 

varandras motsatser. Det finns människor som har en fysisk eller kroppslig hälsa, men trots det 

saknar välbefinnande, och människor som har en sjukdomsdiagnos, men ändå äger ett 

välbefinnande. Frågar du mig är hälsa något mer än bara frånvaro av sjukdom, och hälsa kan 

finnas hos en människa samtidigt som den är sjuk i någon form.  

Länge i Sveriges historia var de fysiska sjukdomarna den största utmaningen för människan, 

men stora förändringar har skett de senaste decennierna (Socialstyrelsen 2017:12-13). Det är 

inte längre de fysiska sjukdomarna som är den största utmaningen i vård och omsorg, utan de 

psykiska (1.6.3). Det ställer helt nya frågor till det samhälle vi lever i och det Sverige som har 

byggts upp under 1900-talet och början av 2000-talet. Den självständiga, starka och 

karriärinriktade individen, som vi premierar idag, lever längre, är fysiskt friskare och har 

tillgång till mer kunskap än någonsin tidigare – men samtidigt är samma individ mer ensam, 

stressad och orolig än tidigare. Vad beror detta på? Kanske är den existentiella dimensionen av 

livet en långt mer viktig faktor än man kunnat ana? 
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Den kristna församlingen befinner sig mitt i denna spänning, och möter de individer som av 

olika skäl tillhör densamma. Jag är teologistudent, tidigare ungdomsledare och pastor i 

Equmeniakyrkan. Min erfarenhet av studier och arbete i församling har gett mig en inblick i 

hur hälsan ser ut i Sverige. Det jag kan konstatera är att den fysiska hälsan blir bättre och bättre, 

medan den psykiska ohälsan har ökat under ett antal år. Sjukfrånvaron ökade kraftigt åren 2010-

2015 och ökningen var särskilt kraftig för psykiatriska diagnoser. Det visar en rapport från 

Socialstyrelsen (2017:12-13).  

Kvinnor är den mest utsatta gruppen för upplevd psykisk ohälsa enligt mätningar från både 

Socialstyrelsen (2017) och Folkhälsomyndigheten (2016). Samtidigt rapporterar 

Folkhälsomyndigheten att självmordsstatistiken är betydligt högre bland män (2016:23). 

Studier kring psykisk hälsa är även vanligare bland kvinnor, och därför känns det extra 

intressant att studera män i det här avseendet. Jag önskar aktualisera män och deras syn på 

psykisk hälsa i förhållande till församlingen. Studien riktar sig mot män med ett eller flera barn 

under 10 år och motiveras med en hypotes om att män med små barn upplever en stor tidsbrist 

som påverkar både psykisk hälsa och församlingsengagemang. 

1.2 Syfte 

Syftet är att studera hur män med små barn upplever att deras möjligheter till 

församlingsengagemang i Equmeniaförsamlingar i Göteborgsområdet påverkar deras psykiska 

hälsa och på vilket sätt dessa män menar att församlingen kan bidra till ökad psykisk hälsa. 

1.3  Frågeställningar 

1. Kan församlingen enligt informanterna bidra till ökad eller minskad psykisk hälsa?  

2. I vilken utsträckning har informanterna möjlighet att engagera sig i förhållande till 

församlingens förväntan? 

3. I vilken utsträckning har informanterna möjlighet att engagera sig i den utsträckning de själva 

vill och/eller har möjlighet till? 

4. På vilket sätt menar informanterna att församlingen i högre utsträckning skulle kunna vara 

en resurs som bidrar till ökad psykisk hälsa? 

5. Upplever informanterna att det finns en skillnad mellan kvinnor och män i samtalet kring 

psykisk hälsa? 
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1.4 Disposition 

Uppsatsen består av tre delar. I inledningen presenteras bakgrund, syfte och forskningsfrågor. 

Där presenteras även den teori som utgör grunden för studien och den metod som sedan används 

i nästa del. Nästa del innehåller den kvalitativa studien bestående av semistrukturerade 

intervjuer innehållandes resultat i form av tabeller. Sista delen består av en analys av det 

insamlade materialet som avslutas med en diskussion.  

1.5 Avgränsningar 

1.5.1 Målgrupp 

Målgruppen som studien fokuserar på är män med små barn som är medlemmar i 

Equmeniaförsamlingar i Göteborgsområdet. Studien är begränsad till fem intervjupersoner som 

är män i 25-45 års ålder med ett eller flera barn under 10 år. 

1.5.2 Material och metod 

Metoden som används är en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. En deduktiv 

ansats används och det teoretiska ramverk som används begränsas till Aron Antonovskys 

begrepp KASAM samt R.W Connells definitioner av maskulinitet. Det är således inte en 

övergripande studie kring varken psykisk hälsa, församling eller genus utan ett nedslag i en 

specifik kontext med ett begränsat urval av teori och empiriskt material. Se vidare 1.8. samt 

kapitel två och tre. 

1.6 Tidigare forskning 

1.6.1 Hälsa 

Medin och Alexandersson redogör i sin bok Begreppen hälsa och hälsofrämjande för begreppet 

hälsa och delar upp det i två huvudkategorier –  den biomedicinska inriktningen – där hälsa ses 

som motsatsen till sjukdom, och den humanistiska inriktningen där det förekommer olika syn 

på sambandet mellan hälsa och sjukdom: hälsa och sjukdom som ett kontinuum samt hälsa och 

sjukdom som olika dimensioner, vilket innebär att hälsa och sjukdom inte nödvändigtvis måste 

vara motsatser till varandra (Medin & Alexandersson 2000:40).  
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1.6.2 Existentiell dimension på hälsa 

Kostenius och Melder definierar den existentiella hälsan på följande sätt (2015):  ”Existentiell 

hälsa är de sammantagna processerna av grundläggande tankar, handlingar och känslor när 

människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till sig själv, sitt sammanhang och 

sina personliga uppfattningar.” Det finns tydliga kopplingar till den teleologiska hälsoansatsen 

som talar om upplevelser av meningen med livet som en faktor för hälsa – vilket också är den 

mest centrala existentiella frågan (Arlebrink 2012:141-156). Det finns också en koppling till 

den existentiella hälsan eftersom man talar om människan som helhet med kropp, ande och själ.  

1.6.3 Psykisk hälsa/ohälsa 

Även begreppet psykisk hälsa/ohälsa är invecklat. Även om jag i denna studie använder ett 

salutogent perspektiv på psykisk hälsa väljer jag att använda mig av en specifik formulering 

som är hämtad från Folkhälsomyndigheten. De definierar psykisk ohälsa i en rapport från 2016 

där de anser att psykisk ohälsa kan ses som ”en samlande beteckning för både mindre allvarliga 

psykiska problem som oro och nedstämdhet och mer allvarliga symtom som uppfyller 

kriterierna för psykiatrisk diagnos” (Folkhälsomyndigheten 2016:17).  

1.7 Begreppsförklaringar 

Församling:  

Jag väljer att använda begreppet församling. Kontexten jag behandlar är det svenska 

kyrkosamfundet Equmeniakyrkan och studien begränsas till Göteborgsområdet. När jag således 

använder begreppet församling avser jag församlingar tillhörande aktuell kontext. När jag avser 

den globala, mångfaldiga och samfundsöverskridande kyrkan väljer jag konsekvent begreppet 

den världsvida kyrkan. 

Församlingsengagemang: 

I studien återkommer begreppet församlingsengagemang. Församlingsengagemang i den här 

studien syftar på ett aktivt medlemskap i en equmeniaförsamling, d.v.s. den tid en särskild 

individ spenderar inom ramen för församlingens verksamhet, exempelvis gudstjänstdeltagande, 

styrelseuppdrag, ledaruppdrag etc. Församlingsengagemang kan även syfta på den formella 

eller informella roll individen har i församlingens struktur, exempelvis styrelseordförande, 

konfirmationsledare, musiker etc. 
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Salutogenes:  

Salutogenes kommer från latinets salus - hälsa, och grekiskans genesis – ursprung, och betyder 

hälsans ursprung. Salutogenes har ett fokus på att se till vad som gör att människor förblir friska 

snarare än vad som förhindrar människor från att bli sjuka. Antonovsky använder begreppet i 

samband med sin KASAM-teori och menar att varje individ, vid varje tillfälle, rör sig längst ett 

kontinuum på hälsoskalan (Antonovsky 2005:42,72,92). 

1.8 Material  

Det empiriska material som samlats in är semistrukturerade intervjuer. Informanterna är fem 

män tillhörandes Equmeniaförsamlingar i Göteborgsområdet, och har ett eller flera barn under 

tio år. Urvalet är gjort genom personlig kännedom eller via kontakt och de har blivit kontaktade 

med en fråga om att ställa upp för en intervju angående psykisk hälsa i förhållande till 

församling. De kontaktades på olika sätt: via sms, telefon eller personligt möte. 100% av de 

tillfrågade svarade jakande. Efter ett jakande svar på frågan om de kunde tänka sig att ställa upp 

för en intervju bestämdes en tid för intervju. Fyra av intervjuerna genomfördes i informantens 

hem medan en intervju genomfördes på en restaurang i Göteborg. Intervjuerna utgick från fem 

huvudsakliga frågor med tillhörande följdfrågor och allting spelades in via 

röstinspelningsprogram på telefon för vidare analys. Det transkriberade materialet analyserades 

deduktivt utifrån KASAM-teorin samt Connells teori om det konstruktivistiska synsättet på 

maskulinitet. Analysen av materialet gjordes via färgkodning på datorn i word-dokument och 

redovisas i resultatdelen. Kategoriseringen av materialet är direkt kopplat till det teoretiska 

ramverket och presenteras i tabeller utifrån forskningsfrågorna med kategorierna begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet samt ytterligare underkategorier. Analysen innefattar även en 

tabell där samtliga frågor bearbetas utifrån Connells teori om maskulinitet. 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 KASAM (Känsla av sammanhang) 

Som utgångspunkt för studien kommer främst Aaron Antonovskys modell KASAM (Känsla av 

SAMmanhang) att användas. Antonovsky är professor i medicinsk sociologi och det är ett 

salutogent synsätt på hälsa som anammas. För att förstå KASAM behöver vi först presentera 

hans salutogena ansats kring hälsa i motsats till det patologiska synsättet. Utifrån ett patologiskt 

synsätt söker man förklara vad det är som gör människor sjuka, varför de blir sjuka och vad 

som gör att människor hamnar i en viss sjukdomskategori. Det salutogena synsättet däremot 

fokuserar på hälsans ursprung och frågar sig istället varför människor hamnar vid den positiva 

polen i dimensionen hälsa–ohälsa, eller vad som får dem att röra sig mot denna pol, var de än 

befinner sig vid ett visst tillfälle. (Antonovsky 2005:16). Det handlar alltså om vilka 

skyddsfaktorer som hjälper individer att förbli friska snarare än vilka faktorer som hjälper sjuka 

människor att bli mindre sjuka. Antonovsky beskriver, i motsats till dikotomi, dimensionen 

hälsa-ohälsa som ett kontinuum. ”Vi kommer alla att dö. Och vi är alla, så länge det finns det 

minsta liv i oss, i någon bemärkelse friska. Vad den salutogenetiska infallsvinkeln betyder är 

att vi undersöker var varje person, vid en viss tidpunkt, befinner sig på detta kontinuum” 

(Antonovsky 2005:28). Med det salutogena perspektivet som bakgrund beskriver Antonovsky 

KASAM på följande sätt: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken 

utsträckning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla 

av tillit till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under 

livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som 

krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en 

finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang. (2005:46) 

Med andra ord handlar begriplighet om i vilken utsträckning individen uppfattar omvärlden och 

det som skall inträffa som förnuftsmässigt begriplig snarare än som kaotisk och 

osammanhängande. Att individen förstår varför saker sker med omvärlden, men också med 

individen själv. Hanterbarhet handlar om i vilken grad individen upplever sig ha de resurser 

som krävs för att möta livets olika situationer. Meningsfullhet handlar om individens 
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uppfattning av känslomässig och kognitiv mening. Komponenten meningsfullhet lägger mycket 

vikt vid delaktighet och till vilken grad denna delaktighet i livet motiverar till hängivelse och 

engagemang. 

Dessa tre komponenter utgör en helhetsbild av som en mycket viktig faktor bakom upprättandet 

av ens position på kontinuumet hälsa-ohälsa och rörelser mot dess friska pol (Antonovsky 

2005:42). De tre komponenterna är tätt sammankopplade med varandra och 

interkorrelationerna mellan de tre är mycket höga. Varför de ändå förklaras som tre olika 

komponenter hänger ihop med att en person kan placera sig högt på en komponent och lågt på 

en annan, trots att de är sammanflätade. Exempelvis kan en individ befinna sig i en social roll 

som är förnuftsmässigt gripbar och innehåller en rimlig balans mellan under- och 

överbelastning men sakna en upplevelse av meningsfullhet eftersom rollen inte ger någon 

känsla av motivation. Exemplet leder till att individen befinner sig högt på komponenterna 

begriplighet och hanterbarhet, men lågt på meningsfullhet. 

Teorin är ett försök att med hjälp av dessa tre komponenter definiera denna rörelse, och söka 

förklara vad som bidrar till denna rörelse på kontinuumet. I denna grovt förenklade figur får vi 

en bild av vad han menar med att hur KASAM påverkar var man befinner sig på kontinuumet: 

 

 

 

 

Teorin kommer tillsammans med det empiriska materialet att användas som grund för analysen 

där de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, även om de är tätt 

sammanflätade, kommer att användas som medel att förstå och tolka materialet. De tre 

komponenterna ställer frågor till det empiriska materialet gällande om församlingen bidrar till 

en högre eller lägre KASAM på hälsa-ohälsa kontinuumet.  

2.2 Ett konstruktivistiskt synsätt på maskulinitet 

En aspekt av studien är frågan om huruvida det upplevs vara någon skillnad mellan könen i 

samtalet kring psykisk hälsa. Den del av genusforskningen som används är R.W Connells 

diskussioner kring genus och maskulinitet i böckerna Maskuliniteter samt Om genus. Det 

synsätt som främst kommer att användas kring maskulinitet är det konstruktivistiska synsättet 

Ohälsa 

Låg KASAM 

Hälsa 

Hög KASAM 

 

 

Figur 1. KASAM på kontinuumet hälsa-ohälsa. 
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som representeras av R.W. Connell. Den kanske mest aktuella framställningen finns i Connells 

bok Maskuliniteter där författaren skiljer mellan två analytiska dimensioner och fem olika typer 

av maskuliniteter. Thomas Johansson sammanfattar den väl (1998:12-13)  

Den första dimensionen handlar enbart om kön och makt. Här görs en 

distinktion mellan hegemonisk, förhandlande och underordnad maskulinitet. 

Den hegemoniska maskuliniteten utgör själva kärnan i den dominerande bild 

av manlighet som sprids via massmedier och populärkultur i ett visst 

samhälle. Man skulle kunna säga att detta är den idealbild som de flesta män 

på ett eller annat sätt måste förhålla sig till. Den vanligaste typen av 

maskulinitet är den förhandlande, den typ som utformas i samspelet med 

kvinnor och som utgör vardagslivets modifierade manlighet. Slutligen har vi 

den underordnade maskuliniteten, som innefattar män som betraktas som 

icke-manliga, t.ex. homosexuella män eller män som håller på med någon 

form av ”kvinnlig” aktivitet. Den andra dimensionen handlar b.la. om klass 

och etnicitet. Denna dimension löper från auktoritativ till marginaliserad 

maskulinitet – en status- och maktdimension, där man skiljer mellan män som 

har olika tillgång till det Bourdieu kallar ekonomiskt och kulturellt kapital. 

Connell menar att dessa dimensioner överlappar varandra och bildar 

komplexa maskulinitetsmönster.” 

Det som främst kommer att användas av denna teori är den första dimensionen där den 

hegemoniska, förhandlande och den underordnade maskuliniteten kommer att användas i 

analysen av resultatet. Den hegemoniska maskuliniteten innebär med andra ord att det finns en 

existerande bild av vad en man är och hur en sådan beter sig i olika sammanhang - i det här 

fallet i församlingen. Den förhandlande maskuliniteten, som enligt Connell är den vanligaste 

maskuliniteten tar alltså form i förhållande till kvinnor snarare än till den hegemoniska idealbild 

som råder. Den underordnade maskuliniteten utgör den sista delen av analysen och innebär den 

maskulinitet som avviker från samhällsnormerna. Det är den typen av manlighet som varken är 

den rådande hegemonin eller den framförhandlade utan den som alltså avviker och ofta 

betraktas som icke-manlig , precis som Johansson beskriver ovan. I analysen kommer dessa tre 

dimensioner av maskulinitet att ställa frågor till resultatet kring hur det enligt informanterna ser 

ut i församlingen. 
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3. Metod 

3.1 Textanalys 

Studien analyseras kvalitativt och har en deduktiv ansats. Den metod som används är beprövad 

och hämtad från Svensson och Ahrne (2015). Analysen utgår därför huvudsakligen från ett 

teoretiskt perspektiv där det empiriska materialet analyseras med Antonovskys och Connells 

teorier som grund. Materialet kommer att redovisas från en kvalitativ, deduktiv ansats. De 

mönster och temata som framträder delas upp ytterligare i underkategorier. Resultatet kommer 

sedan att analyseras med angivna teorier finna kvaliteter i intervjuerna som kan hjälpa 

förståelsen av informanternas upplevelser av aktuellt ämne.  

3.2 Reliabilitet och kredibilitet 

Aktuell studie söker uppnå en hög nivå av både reliabilitet och kredibilitet. Materialet i studien 

består av semistrukturerade intervjuer med informanter som är män och intervjufrågorna är 

direkt kopplade till forskningsfrågorna. Intervjuerna är genomförda av undertecknad författare 

och därför finns det en risk att den mänskliga faktorn påverkar både intervjuerna samt kodning 

och analys. En annan aspekt av studien är att de intervjuer som genomförts har skett via 

författarens personliga kännedom eller via kontakt. Det innebär att det även i intervjusituationen 

finns en risk för påverkan, både i positiv och negativ bemärkelse. På den positiva sidan finns 

det möjligen en chans att informanten upplever en trygghet i samtalen eftersom samtalet sker 

med en redan känd person, men det finns även en viss risk att den tidigare personliga kontakten 

får informanten att inte våga vara lika öppen. Det finns även en risk att den personliga 

kännedomen har haft inverkan på författarens förförståelse och följdfrågor. För att undvika 

påverkan av den mänskliga faktorn i så hög utsträckning som möjligt har samma frågor ställts 

till alla informanter och strikt färgkodning av kategorier och underkategorier utifrån det 

teoretiska ramverket använts. De faror som finns med kodning är att jag som tolkare 

missuppfattar eller misstolkar informanten och analyserar något som informanten inte menade.  

3.3 Intersubjektiv prövbarhet 

Det empiriska material som ligger till grund för resultatet är hämtat från semistrukturerade 

intervjuer genomförda av undertecknad författare. De förberedda frågorna som ingick i samtliga 

intervjuer finns att läsa i bilaga 1. Resultatet av det insamlade materialet är huvudsakligen 

analyserat med Antonovskys KASAM-teori där hans tre begrepp begriplighet, hanterbarhet och 
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meningsfullhet utgör resultatets analyskategorier men även C.W Connells teori kring 

maskulinitet används i analysen. 

3.3 Etiska hänsynstaganden 

Det empiriska materialet behandlas konfidentiellt och för informanternas integritets skull är de 

helt anonyma. Studien har följt föreskrifter för etiska hänsynstaganden för vetenskapliga studier 

utifrån etikprövningsnämndens riktlinjer och THS praxis. Efter förfrågan hos handledaren kan 

materialet i valda delar källgranskas upp till tre månader efter uppsatsens framläggning. 
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4. Resultat och analys 

Med utgångspunkt i de forskningsfrågor som är presenterade i inledningen görs i detta kapitel 

en sammanställning av det empiriska material som är insamlat genom semistrukturerade 

intervjuer. I materialet presenteras en forskningsfråga i taget. Materialet kommer att presenteras 

genom olika tabeller som samtliga är uppdelade i tre kategorier utifrån det teoretiska ramverket; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Desas tre huvudkategorier har sedan flera 

underkategorier som i sin tur har belysande citat. Underkategorierna är framtagna genom 

gemensamma mönster och teman som framkommit i kodningen av materialet. Till sist 

förekommer även en tabell kring maskulinitet som innefattar samtliga forskningsfrågor. 

4.1 I vilken utsträckning har informanterna möjlighet att engagera sig i 

förhållande till församlingens förväntningar/sin egen vilja/kapacitet 

(forskningsfråga 2-3)? 

Resultatet visar att det finns flera komponenter som bidrar till församlingens förväntningar, 

informanternas egna vilja samt deras egna kapacitet. De komponenter som är avgörande 

handlar om ålder, storlek på församling, trygghet, relationer, tid, förväntningar, roll, 

samvete, relation till Gud, relation till sig själv och vilja. 

Begriplighet Ålder ”de som är runt 50-55+ förväntar sig”  

”jag upplever inte att de förväntningarna finns från dem i 

vår ålder” 

 Storlek på församling ”Jag tänker att det är en väldig skillnad på våran 

församling gentemot typ en mindre församling” 

”Jag tror nästan att det kan vara tvärtom i en liten 

församling att dom som inte har möjlighet att engagera 

sig tillräckligt mycket kan få, de kan nog ha dåligt 
samvete för det, att de inte hinner att göra så mycket som 

de andra gör” 

 Trygghet ”Troligtvis fortsätter jag med söndagsklubben, för det är 

lugnt och tryggt” 

”Jag har inte hört något negativt” 

”Jag tänker eftersom att jag är uppvuxen i NN så har jag 

en annan ingång än många andra” 

Hanterbarhet Relationer ”Jag menar jag är ju del av en familj eller familjer som 

ändå är mycket engagerade i kyrkan” 
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”Man är ju uppväxt med att man är engagerad och man 

har väl kanske mer krav från dom närmsta” 

”Du har inte lika mycket hjälp av dina far- och 

morföräldrar kanske som våran föräldrageneration hade, 

liksom med barnpassning och sånt där” 

”Har en förstående fru” 

”Men det har inte riktigt funkat i livet nu med små barn” 

”när jag sa att jag tyvärr inte kommer hinna så var det bara 

förstående människor man mötte” 

 Tid ”Jag har kört det väldigt länge och då är det nog snarare; 

vad ska jag göra då?” 

”Men sen känner jag personligen att egentligen hade jag 

gärna hunnit vara med mera på konfan och såna grejer 

också, men det funkar liksom inte” 

”Vi får inte ihop det” 

”Det är alltid liksom en kamp mot klockan att finnas till 

för de anställda på ett tillfredställande sätt” 

”Jag upplever nog ändå att jag engagerar mig tillräckligt 

mycket, det gör jag. Att jag hinner med det” 

”Man vill väl alltid mer än man hinner med tänker jag” 

”jag tänker att jag är engagera i den utsträckning som 

funkar just nu” 

”Jag tänker att det varierar över tid” 

”Just nu är det väldigt lite med tanke på att vi har fått ett 

barn för sex månader sedan samt att vi håller på att göra 

en stor vindsrenovering” 

”Just nu i privatlivet så känner man sig lite begränsad för 

att den tiden jag har vill jag verkligen fokusera och lägga 

på min dotter, som blir då utöver jobb och 

lägenhetsuppbyggnaden, så just nu lite begränsad ja” 

”när man väl får lite tid över som jag hoppas i höst igen” 

”Och jag har som tanke att gå tillbaka till konfaledningen 

i höst när vi är klara med renovering och vi känner att vi 

har fått tillbaka fötterna på jorden igen” 

 Förväntningar ”Jag tror mitt engagemang rimmar ungefär församlingens 

engagemang” 

”det vet jag när vi hade naturlig församlingsutveckling 

var de vissa som hade svarat att man kunde må lite dåligt 

över att man inte kunde engagera sig lika mycket som 

församlingen på något sätt förväntade sig” 

”För egen del kan jag engagera mig så mycket som 

församlingen vill, det är ju jag som driver på” 
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”Man hamnar ju automatiskt med i en omsorgsgrupp 

liksom och då blir det ett visst engagemang, fast inte så 

ofta” 

”Inte just nu känner jag mig inte på något sätt kvävd utan 

jag känner mig från den församlingen jag är med i att dom 

är såhär: Det är supersuperroligt att du kommer, man blir 

mer liksom peppad när man är där. Det är inte så mycket 

glåpord när man sticker därifrån liksom” 

”Jag upplever inte vår församling som speciellt, som att 

den liksom lägger an så mycket belastning, eller 

belastning, men att ’det här förväntar vi oss av att du är 

med eller att du är här.’ Jag upplever inte att dom 

förväntningarna finns så mycket” 

”nej i det avseendet tycker jag inte att församlingen 

lägger, eller att man får krav på sig så att man belastar, så 

att det skulle kunna leda, för min del, till psykisk ohälsa, 

nej” 

”Det finns ingen som kräver från någon annan att man 

måste göra något. Vi brukar försöka att nya medlemmar 

inte ska gå in i praktiska funktioner, sen efter ett tag kan 

man ställa en fråga, skulle du vilja vara med i en 

omsorgsgrupp” 

”På något sätt så bygger hela vår verksamhet på 

frivilligarbete. Utan att folk är med och städar och så hade 

vi inte haft en församling, Så det är klart att det ligger en 

underbyggd förväntan så, men samtidigt om någon under 

en period skulle säga, jag orkar inte nu, då finns dvet 

verkligen möjligt att inte behöva hjälpa till och få annan 

hjälp istället” 

 Roll ”När jag var med i styrelsen var det lite en annan 

förväntan liksom” 

”mitt engagemang är ganska stort i och med att jag är 

ordförande” 

”men det har inte riktigt funkat i livet nu med […] och 

ordförandeskap” 

”Egentligen om man ser det utifrån min roll så kanske det 
finns såna församlingar som tycker att styrelsen och jag 

som ordförande borde driva mer saker” 

Meningsfullhet Eget samvete ”Egentligen är det nog mitt egna samvete som kanske 

plågar mig ibland” 

 Relation till Gud ”Det beror lite på var man är i sitt liv och i sin tro” 

”Vad vill Gud med mitt liv?” 

”När man känner sig närmare Gud och man känner 

liksom att livet har, ja men vi har flow liksom, då är det 

ju en, krydda är väl att ta i och kalla det, men då är det 

ändå nått som då förgyller det ändå” 
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 Relation till sig själv ”Du har tillräckligt med dig själv och det du vill grubbla 

på” 

 Vilja ”Samtidigt ska det ju komma ifrån att man vill ha ett 

engagemang också” 

”men också att man har en längtan att komma tillbaka till 

att vara mer engagerad i kyrkan” 

 

4.2 Bidrar församlingen enligt informanterna till ökad psykisk hälsa 

(forskningsfråga 1)? 

Ja, församlingen bidrar enligt informanterna till ökad psykisk hälsa. Resultatet visar att de 

avgörande komponenterna är trygghet, gemenskap, kravlöshet, välmående, delaktighet, 

bekräftelse och relation till Gud. 

Begriplighet Trygghet ”Så för mig är församlingen bara ett tryggt ställe att vara 

på, ett andra hem liksom” 

Hanterbarhet Gemenskap ”Och jag hoppas att fler tänker att man inte bara gör det 

för andra utan också för att man själv ska må bra. Det är 

båda syftena där tänker jag. Man gör det för att må bra, 

men också för att hjälpa andra” 

”Jag tror att folk känner att man har ett större skyddsnät i 

en församling, just för att det finns mer folk att prata med” 

”ens egna föräldrar har mycket fina vänner i 

församlingen, svärföräldrarna har mycket fina vänner 

genom sina församlingar, och det blir en väldigt härlig 

stämning tycker jag ofta i en församling” 

”Det är mer bara så här, gött att komma dit. Slappna av 

och vara med sina kompisar liksom” 

”Alla bidrar” 

”den goa gemenskapen som finns där är en starkt 

bidragande orsak till att man går dit” 

 Kravlöshet ”Jag känner ingen prestige” 

”Jag känner inte så att man ska vara så, den som räcker 

händerna högst eller något sånt där. För mig är kyrkan 
någonstans där man kan komma och liksom här kan jag 

vara mig själv” 

”jag behöver inte göra så mycket” 

”Det är där jag kan släppa jobbet, det är där jag kan få en 

stund av kravlöshet och bara vara” 

”För min del är det gott att gå till gudstjänst och bara 

vara” 

Meningsfullhet Välmående ”jag tänker att ökad psykisk hälsa i välmående får man ju 

genom att engagera sig i saker tänker jag som får en att 

må bra. Församlingen är ju en sådan” 
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”För min del är det [församlingen] en sån må bra grej eller 

vad man ska säga” 

”Jag tror att folk generellt mår bättre i en församling, det 

är vad jag tror” 

”jag tror att det bidrar till att folk känner sig mindre 

ensamma” 

”jag tror att folk generellt mår bättre i en församling” 

” Det är ju väldigt sällan man har otrevligt i kyrkan och 

församlingen. Det är bara egentligen positivt att komma 

dit tycker jag” 

”För egen del är ju kyrkan viktig för mig” 

 Delaktighet ”Jag tror ju att det på sikt för många är så att man mår 

bättre att engagera sig i församlingen” 

”Men sen vet man ju att när man väl har gjort det och varit 

på gudstjänsten och fått delta men också bidra på något 

sätt så mår man ju bättre” 

”Jag tror ju att den bidrar till en ökad psykisk hälsa för de 

som är med i församlingen och på ett sätt engagerade 

också” 

”Sen är man ju ofta engagerad, men det är ju också i 

perioder. Ibland är man ju mer igång själv också och ger 

mer av sin egen tro, och ibland så behöver man bara, får 

församlingen verka och lyfta mig liksom” 

 Relation till Gud ”men man har ju en stark tro, att det finns något efteråt” 

”Jag mår gott i den, och det har egentligen inget med 

kyrkan att göra, utan det är ju närhet till Gud” 

”skillnaden är ju att de som går till församlingen eller är 

med i en kyrka dom tror ju på en Gud liksom, som också 

kan bära och lyssnar och kan upprätta liksom” 

”Jag som är med i församlingen har ju också en Gud som 

jag tror på som kan ställa saker tillrätta, som man kan be 

till liksom, och det är ju, det blir ju för dem som är med i 

församlingen en extra samtalskontakt liksom som man 

kanske inte har om man inte är med i församlingen, då 
har man kanske ingenting istället” 

”Det [tron på Gud] tror jag kan dämpa sådan ångest som 

finns kring död och såna tunga bitar som man helst inte 

pratar om” 

 Bekräftelse ”Under de två åren som jag var konfaledare nu så fick 

man otroligt mycket kärlek och beröm bara av 

församlingen” 

”där blir man också väldigt bra omhändertagen och man 

blir sedd på ett annat sätt som man kanske blir om man 

kommer ny till ett annat sammanhang” 

”Du har ju ändå en större chans att bli sedd i en 

församling än utanför en församling” 
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”jag tror man har större möjlighet att se varandra i 

församlingen än utanför församlingen” 

 

 

4.3 Bidrar församlingen enligt informanterna till minskad psykisk hälsa 

(forskningsfråga 1)? 

Ja, det finns enligt informanterna en risk att församlingen bidrar till minskad psykisk hälsa. 

Resultatet visar att de komponenter som är avgörande handlar om uppväxt, storlek på 

församling, tid, relationer, krav, samvete och gudsbild. 

Begriplighet Uppväxt ”Jag är uppfostrad i att man går till kyrkan på söndagar, 

men det är ju skillnad på generationer. Vissa generationer 

har inte vuxit upp med det på samma sätt liksom att det 

är något man bara gör. Det gör hela familjen, det är inget 

att ifrågasätta” 

 Storlek på församling ”Jag upplever att det är svårare i en stor församling än när 

jag till exempel var med NN i en mindre församling. Då 

upplevde jag mer att folk tillsammans där betydde väldigt 

mycket för varandra. Mer än vad jag upplever att folk i 

våran församling känner att församlingen betyder för 

varandra” 

”Jag tror också att det är svårt att ha det [närhet till 

varandra] i en så stor församling. Jag tror inte på liksom, 

då tror jag att.. Och vi har ju en bönegrupp och där har 

jag ju mycket mer, där upplever jag ju den 

meningsfullheten eller vad man kan säga, så, än vad jag 

gör i den stora massan. Men det är ju en del av 

församlingen också” 

Hanterbarhet Tid ”i vissa fall där man tar på sig för mycket eller man tänker 

att man, nej men att man bränner ut sig lite kanske” 

  ”Man gör saker lite för ofta eller gör saker som man 

kanske inte vill göra […] saker som man tänker att 

församlingen kanske förväntar sig att man ska göra. Då 
tror jag att det blir en omvänd effekt” 

 Relationer ”Då gör man det inte för att må bättre, utan för att någon 

annan vill det och det brukar oftast sluta med att man inte 

mår så bra” 

”Men jag tror att jag hade nog upplevt att församlingen 

var mer meningsfull för mig här om församlingen hade 

varit, eller församlingen hade haft en lite mer närhet till 

varandra. Det upplever jag inte att vi har idag i 

församlingen” 

Meningsfullhet Krav ”framförallt hos oss som är en liten församling finns det 

ju på något sätt också en förväntan att man ska göra saker, 

man är med i omsorgsgrupper, det ska städas och donas, 
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såna här måsteuppgifter som då kan bli skuldbeläggande 

säkert på människor” 

”Vi har en liten församling, det är klart att det finns krav, 

att det finns en förväntan att man ska vara med och hjälpa 

till. Men sen finns det också förståelse på att man kan 

hjälpa till på olika nivåer beroende på olika livssituation” 

 Samvete ”Jag kan ju få ett.. dåligt samvete” 

”Det kan jag ju få dåligt samvete över att jag inte lägger 

den [tiden] som scoutledare” 

”jag upplever inte att det är församlingen som lägger det 

oket på mig utan jag upplever att jag lägger det oket på 

mig själv” 

 Gudsbild ”det kan hänga ihop på hur man tänker att hur Gud ser på 

dig. Vad han har för förväntningar på dig. Och när du 

upplever att du då inte kan leva upp till hans 

förväntningar så kan det bli en psykisk börda om man 

säger så” 

 

 

4.4 På vilket sätt menar informanterna att församlingen i högre utsträckning 

skulle kunna vara en resurs som bidrar till ökad psykisk hälsa (forskningsfråga 

4)? 

Det övergripande svaret på frågan handlar om samtalet. Samtliga underkategorier visar att 

samtalet upplevs vara avgörande. För att samtalet skall kunna vara mer närvarande i 

församlingen menar informanterna att ett öppnare samtalsklimat, en ökad kunskap, en 

starkare gemenskap, ett samhällsengagemang och ett personligt ansvar behövs. Även Gud 

nämns som ett svar aktuell fråga. 

Begriplighet Klimat ”Om man har lyft och redan vet att det är liksom ett 

allmänt, nej men att man rör sig med begreppen psykisk 

hälsa och ohälsa så är det ju lättare att ta det steget om 
man skulle må dåligt” 

”svårt för en som inte går i kyrkan att plötsligt få för sig 

att gå till kyrkan och leta efter hjälp” 

”Om man tänker i våran församling så är det inte 

jättemycket fokus på det. Vilket på ett sätt är lite synd, för 

jag tror att kombinationen församling, Gud och psykisk 

ohälsa hade kunnat bidra till väldigt mycket” 

”jag tycker att vi har ett, jag tror också att kyrkan lite 

behöver komma ikapp sig själv också att liksom, jag 
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menar psykisk ohälsa är ju inte direkt något man pratar 

om i församlingen i vanliga fall” 

 Kunskap ”Men då tror jag att det bygger på att församlingen, 

församlingarna, dom som är medlemmar i 

församlingarna, dom som är anställda i församlingarna på 

nått sätt får en större medvetenhet om psykisk ohälsa, 

faktiskt” 

Hanterbarhet Samtal ”Det handlar ju om kunna prata med folk om hur man 

mår, och det tror jag ju generellt sett att vi behöver bli 

bättre på” 

”själavårdsamtal och sånt kanske är vanligare i svenska 

kyrkor dit folk går och träffar diakon och pratar och mer 

typ psykologhjälp och sånt då va, men jag menar pastorer 

och präster generellt har ju en utbildning i att prata med 

folk” 

”Sen tänker jag att man själv som vanlig enkel människa 

hamnar i sammanhang där man, jag tänker att jag alltid 

representerar församlingen, Guds församling, när jag 

lever och man får frågor ibland och man kommer i samtal 

och förhoppningsvis kan man både sprida glädje och inge 

förtroende att de kan komma när de mår dåligt och så”  

”Det hade på ett sätt kunnat vara en ganska naturlig del i 

en församlingsgemenskap att kunna prata om det också” 

”jag tänker att församlingen absolut skulle kunna vara en 

sån punkt som man skulle kunna prata mer om det” 

”Jag tror inte man kan prata för mycket om det liksom. 

Utan det, jag tror att många hade mått bättre av att hålla 

samtalet igång, att man vet vem man ska prata med när 

man väl behöver det sen” 

”Det blev ett forum för att kunna prata om svåra saker och 

få stöd och sånt liksom. Den typen av aktiviteter tror jag 

är minst lika viktiga som gudstjänst idag” 

” jag tror ju på att man kommer samman i enkla former 

och pratar om det, börjar prata om det” 

”man kan ju vara så konkret som att man pratar om, har 

du mått dåligt den senaste tiden, och vad har det berott på, 
och vad har hänt och vad, vilka kontakter har du haft, 

vilka har du pratat med, vilka har du vänt dig till och 

sådär. Det behöver inte vara svårare än så, och jag tror att 
folk hade varit mer öppna om de bara hade fått frågan, 

framförallt, för jag tror inte att så många frågar” 

”på något sätt kanske jag hade tyckt att det hade varit 

skönt att i en församling kunna prata om det så öppet, för 

att det ger också en mer närhet och mer öppenhet och 

förståelse för varandra” 

”En öppenhet och prata om det oavsett om du mår dåligt 

eller har mått dåligt” 

”det är nått som är viktigt att prata om” 
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 Gemenskap  ”Men jag tror att jag hade nog upplevt att församlingen 

var mer meningsfull för mig här om församlingen hade 

varit, eller församlingen hade haft en lite mer närhet till 

varandra” 

 Samhällsengagemang ”Engagemang i invandrarbitar är ju ofta en stor. Det är ju 

många orter och församlingar också. Det är ju på något 

sätt – det är ju att vara välkomnande för den svaga 

människan” 

”vi jobbar mycket för att försöka sänka trösklarna och ha 

aktiviteter som är ja, mer allmänna för att synas och verka 

i samhället” 

”att synas utanför väggarna så folk ser att det är vanligt 

folk som är med där och sänka trösklarna på det sättet.” 

”Man kanske borde vara bättre på att göra reklam för det” 

”Där kan jag tycka att vi kan vara ännu bättre på att bjuda 

in såna som bott i Sverige ett längre tag och även nya, och 

kanske ha, bara ha grupper för dom att komma hit, där 

dom verkligen kan få känna sig välkomna” 

Meningsfullhet Relation till Gud ”Jag tror att samhället mer än någonsin behöver Gud” 

”Man mår dåligt och letar efter något för att få frid i sitt 

inre. Det finns en längtan hos människor. Jag hoppas det 

blir tydligt att svaret är Gud, framåt” 

”för att jag ändå har den tror jag har, att Gud kan liksom 

hjälpa till om man bara öppnar upp diskussionen” 

”det handlar lite om Gudsbild också. Hur man ser på vår 

Gud tänker jag ibland” 

 Ansvar ”Samtidigt är det mycket upp till den enskilde individen 

också att man liksom, att man som person är mer öppen 

och liksom har lättare att ta dom samtalen” 

 

 

4.5 Upplever informanterna en skillnad mellan kvinnor och män i samtalet 

kring psykisk hälsa (forskningsfråga 5)? 

Resultatet visar en ojämställdhet mellan könen och det handlar enligt informanterna främst 

om generaliseringar, biologi och sociala konstruktioner. Även relationella skäl lyfts fram 

som en komponent.  

Begriplighet Generaliseringar ”jag tror att tjejer i större utsträckning pratar om såna 

saker. Killar pratar om sport och allt möjligt, träning och 

sånt, och det är inte lika ofta man kommer in på de här 

djupa dialogerna även om det förekommer också, men 

jag tror att kvinnor om man generaliserar har ett större 

behov av att prata” 
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”jag tror ju att det skulle kunna vara det att män har en 

föreställning om att det inte finns så många som pratar 

om det, och då pratar man inte om det. Medans kvinnor 

är lite mer, kanske har lite lättare att prata om det, är 

öppnare med sina närmaste liksom” 

”Men det är väl klart att generellt, män kanske tenderar 

att prata mindre om det, och då även i kyrkan” 

 Biologi ”Det är nog bara av naturen” 

”Jag vet inte om det är genetiskt, männen var ute och 

jagade och det handlade om att få ett stort byte hem och 

kvinnorna satt och tog hand om familjen och lagade mat 

till barnen. Jag vet inte om det är, kanske låter 

gammalmodigt, men på något sätt har vi nog ett arv i det” 

 Sociala konstruktioner ”På något sätt finns det en förväntan att tjejer ska vara 
mer omhändertagande. Det ligger nog en förväntan i 

samhället att gilla att prata om såna här saker. Gör man 

inte det kanske man inte är med i gänget” 

”på något sätt är mannen skolad att klara sig själv, 

kanske. Inte visa sig sårbar och det här” 

”Jag tror att det ändå grundar sig i äldre föreställningar 

om hur män klarar av att bära upp allting som man tagit 

på sig” 

”jag tror att vi är fostrade på det sättet” 

”jag tror att det handlar om en fostran faktiskt” 

”Det är mycket liksom den här grabbigheten, det här att 

det ska, och där upplever jag ju mer att vår generations 

killar inte alla men mer och kanske mer i kyrkan än 

annars, har en större känslighet eller kanske vågar prata 

mer känslor än vad man gör annars” 

”det kanske har slagit över någon pendel som man brukar 

prata om historiskt, att det blir för grabbigt helt enkelt, så 

nu har den vänt sig åt andra hållet” 

”jag tror att det är så enkelt att när man växer upp, att 

generellt så man pratar inte så mycket känslor med sin 

farsa kanske, utan det är mer med morsan man pratar 

känslor” 

”kvinnor kanske söker mer hjälp för det och vågar. För 

att det så inpräntat sedan långt tillbaka” 

Hanterbarhet Relationer ”Jag tror att det kan vara så att män har färre personer 

runt omkring sig som man känner ett förtroende för och 

en vilja att kunna prata med om den typen av lite djupare 

frågor liksom” 

”när vi umgås med killkompisarna kanske det är mer 

snack om fritidsintressen, om fotboll och massa såna 

saker. Man kanske aldrig riktigt sätter sig och pratar med 

en person öga mot öga och frågar hur mår du 

egentligen?” 



26 

 

Meningsfullhet - - 

 

4.6 Det konstruktivistiska synsättet på maskulinitet (forskningsfråga 1-5). 

Nedan visar ytterligare en tabell där genusperspektivet lyfts fram i resultatet. Tabellen berör 

samtliga frågor. Resultatet visar att informanterna upplever tydliga hegemonier i 

församlingen/församlingarna, och endast en av informanterna beskriver att de på senare tid är 

under förhandling. Den underordnade maskuliniteten saknar belysande citat. 

Hegemoni ”På något sätt finns det en förväntan att tjejer ska 

vara mer omhändertagande. Det ligger nog en 

förväntan i samhället att gilla att prata om såna 

här saker. Gör man inte det kanske man inte är 

med i gänget” 

”på något sätt är mannen skolad att klara sig själv, 

kanske. Inte visa sig sårbar och det här” 

”Jag tror att det ändå grundar sig i äldre 

föreställningar om hur män klarar av att bära upp 

allting som man tagit på sig” 

”jag tror att vi är fostrade på det sättet” 

”jag tror att det handlar om en fostran faktiskt” 

”Det är mycket liksom den här grabbigheten, det 

här att det ska, och där upplever jag ju mer att vår 

generations killar inte alla men mer och kanske 

mer i kyrkan än annars, har en större känslighet 

eller kanske vågar prata mer känslor än vad man 

gör annars” 

”det kanske har slagit över någon pendel som 

man brukar prata om historiskt, att det blir för 

grabbigt helt enkelt, så nu har den vänt sig åt 

andra hållet” 

”jag tror att det är så enkelt att när man växer upp, 

att generellt så man pratar inte så mycket känslor 

med sin farsa kanske, utan det är mer med morsan 

man pratar känslor” 

”kvinnor kanske söker mer hjälp för det och 

vågar. För att det så inpräntat sedan långt 

tillbaka” 

”Tjejer går ut och pratar och träffas killar så gör 

man det och kollar fotboll. Det är så det är och 

man är nöjd med det” 

Förhandlande ”Det är mycket liksom den här grabbigheten, det 

här att det ska, och där upplever jag ju mer att vår 
generations killar inte alla men mer och kanske 

mer i kyrkan än annars, har en större känslighet 
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eller kanske vågar prata mer känslor än vad man 

gör annars” 

”Men jag tycker ändå att vi ser någon positiv, en 

positiv utveckling där och jag hoppas att min son, 

jag har ju faktiskt bara en, och hans generation 

ska vara ännu bättre på det. Men jag tror det 

kommer ta längre tid än så” 

Underordnad - 

 

4.7 Analys 

Upplever informanterna att deras församlingsengagemang är (1) begripligt, (2) hanterbart, och 

(3) meningsfullt? Bidrar församlingen till en ökad KASAM? I analysen presenterar jag nedan 

informanternas svar i förhållande till Antonovskys tre begrepp begriplighet (1), hanterbarhet 

(2) och meningsfullhet (3). Det är inga vattentäta skott mellan dessa kategoriseringar, och alla 

tre relaterar till, och går in i varandra.  

1. Hur beskriver informantera känslan av begriplighet i förhållande till 

församlingen?  

Känslan av begriplighet är svår att analysera eftersom det empiriska materialet inte innehåller 

särskilt många tydliga citat gällande kopplingen mellan inre och yttre stimuli. Huruvida vi skall 

tolka detta som att informanterna upplever en hög eller låg känsla av begriplighet är svårt att 

avgöra. Däremot finns det tendenser i materialet som talar för, snarare än emot, att 

informanterna upplever församlingen som sammanhängande och förnuftsmässigt gripbar. 

Informanterna talar om ålder, storlek på församling, trygghet och klimat som ordnade begrepp 

inom församlingen. Storleken på församlingen kopplas ihop med graden av engagemang, och 

åldern på både informanterna och församlingsmedlemmar kopplas ihop med graden av 

förväntan på engagemang. De informanter som tillhör en stor församling upplever att det är 

lättare att inte engagera sig utan att församlingen/församlingsmedlemmar ställer några krav. I 

en mindre församling däremot upplever informanterna att det finns större krav på engagemang. 

De av informanterna som tillhör en större församling uttrycker att det finns en risk att närheten 

till varandra försvinner i mängden av människor och att relationerna riskerar att bli ytliga. De 

av informanterna som tillhör en mindre församling uttrycker i sin tur att det finns en större 

förväntan på att individen skall engagera sig i församlingen.  
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Vad gäller frågan om det upplevs vara skillnad mellan män och kvinnor i samtalet om psykisk 

hälsa svarar alla informanter jakande utan att tveka en sekund. I resultatet ovan framgår en del 

generaliseringar om könsrollerna i samtalet kring psykisk hälsa, men när de fått följdfrågan vad 

de tror att dessa könsroller kommer är det nästan uteslutande sociala konstruktioner och 

samhällsnormer som ges som förklaring till att män upplevs ha svårare att prata om psykisk 

hälsa än kvinnor. Här tycks det vara en fråga främst om begriplighet, dvs att rollerna är ordnade 

på ett visst sätt, och som informanterna har fått lära sig under sin uppväxt. Problemet i detta 

fallet är att det verkar finnas en diskrepans mellan inre och yttre stimuli där informanternas inre 

önskar ett öppnare samtal bland män, och är tydliga med att de behovet finns, medan de yttre 

ordningarna verkar tala emot. Därför skapas en diskrepans mellan det informanterna 

förnuftsmässigt förstår i sitt inre och det samhället och församlingen visar deras yttre. 

2. Hur beskriver informanterna känslan av hanterbarhet i förhållande till 

församlingen? 

I vilken utsträckning har informanterna möjlighet att engagera sig i förhållande till 

församlingens förväntningar/sin egen kapacitet och vilja (forskningsfråga 2-3)? 

Känslan av hanterbarhet, dvs i vilken grad man upplever att det står resurser till ens förfogande 

tog upp mest tid i intervjuerna. Det framgick i flera av intervjuerna att det fanns upplevda 

komponenter för ett engagemang. Komponenterna består som tabellen ovan visar framförallt 

av tidsmässiga och relationella skäl, men även av församlingens förväntningar och vilken roll 

informanten har. I det relationella betonar samtliga informanter familjen som en prioritet, men 

beskriver även hur andra nära och kära spelar roll gällande hur mycket de engagerar sig i 

församlingen. En av informanterna uttrycker att det spelar roll att tillhöra en familj som är 

engagerad i församlingen, en annan att det finns krav från de närmsta. Den resurs informanterna 

tydligt har minst kontroll över, och som även är mest bristfällig, är tiden. Alla informanter utom 

en upplever att tiden inte räcker till för att kunna engagera sig mer. ”Vi får inte ihop det”, ”Det 

är alltid liksom en kamp mot klockan”, ”Man vill väl alltid mer än man hinner med”, ”jag är 

engagerad i den utsträckning det funkar just nu” är bara några exempel på hur informanterna 

uttrycker tidsmässiga skäl att inte engagera sig mer. Vidare beskriver informanterna att 

församlingen inte förväntar sig något mer engagemang av dem än vad de för tillfället har. Ingen 

av informanterna upplever personligen att det finns någon press eller något krav från 

församlingen att engagera sig mer än vad de gör. Det finns alltså en vilja hos de flest 

informanterna att engagera sig mer än vad de för tillfället gör, att tiden inte räcker till, men att 
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det inte är församlingen som förväntar sig mer engagemang. En komponent är även vilken roll 

individen har i församlingen. Två av informanterna har eller har haft styrelseuppdrag och 

uttrycker att det finns en annan typ av förväntan som styrelsemedlem än som icke-

styrelsemedlem. 

Bidrar församlingen enligt informanterna till ökad eller minskad psykisk hälsa 

(forskningsfråga 1)? 

På frågan om församlingen bidrar till ökad psykisk hälsa upplever samtliga informanter att 

församlingen på något sätt bidrar till ökad psykisk hälsa. Känslan av hanterbarhet blir 

närvarande genom gemenskapen och kravlösheten. Informanterna upplever en hög känsla av 

gemenskap i församlingen (de informanter som är medlemmar i en stor församling upplever 

den mindre gemenskapen inom församlingen som värdefull snarare än den stora massan). Att 

ha en gemenskap där alla bidrar, som fungerar som ett skyddsnät, där man får fina vänner, där 

det är en härlig stämning, där man får prata, där man kan slappna av och där man får hjälpa 

andra är viktiga komponenter som gör att församlingen enligt informanterna bidrar till en hög 

känsla av hanterbarhet. Kravlösheten bidrar också enligt informanterna till ökad hanterbarhet, 

vilket blir särskilt intressant eftersom det tycks finnas en motsättning där kravlösheten upplevs 

vara något som främjar den psykiska hälsan samtidigt som informanterna uttrycker att det finns 

särskilda krav på församlingsengagemanget. När informanterna beskriver hur församlingen kan 

bidra till minskad psykisk hälsa återkommer relationer och tid. Informanterna beskriver att vissa 

tar på sig för mycket, gör saker lite för ofta och även gör saker som man inte vill göra, något 

som upplevs kan bidra till stress, utbrändhet och psykisk ohälsa. En av informanterna som är 

medlem i en stor församling uttrycker att relationerna riskerar att bli ytliga, varpå en annan 

informant tillägger att församlingen hade behövt mer närhet till varandra, något som upplevs 

vara saknat idag. 

Hur kan församlingen bidra till en ökad psykisk hälsa (forskningsfråga 4)? 

För att nå en högre känsla av hanterbarhet, dvs att människor upplever att det finns resurser i 

församlingen för att möta de krav som ställs på deras psyke ger informanterna många förslag 

som kategoriseras i klimat, kunskap, samtal, gemenskap och samhällsengagemang. För att 

församlingen bättre ska kunna bidra som en resurs som bidrar till högre känsla av hanterbarhet 

önskar informanterna framförallt ett öppnare samtalsklimat, mer kunskap och ett mer pågående 

samtal. Det är tydligt i intervjuerna att samtalet upplevs vara vägen framåt för församlingen. 

Det är först när frågorna om psykisk hälsa lyfts och samtals om i församlingen som människor 



30 

 

kan få tag på de resurser och kunskap som behövs för att främja den psykiska hälsan. Att 

samtalet är tabubelagt och knappt existerar är något som behöver åtgärdas för att möta de 

psykiska påfrestningar som finns hos människor. En högre känsla av hanterbarhet bör alltså 

enligt informanterna främst ske genom öppnare samtalsklimat och mer pågående/regelbundet 

samtal kring ämnet, men också genom gemenskapen, som visserligen hör samman med 

samtalet. Två av informanterna tar även upp samhällsengagemanget som en komponent. 

Upplever informanterna en skillnad mellan kvinnor och män i samtalet kring psykisk hälsa 

(forskningsfråga 5)? 

Det öppna samtalet sker enligt informanterna främst hos kvinnor, och några av informanterna 

lyfter upp att män inte har de relationer som krävs för att ett naturligt samtal kring ämnet. De 

upplevs alltså sakna de relationella resurser som krävs för att kunna nå en högre grad av 

hanterbarhet än kvinnor.  

3. Hur beskriver informanterna känslan av meningsfullhet i förhållande till 

församlingen? 

I vilken utsträckning har informanterna möjlighet att engagera sig i förhållande till 

församlingens förväntningar/sin egen kapacitet och vilja (forskningsfråga 2-3)? 

Informanternas församlingsengagemang vad gäller meningsfullhet, dvs vad som motiverar dem 

att engagera sig i församlingen, kategoriseras i fyra underkategorier: relation till Gud, relation 

till sig själv, vilja och samvete. Det är inte helt enkelt att utkröna vilken av dessa komponenter 

som har störst betydelse, både vad gäller känslomässig och kognitiv mening. Det som resultatet 

visar är att det finns en vilja och längtan hos informanterna att vara engagerade i församlingen. 

Denna vilja härstammar från den upplevda relationen med Gud, från relationen med andra (se 

föregående kategori), men även från relationen med sig själva. Relationen med Gud framstår 

som en viktig komponent för att göra församlingesengagemanget meningsfullt, men även det 

individuella samvetet verkar vara en komponent som motiverar informanterna att engagera sig. 

Det finns alltså generellt en hög känsla av meningsfullhet hos informanterna, gällande deras 

församlingsengagemang. 

Bidrar församlingen enligt informanterna till ökad eller minskad psykisk hälsa 

(forskningsfråga 1)? 

På frågan om informanterna upplever att församlingen bidrar till ökad psykisk hälsa beskriver 

de olika komponenter som blivit kategoriserade som välmående, delaktighet, bekräftelse samt 
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relation till Gud. Meningsfullhet är en motivationskomponent och det är tydligt att 

informanterna upplever att de saker som bidrar till en högre grad av meningsfullhet är 

välmåendet, delaktigheten, bekräftelsen och relationen till Gud. De upplever att församlingen 

är en ”må-bra-grej”, som en av informanterna sade, att deras delaktighet känns meningsfull, att 

bekräftelsen bidrar till ökad känsla av meningsfullhet och att relationen till Gud är avgörande 

för att församlingen överhuvudtaget ska vara motiverad. Det finns även de komponenter som 

gör att församlingen bidrar till en minskad psykiska hälsa menar informanterna. Vad gäller 

meningsfullhet, dvs områden som är viktiga för informanten, framgick tre kategorier: krav, 

samvete och gudsbild. Att det finns krav upplevs kunna bidra till stress som inte är hälsosam 

och att de krav som upplevs härstammar både från yttre och inre intryck. I en liten församling 

upplevs kraven på engagemang vara högre än i en stor församling, samtidigt som det dåliga 

samvetet i en stor församlingen upplevs mer än i en liten. Vilken Gudsbild individen har upplevs 

också vara något som har en betydelse.  

Hur kan församlingen bidra till en ökad psykisk hälsa (forskningsfråga 4)? 

Hur kan församlingen enligt informanterna vara en resurs som bidrar till en ökad känsla av 

meningsfullhet? Det svaret hör samman med svaren gällande hur församlingen bidrar till ökad 

psykisk hälsa (se ovan), med några kompletteringar kring relationen med Gud och individens 

ansvar. Informanterna upplever att en tro på Gud kan hjälpa till att ge människor en högre känsla 

av meningsfullhet samt att den enskilde medlemmen genom samtal kan hjälpa till att bidra. 

Upplever informanterna en skillnad mellan kvinnor och män i samtalet kring psykisk hälsa 

(forskningsfråga 5)? 

På frågan om skillnaden mellan män och kvinnor var det främst känslan av begriplighet och 

hanterbarhet som behandlades, och känslan av meningsfullhet saknar belysande citat. 

4. Hur beskriver informanterna maskulinitet i förhållande till hegemonisk, 

förhandlande och underordnad maskulinitet (forskningsfråga 1-5)? 

Resultatet visar att det finns många och tydliga maskulina hegemonier även inom ramen för 

församlingen. Informanterna beskriver genomgående betydligt fler hegemonier än 

förhandlande och underordnade maskuliniteter. En av informanterna uttrycker att de 

existerande hegemonierna är under förhandling, men att det sker generationsvis och därför tar 

lång tid. Resultatet visar således att informanterna upplever ojämställdhet i samtalsklimat kring 

psykisk hälsa mellan könen. 
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4.8 Slutsats 

Nedan presenterar jag kortfattat det jag funnit utifrån de forskningsfrågor som studien utgår 

ifrån.  

• Kan församlingen enligt informanterna bidra till ökad eller minskad psykisk hälsa 

(forskningsfråga 1)?  

Ja, det kan den definitivt. Det framgår tydligt i alla intervjuer att församlingen, eller de 

församlingar som informanterna tillhör, påverkar den psykiska hälsan och bidrar till en högre 

KASAM. Informanterna var överens om att deras personliga pyskiska hälsa främjas av det 

församlingsengagemang de har. 

• I vilken utsträckning har informanterna möjlighet att engagera sig i förhållande till 

församlingens förväntan (forskningsfråga 2)? 

Det finns olika komponenter som påverkar hur informanterna ser på församlingens förväntan, 

men det genomgående svaret var att de alla upplevde att deras engagemang var tillräckligt för 

att möta församlingens förväntan. 

• I vilken utsträckning har informanterna möjlighet att engagera sig i den utsträckning de 

själva vill och/eller har möjlighet till (forskningsfråga 3)? 

Jag konstaterar en viss diskrepans i förhållandet mellan vad informanterna själva vill och vad 

de har möjlighet till. Här är hanterbarheten det största hindret för att de två inte kan mötas helt 

och hållet. Det är främst tidsmässiga och relationella som ligger till grund för diskrepansen. 

• På vilket sätt menar informanterna att församlingen i högre utsträckning skulle kunna 

vara en resurs som bidrar till ökad psykisk hälsa (forskningsfråga 4). 

Genom samtalet. Det är det absolut tydligaste svaret i studien. För att 

församlingen/församlingarna i högre utsträckning ska kunna bidra till ökad psykisk hälsa, både 

för sina medlemmar och övriga, menar informanterna att samtalet behöver vara mer närvarande. 

Det behöver bli ett öppnare klimat, och fördjupad kunskap kring ämnet, och det sker först när 

samtalet blir mer närvarande och regelbundet i församlingens verksamhet. 

• Upplever informanterna att det finns en skillnad mellan kvinnor och män i samtalet 

kring psykisk hälsa (forskningsfråga 5)? 
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Ja. Det tog inte många sekunder innan samtliga informanter hade svarat jakande på den frågan. 

Det upplevs vara skillnad mellan män och kvinnor i samtalet kring psykisk hälsa, och även 

samtalet kring djupa frågor i stort. Manliga hegemonier verkar enligt informanterna vara en del 

i varför det upplevs vara skillnad, och även om en av informanterna beskrev att de existerande 

hegemonierna är under förhandling verkar det upplevas vara lång väg kvar till ett helt jämställt 

samtalsklimat mellan könen. 
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5. Diskussion 

I diskussionen diskuteras hur resultaten i analysen förhåller sig till tidigare forskning och teori, 

samt om jag funnit något nytt eller intressant. Diskussionen delas in i fyra delar: en teoretisk, 

en metodologisk, en empirisk och till slut en avslutande diskussion.  

 

5.1 Teoretisk reflektion  

Studien använder en deduktiv ansats där två teorier har använts – Aaron Atonovskys KASAM- 

teori samt C.W Connells teori om det konstruktivistiska synsättet på manlighet. Den 

huvudsakliga teorin är KASAM-teorin och det finns flera styrkor och fördelar med att använda 

Antonovskys teori i aktuell studie. Teorin förklarar och definierar var människor befinner sig 

på kontinuumet hälsa-ohälsa med hjälp av vida, omfattande begrepp och ger på så vis en 

helhetsbild av en individs psykiska hälsa. Den är användbar när det handlar om att placera en 

individ på hälsa-ohälsa kontinuumet och även för att redogöra för vad individen skulle behöva 

göra för att vandra åt rätt håll på kontinuumet. Teorin förklarar även varför dessa individer 

befinner sig där de gör, och det är därför teorin är användbar i aktuell studie. KASAM-teorin 

kan förklara varför informanterna upplever att församlingarna kan vara en gemenskap som är 

positiv för den psykiska hälsan. Resultatet visar att församlingen enligt informanterna är en 

gemenskap som kan verka för en högre KASAM och därmed även främja den psykiska hälsan. 

Som analysen visar upplever informanterna församlingen som en gemenskap som bidrar till 

högre KASAM, och Antonovskys teori är i aktuell studie definitivt ett hjälpmedel och ett 

verktyg för att lättare förstå vad som eventuellt ligger till grund för god psykisk hälsa i 

församlingen. 

Men vad missar studien genom att använda sig av KASAM som teoretiskt ramverk? En svaghet 

med teorin är att den förminskar det mänskliga psyket till begrepp och definitioner. Det 

mänskliga psyket är otroligt komplext och forskare har under hundratals år sökt förstå det utan 

att helt och hållet nå konsensus. Att använda sig av Antonovskys teorier är användbart och ger 

en helhetsbild, men jag menar att det finns risk att man begränsar det mänskliga psyket genom 

att kategorisera det så som Antonovsky gör. Därför upplever jag att Antonovskys teori faller 

till korta i vissa avseenden i förhållande till resultatet eftersom studien tar in ytterligare en 

komponent – församlingen. Det är svårt nog att söka förklara varför människor upplever god 

psykisk hälsa och vad som ligger bakom den.  
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Vad gäller C.W Connells konstruktivistiska synsätt på maskulinitet bekräftar teorin att det finns 

tydliga hegemonier i församlingen. Informanterna beskriver flera hegemonier, och teorin är 

definitivt användbar i genusanalysen av det empiriska materialet. Genusperspektivet är 

möjligtvis inte det avgörande spåret i studien, och hade eventuellt kunnat lämnas utanför, men 

jag finner att en studie om psykisk hälsa bland män inte känns fullständig utan en genusanalys. 

Resultatet visar tydligt skillnader mellan könen i samtalet kring psykisk hälsa, och därför anser 

jag att genusanalysen bör finnas med. Det går givetvis att diskutera huruvida det borde vara en 

egen uppsats, vilken plats det tar i förhållande till KASAM-teorin och valet av teori. Valet av 

teori föll sig däremot naturligt eftersom informanterna så pass genomgående påvisar manliga 

hegemonier i intervjumaterialet. 

5.2 Metodologisk reflektion  

Semistrukturerade intervjuer: Som jag nämnt ovan är det mänskliga psyket mycket komplext. 

Att försöka få en inblick i om församlingen kan vara en gemenskap som främjar den psykiska 

hälsan kräver därför något mer än en teoretisk analys. Det kräver också något mer än enkäter 

och statistik. Jag anser att det som krävs för att få en bild av hur församlingen påverkar 

individens psyke är mer djupgående intervjuer. Jag har valt att göra fem semistrukturerade 

intervjuer för att få kvalitetsmaterial att arbeta med i analysen även om det givetvis hade varit 

önskvärt att intervjua många fler och göra ännu mer djupgående intervjuer. Fördelen med att 

göra semistrukturerade intervjuer är att informanterna har möjlighet att påverka och styra 

samtalet i högre grad än i en kvanitativ studie. Intervjuerna genomfördes i miljöer som 

informanterna fick möjlighet att påverka, vilket kanske kan tyckas vara en bisak, men att bli 

intervjuad i tryggheten av sitt eget hem eller annan trygg plats kan påverka samtalet och 

eventuellt göra informanten mer öppen. 

Deduktiv ansats: Jag valde att använda mig av en deduktig ansats för att kunna begränsa studien 

och ge den relevans. Utan det teoretiska ramverket hade det empiriska materialet blivit svårt att 

analysera och studien hade riskerat att bli för stor och spretig. Genom att använda en deduktiv 

ansats blir studien tydlig och följer en röd tråd där det teoretiska materialet får färga resultatet 

på ett givande sätt. Med det sagt hade en annan metod antagligen givit analysen en annan vinkel 

och svarat på andra frågor än aktuell studie gjort.  

Studien kunde genomförts på en mängd olika sätt, både med en induktiv och abduktiv ansats. 

Studien kunde även ha använt andra teorier än de aktuella. Att använda en annan metod hade 
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gett ett annat resultat, en annan analys och en annan slutsats. Det hade inte varit fel på något 

sätt, och jag välkomnar fler studier kring psykisk hälsa och församling. 

Det finns även faror med att författaren själv genomför både intervjuer, kodning och analys av 

material. Den mänskliga faktorn riskerar att påverka resultatet och det finns en fara att 

kodningen misstolkar informanten samt blir aningen tendentiös. Det är omöjligt att helt och 

hållet eliminera den mänskliga faktorn, och även om studien påvisar en god reliabilitet och 

kredibilitet finns det uttrymme för förbättringar i det här avseendet. Att använda 

kodningsprogrammet OpenCode hade till exempel underlättat kodningen. 

 

5.3 Empirisk reflektion  

Det empiriska material som är insamlat och analyserat kan mycket väl stämma överens med 

den tidigare forskning som är presenterad i inledningen och med de teorier som använts. Det är 

omöjligt att avfärda något i den forskning som är presenterad, utan resultatet bekräftar snarare 

den forskning som tidigare är gjord. Den tidigare forskning samt de teoretiska ramverket som 

är aktuellt för studien är stora, generella teorier som snarare används som ett hjälpmedel för 

analys än som en jämförelse då studien är kontextuellt begränsad. Även om studien presenterar 

en mycket liten del av forskningsområdet finns det mängder av forskning kring det mänskliga 

psyket och på senare tid har även den psykiska hälsan varit aktuell i flera olika akademiska 

discipliner. Min studie har till forskningen inom religionsbeteendevetenskap bidragit med en 

inblick i hur församlingen påverkar den psykiska hälsan hos män och vad församlingen enligt 

dessa män kan göra för att främja den.  

 

5.4 Avslutande reflektion 

Är församlingen en gemenskap som främjar den psykiska hälsan eller är det en gemenskap som 

dränerar den? Bidrar församlingen till en högre KASAM eller en lägre? Jag konstaterar att 

informanterna upplever församlingen som en positiv gemenskap i förhållande till sin egen 

psykiska hälsa, men samtidigt ser faror med att tillhöra en församlingsgemenskap. Det finns 

komponenter som bidrar till högre KASAM hos informanten, men också komponenter som 

riskerar att sänka den. Det är alltså varken odelat positivt eller odelat negativt hos någon av 

informanterna. Min slutats är dock att församlingen, enligt informanterna, är en positiv 

gemenskap med alla möjligheter att vara en resurs för att främja den psykiska hälsan hos både 
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församlingsmedlemmarna, andra individer och samhället i stort. Med andra ord är församlingen 

något som i fallet hos aktuella informanter stärker individens KASAM. 

Den kvalitativa studien som gjorts är begränsad, men lyfter aktuella frågor kring församling 

och psykisk hälsa, och som titeln lyder: Vi måste prata om psykisk hälsa i församlingen. Studien 

bidrar inte bara till den religionsbeteendevetenskapliga forskningen, utan kan även bidra till 

församlingarna. Studien visar att samtalet kring psykisk hälsa är viktig och bör lyftas mer 

regelbundet i församlingen. Det är näst intill skrämmande att samtliga informanter upplever att 

samtalet kring psykisk hälsa hos män i församlingen knappt har existerat tidigare, och att det 

först nu börjar ske en förändring. Om samtalet inte existerar blir det svårt att hjälpa till. 

Samtidigt visar studien att församlingen är en gemenskap med stor potential. Det finns resurser 

i församlingarna som definitivt kan bidra till en ökad psykisk hälsa hos både medlemmar och 

andra. Studien visar att det är dags att öppna samtalet på allvar i församlingarna runt om i 

Sverige. 

Något  jag konstaterar är att aktuella församlingar i dagsläget är smärtsamt dåliga på att samtala 

kring psykisk hälsa. Det görs knappt alls i de församlingar som är berörda av studien, samtidigt 

som samtliga informanter uttrycker ett stort behov av det samtalet. Samtalet upplevs även som 

vägen framåt. Även om församlingarna bidrar till en högre känsla av sammanhang behöver de 

arbeta för ett mer öppet samtalsklimat kring psykisk hälsa. Det är den mest självklara slutsatsen 

i förhållande till både intervjuerna och det teoretiska ramverket. Utifrån det teoretiska 

ramverket eller det empiriska materialet ser jag inga som helst negativa effekter med att 

samtalet blir mindre tabubelagt, mer närvarande och mer regelbundet i församlingarna.  

Något annat som är intressant är att det väldigt tydligt finns en upplevd skillnad i samtalen 

mellan män och kvinnor kring psykisk hälsa, där informanterna beskriver att män har mycket 

svårare än kvinnor att samtala kring dessa frågor. Men de beskriver även en förändring där 

samhällsnormerna håller på att förändras, och män blir bättre på att samtala kring känsliga 

frågor, men med tanke på de fullständigt tveklösa svaren på frågan är det långt ifrån jämnställt. 

Studien genererar ofta många nya frågor som enligt mig hade varit önskvärda att studera vidare: 

Hur kan Equmeniakyrkans församlingar gå till väga för att samtalet om psykisk hälsa ska få 

mer plats? Den existentiella dimensionen verkar vara en faktor som påverkar den psykiska 

hälsan – varför lyfts inte den ännu mer inom både akademi, församling och övrig media? Jag 

skulle även önska en mer omfattande studie kring förhållandet församling – psykisk hälsa.   
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6. Sammanfattning  

Syftet med studien är att studera huruvida män med små barn upplever om och isåfall hur 

Equmeniaförsamlingar i Göteborgsområdet påverkar psykisk hälsa. Det är en deduktiv, 

kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer. Fem män har blivit intervjuade, och 

intervjuerna har tagit 30-60 min att genomföra. De frågeställningar som är aktuella handlar om 

informanternas upplevelse av församlingen i förhållande till psykisk hälsa: Bidrar församlingen 

enligt informanterna till ökad eller minskad psykisk hälsa? I vilken utsträckning har 

informanterna möjlighet att engagera sig i förhållande till församlingens förväntan? I vilken 

utsträckning har informanterna möjlighet att engagera sig i den utsträckning de själva vill/har 

möjlighet till? På vilket sätt menar informanterna att församlingen i högre utsträckning skulle 

kunna vara en resurs som bidrar till ökad psykisk hälsa. Upplever informanterna en skillnad 

mellan kvinnor och män i samtalet kring psykisk hälsa? 

Det teoretiska perspektiv som framförallt används är Aaron Antonovskys KASAM (Känsla av 

sammanhang), där de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

används för analys av det empiriska materialet.  

Resultat och analys visar att informanterna i den aktuella studien upplever att församlingen 

bidrar till en högre KASAM, där samtliga tre komponenter är höga. Informanterna varnar dock 

för att församlingen kan vara en riskfaktor som bidrar till lägre KASAM, inte minst vad gäller 

känslan av hanterbarhet. Även om informanterna upplever att församlingen bidrar till ett högre 

KASAM beskriver de att samtalet om psykisk hälsa knappt existerar samt att det finns ett stort 

behov av samtalet som i sin tur leder till att församlingen i ännu högre utsträckning kan bidra 

till en högre KASAM. Genusaspekten visar att upplevs finnas en del hegemonier i 

församlingarna, men att dessa enligt en av informanterna är under förhandling. 
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Bilaga 1 – Intervjunderlag. 

- I vilken utsträckning har du möjlighet att engagera dig i förhållande till församlingens 

förväntningar? 

- I vilken utsträckning har du möjlighet att engagera dig i den utsträckning du själv vill 

eller kan? 

- Tror du att församlingen bidrar till ökad eller minskad psykisk hälsa? 

- Upplever du en skillnad mellan män och kvinnor i samtalet kring psykisk hälsa? 

- På vilket sätt tror du att församlingen i högre utsträckning skulle kunna vara en resurs 

som bidrar till ökad psykisk hälsa? 
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