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Abstract: 

Author: Anton Krantz 

Affiliation: Stockholm School of Theology - University College Stockholm 

WHAT I WISH FOR IS CALLED –  

A study on Existential health conversations in school, feelings, and about trying to put into 

words the things beyond the language. 

The aim of the study is to investigate students' self-rated health in relation to existential 

aspects. With a salutogenic approach, the study builds on theories of existential health, 

attachment-theory, object relation theory and alexithymia.  

The study examines how the health promotion Existential health conversations affected the 

students self-rated health, school as a supporting arena as well as the self-rated ability of the 

youth to identify and verbalize existential feelings. The focus interviews have also been 

analysed using the World Health Organization [WHO] instrument for measuring health-

related quality of life [HRQL] related to spiritual, religious and personal beliefs [SRPB]. To 

be able to identify the young people's self-rated ability to identify and verbalise existential 

feelings, the study has chosen to operationalise the theory of alexithymia, primarily inspired 

by the "Toronto Alexithymia Scale" [TAS20]. 

The study is a mixed-methods study based on 94 questionnaires and 6 focus interviews 

with the students and school health team who participated in Existential health conversations. 

The material for the self-rated health questionnaire is presented comparatively and the focus 

interviews are used to nuance that result. The approach “cognition, affection and action” was 

used for both research issues and serves as the theoretical bridge for the research questions in 

the study's abductive phase. 

The study found that a large group of students experienced Existential health 

conversations to be strengthening, and there was a large group of youth that experienced self-

rated lack of ability of the youth to identify and verbalise existential feelings. The conclusion 

of the study states that schools must continue to work on putting this aspect of health in focus 

with the concept of existential health. 

Key words: Existential health; School-based prevention; protective factors; intervention; 
adolescens; WHOQOL-SRPB; Conversation Cards; Alexithymia. 

Nyckelord: Existentiell hälsa; prevention i skolan; intervention; ungdomar; WHOQOL- 
SRPB; Samtalskort; Alexitymi. 
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1 Inledning 
 

 

 

 

När kände du förundran senast?  

Vad kände du när du såg tavlan på sida fyra? Tavlan är målad av gymnasieelever på en skola i 

Mellansverige och förställer deras gemensamma tolkning av just begreppet förundran.  

Den psykiska ohälsan ökar, och har ständigt ökat, de senaste tjugo åren rapporterar 

folkhälsomyndigheten (Folkhälsomyndigheten 2018). Psykisk ohälsa är den vanligaste 

orsaken till kontakt med ”Barnens rätt i samhället” (BRIS), framför allt för unga mellan 16–

18 år (BRIS 2018). Mellan år 2006 och 2016 var ökningen av psykisk ohälsa närmare 70 

procent bland unga vuxna (18–24 år) (Socialstyrelsen 2017a).  

Med största sannolikhet kommer Förenta Nationernas (FN:s) redan ratificerade konvention 

om barnets rättigheter att antas som svenska lag i januari år 2020 (Regeringen 2019). Om 

FN:s konvention om barnets rättigheter blir svensk lag kommer detta innebära att Sveriges 

regering, enligt fyra artiklar i konventionen, även bär ansvar för svenska barns andliga hälsa. 

Detta i ett land som inte haft någon nationalkyrka de senaste 18 åren efter nästan femhundra 

år av ett styre, då statsmakt och kyrka haft nära relationer. I ett Sverige som, i World Values 

Survey, definieras som det mest sekulära landet i världen med högst grad av individuellt 

självförverkligande (WVS:2017).  

Under julen 2018 uttalade sig Svenska kyrkans ärkebiskop, Antje Jackelén, i Dagens 

samhälle. Ärkebiskopen sade ”att många svenskar saknar ett språk för att prata om tro och 

existentiella frågor” och att ”en mer positiv hållning till tro i skolan och mer samtal om 

andliga frågor skulle enligt henne kunna hjälpa många. – Jag [ärkebiskopen] ser en koppling 

mellan detta och den alarmerande psykiska ohälsan bland unga” (Dagens samhälle 2018).  

Hur skall skolan möta denna ohälsa i en tid då religion och skola ofta ställs mot varandra? 

Finns det en koppling mellan existentiell hälsa och psykisk, fysisk och social ohälsa och hur 

skall staten tillgodose barnens andliga hälsa, något som troligtvis kommer vara den ålagt år 

2020?  
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Under vårterminen 2017 skrev jag en kandidatuppsats vid Teologiska högskolan i Stockholm 

om två gymnasieskolor i Mellansverige och deras engagemang för existentiell hälsa genom 

hälsopromotionen Stilla dag. Ett år senare besökte jag en av skolorna än en gång. Den skolan 

har fortsatt att arbeta med existentiell hälsa på skoltid och nu främst genom promotionen 

Existentiella hälsosamtal. I denna studie står samtalet i centrum; elevernas samtal om 

existentiella frågor vägledda av samtalskort. 

 

Samtal är något vi människor både är experter och nybörjare på. Vi behärskar ofta ord bättre 

än vi tror. Vi kan böja och forma ord perfekt utan att tänka på de hundratals grammatiska 

regler som påverkar det. Samtidigt använder vi ord som vi inte har någon som helst kunskap 

om dagligen – ord vi inte greppar fullt ut eller reflekterat över. Det är i språket som den 

metaforiska potentialen finns – det är i ord som teologins och filosofins värld formas. I och 

igenom språket föds människans förmåga att föreställa sig och tala om det som inte syns. 

Vi lär oss språk tidigt. Orden och tecknen vi använder säger något om vilka vi är. Dialekt 

talar om var vi kommer ifrån eller vill ge sken av att komma ifrån. Val av ord och intränade 

uttryck visar på vilka gemenskaper vi tillhör eller önskar tillhöra. Det är med språket som 

metod som samtal byggs. Även om många av oss är väl tränade i språk gör det inte att samtal 

automatiskt blir enkla. Ibland har vi inte ord för alla våra känslor – ibland inte ens för att 

kunna förklara våra känslor för oss själva. 

 

Existentiell hälsa är ett begrepp som både förenar och splittrar. Begreppet kan uppfattas som 

allt för vagt för att kunna definiera någonting konkret och samtidigt allt för brett för att tydligt 

kunna definiera någonting specifikt. Att då allt går att definiera som existens även innebär att 

inget konkret ryms i begreppet samtidigt som då allt kan rymmas i begreppet även innebär att 

inget konkret går att utkristallisera från det. I de fall termer som andlig eller spirituell [lat. 

andlig] hälsa används, delas dessa ofta upp i definitioner av olika traditioner men kan i båda 

fall uppfattas ha konfessionella förtecken.  

Samtidigt kan begreppet existentiell hälsa upplevas för snävt. På samma sätt som teologi 

(läran om Gud) i (nordlig) västerländsk kontext blivit synonym med kristologi (läran om 

Kristus [jfr. teologi, judaistik, islamologi]) och då i inomkristlig kontext, bli ett begrepp som 

enkom rör andlighet – förstådd som kristen fromhetslära. 
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Internationellt talas det sällan om existentiell hälsa. På engelska användes oftare begreppen 

”spiritual health” eller ”religious health” i dokument från FN och FN-organet World Health 

Organization [WHO] (världshälsoorganisationen). Det är just i Sverige som begreppet oftast 

översätts till existentiell hälsa. 

 

I begreppet existentiell hälsa ryms den abrahamitisk konfessionellt andliga/spirituella 

förståelsen som då – ur en aspektiv holistisk människosyn, mer stringent – på svenska borde 

kallas ”pneumatisk hälsa” [πνεῦµα grek. pneuma - ande]. Då förstådd, i judisk och kristen 

lära, som den tredje aspekten av människan som utöver ande är bärare av ett psyke [ψυχή 

grek. psyche - själ] och en kropp [σῶµα grek. soma - kropp] (Freedman 1992a:688, 689). 

Denna aspektiva förståelse tydliggörs bland annat med Svenska kyrkans uppdelning mellan 

själavård och andlig vägledning som två olika ansatser för samtal.  

De grekiska begreppen soma och psyke har den biomedicinska hälsodefinition redan 

anammat eftersom den talar om ”psykosomatiska” besvär som ett begrepp för psykets 

påverkan på kroppen och vice versa. Pneumaaspekten har däremot enbart fått representera 

människans faktiska andning där anden som tas i ande-taget, oftast definieras som mestadels 

kväve och syre – bättre känd som ”luft”.  

 

Luft eller vind är en möjlig översättning av ordet pneuma, liksom den hebreiska 

motsvarigheten rúach [ ַ֫רּוח heb. rúach – ande/vind]. Anden är väl sammanflätad med kroppen 

i det bibliska bildspråket – att behärska din ande menar just att sansa dig själv (jfr. Ords 

16:32). Människans känslor kan i den bilden kopplas till anden – det är dock viktigt att 

påpeka att i bibliskt bildspråk finns känslorna i njurarna och inte hjärtat. Hjärtat symboliserar 

tankar – kognition då människan minns och reflekterar. Detta tydligt när Jesu moder Maria tar 

budskapet till sitt hjärta och begrundade det (jfr. Luk 2:16) eller något minns genom att det 

skrivs på hjärtat (jfr. Deut 5:5) eller kunna något ”by heart” som på engelska betyder att 

memorera, kunna något utantill.  

Grekiskans psyke motsvarar i den hebreiska bibeln nefesch [ֶפׁש  heb. nefesch - själ] där det נָ֫

är i själen som personligheten och jaget finns. ”Min själ” översätts flera gånger på svenska 

enbart med ”jag” (jfr. Gen 12:13; Ps 103:1) (Freedman 1992b:768–772). På detta sätt målar 

det bibliska bildspråket människan som just kropp, själ och ande – eller som en människa vars 

aktioner både kan kopplas till hjärtats kognition och njurarnas affektion. 
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Den lutherska teologen Paul Tillich menade att all filosofi i slutändan bara ställer en enda 

fråga. Utan att ställa själavård och andlig vägledning mot varandra menar Tillich att varje 

mänsklig problemuppställning alltid kommer tillbaka till frågan om att vara, eller vad det 

innebär att vara - att existera - att vara ändligt mänsklig. Den enda frågan filosofin frågar och 

teologin försöker förklara är, enligt Tillich, i grunden en ontologisk fråga. Detta är centralt i 

Tillich verk The Courage to Be från 1952 (Tillich 1952:144 ff., 1957:59 ff.). 

 

Existentiell hälsa begränsas inte till enbart den konfessionella begreppsmekanismen utan den 

andliga/spirituella förståelsen kan förstås som just människans grundläggande ontologi. En 

hälsa även byggd på mening och meningsskapande strukturer; utan att för den sakens skull 

erkänna, eller för sig själv uttryckligen definiera, en högre makt eller tro på en transcendent 

kraft. Det kan för vissa vara ett begrepp för immateriella icke konfessionella upplevelser som 

t.ex. ”fullt närvaro i nuet” eller ”konst som tar en till en annan plats” (Olofsson 2014:43–59). 

Detta är en studie som undersöker samtalet. Ser till elevernas egna ord och upplevelser – 

både i själva samtalen, i samtalen om hälsosamtal och hur de själva skattade sin egen hälsa 

före och efter Existentiella hälsosamtal. Studien undersöker även ungdomarnas förmåga att 

identifiera och verbalisera existentiella känslor i samtalen genom att operationalisera teorier 

om alexitymi samt undersöker om samtalen blev en resurs genom teorier om tanke, känsla, 

handling.  

Så den inledande frågan kvarstår - såg du bilden på sida fyra eller skummade du bara kvickt 

förbi den för att komma till statistik- och resultatdelen? Bilden som är målad av elever i den 

kreativa verkstaden som fanns varje gång efter Existentiella hälsosamtal – en samtalsserie om 

existentiell hälsa. Bilden som är deras tolkning av begreppet förundran som de under 

Existentiella hälsosamtal tillsammans diskuterat.  

Eleverna diskuterade vad förundran kan innebära, hur det känns att förundras och hur de 

skulle kunna få fler stunder av förundran i sina egna liv framöver. Bilden möjliggjordes då en 

skola vågade satsa på att erbjuda sina elever möjligheten att samtala om existentiell hälsa och 

om sig själva på skoltid. De tog sig tid att lyssna på vad eleverna ville dela med sig av och tog 

på allvar vad de bar på.  

 

Denna studie vill också lyssna till dessa elever, stanna upp och verkligen se bilden. Gör vi 

inte det kommer resultatdelen bara vara och förbli otolkningsbar data.  
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1.1 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att, utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv, studera 

gymnasieelevers självskattade hälsa i relation till de existentiella aspekterna samt undersöka 

deras självskattade förmåga att identifiera och verbalisera existentiella känslor 

Studiens resultat baseras på elevenkäter besvarade före och efter samtalsserien Existentiella 

hälsosamtal samt fokusgruppsintervjuer med personal och elever som deltagit i Existentiella 

hälsosamtal. Målet är att studera hur elevernas hälsa, i vid bemärkelse, kan stärkas.  

Studien utgår från kvalitativt och kvantitativt material som kombineras till en mixed-

methods studie med en abduktiv ansats. Studien är grundad i ett religionspsykologiskt och 

folkhälsovetenskapligt perspektiv med operationaliserade teorier om alexitymi och existentiell 

hälsa. 

 

1.2 Forskningsfrågor 

Utifrån detta syfte kommer denna studie bygga på tre forskningsfrågor: 

1.  Påverkade hälsopromotionen Existentiella hälsosamtal elevernas självskattade hälsa? 

2. Förekommer självskattad oförmåga att identifiera och verbalisera existentiella känslor hos 

eleverna? 

3. Framkommer tanke, känsla, handling som verksamma faktorer i Existentiella hälsosamtal 

som en hälsofrämjande resurs? 

 

1.3 Avgränsning  

Studiens kvalitativa material utgörs av fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuerna 

gjordes enbart med elever, lärare, mentorer och skolhälsoteam som deltagit i Existentiella 

hälsosamtal. Studiens kvantitativa data rör inte elever som inte deltagit i Existentiella 

hälsosamtal och besvarat enkäten både före och efter samtalsserien. All kvantitativ data 

redovisar enbart elevernas självskattade hälsa vid tillfället för enkäternas genomförande.  

Studien fokuserar på de existentiella aspekterna av livskvalitet såsom elevernas andliga, 

religiösa eller personliga tro samt deras självuppskattade livskvalitet och hälsa.  
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Studien utgör inte en klinisk studie om alexitymi utan den vill genom att operationalisera 

teorier om alexitymi studera elevernas självskattade förmåga att identifiera och verbalisera 

existentiella känslor utifrån fokusgruppsintervjuernas narrativ. 

1.4 Begreppslista 

I detta avsnittet återfinns, för studien, centrala begrepp med en kort förklaring. Begreppen 

kommer att förklaras mer utförligt i teorikapitlet. 

 

BEGREPP FÖRKLARING 

Autistiska världen Begrepp i Pruyser teori för den privata 
sfären där privata behov och drömmar 
finns. (2.2.1.1). 

Alexitymi Oförmågan att verbalisera och identifiera 
känslointryck, samt oförmåga att mental 
representera sina känslor. (2.2.2.2). 

Illusionistiska världen Begrepp i Pruyser teori för världen mellan 
den autistiska och realistiska där 
människans kulturella behov finns som 
definieras av symboler, skaparförmåga och 
lek. (2.2.2.1). 

Promotion  Handlingar för att främja, gynna eller 
understöda. Hälsopromotion kan användas 
som ett paraplybegrepp för en insats med 
både intervention och prevention för att 
stärka en grupps hälsa. 

Realistiska världen Begrepp i Pruyser teori –för den realistiska 
världen som är beroende av fakta och 
tydliga tecken. (2.2.1.1). 

Salutogen ”Hälsans ursprung” – en grundsyn och 
ansats som ser till det friska och undersöker 
varför människor förblir friska framför ett 
fokus på sjukdom.  

WHOQOL-SRPB WHO:s psykometriska verktyg för 
konceptuell mätning av livskvalitéaspekter 
[HQOL] i relation till spirituella, religiösa, 
och personliga trosföreställningar [SRPB]. 
(2.2.1.4) 
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1.5 Min roll och förförståelse 

Jag har sedan min egen konfirmation år 2001 arbetat med ungdomsverksamhet i församlingar 

i Svenska kyrkan. I fem år har jag varit heltidsanställd ungdomsassistent i Bromma 

församling och har genom det fått många möten med och erfarenhet av ungdomsverksamhet. 

Jag har tjänstgjort på ett 40-tal konfirmationsläger där ungdomar som ofta inte är vana vid 

kyrkan möts för att diskutera existentiella frågor.  

Jag har framför allt fått vana i att tolka ungas sätt att uttrycka sig både i sin personliga tro 

men även i deras livssituation i stort. I det ekumeniska samarbetet Skolkyrkan i Bromma där 

jag suttit som ordförande arbetade vi främst med kontakten mellan kyrka och skola. Under 

vårterminen 2017 presenterade jag en kandidatuppsats i existentiell hälsa som även 

fördjupade min förståelse av och intresse för ämnet.  

 

1.6 Studiens disposition 

I kapitel ett (1) presenteras studiens syfte, mål och frågeställningar. Vidare beskrivs studiens 

bakgrund och det material som studien kommer att analysera.  

I kapitel två (2) beskriver studien den teoretiska bakgrunden och de teorier inom 

psykologi, existentiell hälsa, folkhälsa, sociologi, existentiell filosofi och systematisk 

teologisk språkfilosofi som legat till grund för analysen. 

I kapitel tre (3) beskrivs studiens material. Det empiriska materialet består av kvalitativa 

data i form av fokusgruppsintervjuer och kvantitativa data genom enkäter. 

I kapitel fyra (4) beskriver studien de metoder som använts för att nå och kunna presentera 

det slutgiltiga resultatet för studien samt en beskrivning av hur materialet genererats och 

använts. Vidare beskrivs studiens intersubjektiva prövbarhet samt dess reliabilitet och 

kredibilitet. Slutligen redovisas de etiska hänsynstaganden studien gjort samt 

analysprocessen.  

I kapitel fem (5) presenteras resultatet. Först presenteras resultatet från 

fokusgruppsintervjuerna som genomfördes efter att båda enkäterna besvarats. Vidare 

presenteras resultatet för eleverna självskattad oförmåga att identifiera och verbalisera 

existentiella känslor. Sedan redovisas statistiken från enkäterna. Slutligen redovisas 

fokusgruppsintervjuerna utifrån områdena tanke, känsla, handling och resurs.  
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I kapitel sex (6) presenteras en teoretisk, metodologisk och empirisk reflektion för studien 

samt de bidrag studien menar att den kan erbjuda den fortsatta forskningen.  

I kapitel sju (7) sammanfattas studien avslutningsvis i sin helhet.  

I kapitel åtta (8) återfinns litteraturförteckningen, både över tryckt litteratur, elektroniska 

källor och en bild- och figurförteckning.  

I kapitel nio (9) finns studiens bilagor.  
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2 Forskningsöversikt 
 

 

 

 

I kapitel två (2) beskrivs den teoretiska grund som studien utgår ifrån. Teorierna rör både 

psykologi, existentiell hälsa, folkhälsa, sociologi, existentialfilosofi samt systematisk 

teologisk språkfilosofi. I detta kapitel beskrivs existentiell hälsa och WHO:s 

operationalisering av existentiell hälsa genom WHOQOL-SRPB mer ingående som både 

inspirerat samtalskortens utformning och enkätanalysen. Vidare kommer studien redogöra för 

teorier som rör alexitymi som operationaliserats för att svara på forskningsfråga två (2) och 

teorier kring tanke, känsla, handling för att svara på forskningsfråga tre (3). 

 

2.1 Forskningsbakgrund 

En av de äldsta avskedsfraserna vi känner till är lev väl, eller att tillönska någon helhet eller 

lycka då människor tagit avsked av varandra. Dessa ord är etymologiskt kopplade till ordet 

hälsa. De engelska orden ”health” och ”whole” visar än tydligare på begreppets koppling till 

helhet. Hälsa har historiskt sett oftast beskrivits som något, i stort, positivt för människan och 

har inbegripit hela människan. Genom tiden har begreppet hälsa nyanserats och har, genom 

forskningen, än tydligare konkretiseras (Medin & Alexanderson 2001:20–23). 

 

2.1.1 Hälsa 

Den biomedicinska forskningen har, historiskt, haft tydliga avgränsningar av hälsobegreppet. 

I den biomedicinska definitionen av hälsa förstås hälsa som motsats till sjukdom – hälsa är 

enkelt avsaknad av sjukdom (Medin & Alexandersson 2001:40). Den humanistiska hälsan 

nyanserar däremot, för den biomedicinska hälsan antagna, dikotomin mellan sjuk och frisk 

och talar om hälsa som en skala mer än en binär klassificering.  
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Aaron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the 

Negev, Beersheba - Israel beskriver i sin forskning hälsan som ett kontinuum med individuellt 

avstamp. Likt Antonovskys forskning kommer denna studie att utgå från en salutogent 

grundsyn med teleologisk riktning med en definitionen som rymmer mer än enbart avsaknad 

av sjukdom.  

Den hälsodefinitionsansatsen gäller även samtalskorten som användes under Existentiella 

hälsosamtal. Här är hälsa inte något statiskt. I denna hälsodefinition rör sig istället individen 

ständigt på en skala mellan mer eller mindre frisk istället för att enbart definieras som ett 

tillstånd av sjuk eller osjuk (Antonovsky 2005:28ff).  

Vid mätningar av hälsa arbetar den biomedicinska disciplinen oftare med mätbara 

objektiva diagnoser utifrån ett patogent, mer mekaniskt och atomistisk biologiskt perspektiv. 

Men i den salutogent humanistiska disciplinen arbetar med subjektivt upplevd hälsa. 

(Eriksson 2015:29–34). 

En av de mest vedertagna definitionerna av hälsa i modern tid kommer från WHO och 

formulerades år 1948: ”Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt 

välbefinnande och ej blott frånvarande av sjukdom eller handikapp” (WHO 1998b). Denna 

definition nyanserar, i likhet med den samtida forskningen, begreppet hälsa till något som är 

mer än just bara avsaknad av sjukdom. I FN:s konvention om barnets rättigheter vidgas 

definitionen än mer genom att, utöver fysisk, psykisk och social hälsa, även inbegripa 

moralisk och andlig hälsa (se kap. 2.1.5).  

 

2.1.2 Salutogen grundsyn och ansats 

Både denna studie och samtalskorten som elevernas samtalsserie utgick ifrån har en så 

kallad salutogen ansats. Saluto-genes är ett ord sammansatt av två latinska ord. [Salus] - 

”hälsa”, och [genesis] - ”ursprung” och syftar till hälsans ursprung. Uttrycket blev känt på 

1970-talet i och med Antonovskys forskning. En salutogen modell ställer framför allt frågan 

om vad det är som gör att vissa människor erhåller och kvarhåller en god hälsa.  

Motsatsen är det patogena synsättet vilket är den vanligaste diskursen inom sjukvården 

idag när man fokuserar på sjukdom och istället syftar till att besvara frågan om varför 

människor blir sjuka (Antonovsky 2005:15–17; Pellmer, Wramner & Wramner 2012:14–17).  
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2.1.3 Folkhälsa 

Redan i början av 1900-talet fanns begreppet folkhälsa i Sverige, och det blev en tydlig del i 

folkhemmets uppbyggnad under 1930-talet. Då beskrivs det som ”ett folks fysiska och 

andliga hälsa” vilket visar att folkhälsa inte enbart inbegriper en biomedicinsk definition av 

hälsa utan bygger på ett vidare hälsobegrepp och förståelse av hälsa (Pellmer, Wramner & 

Wramner 2013:13).  

Trots en generellt högre uppmätt fysisk hälsa har den psykiska ohälsan ökat i Sverige 

(Socialstyrelsen 2007b). Sedan mätningarna av psykisk hälsa började genomföras på barn 

mellan 13–15 år 1985 har antalet som lider av besvär fördubblats fram till i år, oavsett kön. 

Det mest framträdande symptomet för psykisk ohälsa hos barn är oro och ängslan där 

efterfrågan om vård ständigt ökat de senaste tjugo åren (Folkhälsomyndigheten 2017a; MIND 

2018:17).  

 

2.1.4 Tidigare forskning 

FN-organet WHO är en av de viktigaste aktörerna inom den världsomspännande 

hälsoforskning. Denna studie utgår varken fullt ut från en biomedicinsk eller humanistiska 

definition av hälsan. Studien utgår från en bred hälsodefinition med ett fokus på WHO:s 

existentiella dimensionerna, uttryckta i WHOQOL-SRPB (se kap. 2.2.1.5) men utan att 

motsäga friskdefinitioner i biomedicinsk eller humanistisk hälsa.  

Teorierna om existentiell hälsa baseras i studien främst på Cecilia Melders, teologie doktor 

i religionspsykologi vid Uppsala universitet och Teologiska högskolan Stockholm vid 

Enskilda högskolan, Stockholm - Sverige, forskning. Melders forskning knyter i många 

situationer an till psykoanalytikern Melanie Klein och John Bowlbys forskning om 

anknytningsmönster, Donald W. Winnicotts teorier för det potentiella övergångsområdet samt 

Dr. Paul W. Pruysers teorier gällande en tredelad verklighetsförståelse. Melder har 

vidareutvecklat och tillämpat många av dessa teorier när hon i sin forskning kopplar 

existentiell livsåskådning till den yttre världen som medvetna tolkningar medan 

meningsskapande strukturer kopplas i Melders teori till den inre sfären. Meningsskapande 

strukturer skapas då livsåskådningen integreras i relation till individens egna existentiella 

behov; den potentiellt existentiellt meningsskapande hälsosfären. Då kan de strukturerna 

fungera som en resurs för individen.  
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2.1.4.1 Ökad psykisk ohälsan hos de unga  

Det finns många olika teorier om varför den psykiska ohälsan ökar bland den unga 

populationen i Sverige. Enligt folkhälsomyndigheten är ökad individualisering och ökad 

skolstress två anledningar (Folkhälsomyndigheten 2018). En annan anledning är att vetskapen 

om problematiken har ökat och att fler berättar och kan identifiera symtom samtidigt som 

definitionen av hälsobegreppet vidgas. Intresseorganisationen MIND publicerade i samarbete 

med Länsförsäkringar en rapport som heter ”Unga mår allt sämre – eller? Kunskapsöversikt 

om ungas psykiska hälsa i Sverige 2018”. I den rapporten beskrivs sambandet med hjälp av 

denna tolkningsmodell: 

 

 

 

Denna modell visar att ökad uppmärksamhet leder till ett öppnare samtalsklimat som också 

leder till en större rapportering av upplevd psykisk ohälsa. Modellen visar även hur den 

vidgade definitionen gör att fler symtom synliggörs som även det kan förklara ökningen av 

rapporterad självupplevd psykisk ohälsa hos unga (MIND 2018:13).  

MIND-rapporten visar hur den mediala rapporteringen i vissa delar har vinklats genom att 

jämföra statistik. Om än Pisa-resultaten har sjunkit i Sverige ser MIND-rapporten ingen 

statistisk ökning i ogynnsamma familjeförhållanden, utsatthet i barndomen, ökad stress, ökad 

mobbing eller mer våld i hem eller på allmän plats.  

MIND-rapporten belyser även att det inte finns några belägg för att förekomsten av 

psykiska besvär, ängslan, oro eller ångest ökat de tjugo senaste åren bland unga. Däremot 

visar statistiken att efterfrågan av vård för denna problematik har ökat. Rapporten skriver ”att 

i perioder ha känsloproblem är en naturlig del av livet men tendensen att tolka känslomässiga 

Fig. 1 – Tolkningsmodell för ökad rapporterad psykisk ohälsa hos den unga populationen 
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signaler som lindrigare psykisk ohälsa har troligen ökat hos unga”. Där rapporten menar att 

den första riskfaktorn på individnivå för unga är ”1. Bristande språklig förmåga med svårighet 

att sätta ord på tankar och känslor” (MIND 2018:19).  

 

MIND och Länsförsäkringars rapport hävdar inte att den psykiska ohälsan inte förekommer 

eller inte är ett problem i Sverige. MIND-rapporten har däremot ett fokus på kost, motion och 

sömn som friskfaktorer. Slutsatsen i rapporten är – likt WHO-SRPB – att ”mening i livet” är 

en av de främsta friskfaktorerna. Rapporten skriver ”Har det blivit svårare för människor som 

lever idag att hitta mening? Det finns vissa tecken på att det kanske är så och en av 

samhällsutmaningarna framöver är att få människor att känna hopp och att livet har en 

mening” (MIND 2018:34–37).  

Rapporten nämner inte existentiella dimensioner utan talar istället om den goda påverkan 

måleriet har på kortisolproduktion. Rapporten skrevs för att ”nyansera debatten” och ”riktade 

sig till beslutsfattare och yrkesverksamma i mötet med barn”. Genomgående använder 

rapporten inte begreppet existentiell hälsa utan ”förtroende och tro på den egna förmågan” 

och att psykiska WHO-undersökningar i Sverige fokuserar främst på ”emotionellt 

välbefinnande” istället vilket måste uppfattas som en omskrivning av WHO-SRPB som 

används i Sverige på vissa håll. Om än existentiell hälsa är en svensk omskrivning av det 

engelska spiritual- eller religious health verkar även existentiell hälsa i vissa sfärer vara laddat 

i rapporter som vänder sig till skola och beslutsfattare om än friskfaktorerna som lyfts fram är 

de samma.  

 

2.1.5 Skola som arena 

Skolan har funnits långt innan 1900-talet men i och med WHO:s konferens i Ottawa, Kanada 

år 1986 då de existentiella dimensionerna (WHOQOL-SRPB) inkluderas i hälsobegreppet har 

även begreppet ”stödjande arenor” blivit ett nyckelord för folkhälsoforskningen (Eriksson & 

Lindström 2009:191; Haglund 1996:1 ff.). I och med att fokus för hälsoforskningen under 

1900-talets senare hälft gick från att enbart fokusera på sjukdom till att förstå hälsa bredare 

riktades även ett större fokus på sociala omständigheter (Warne 2013:17–19).  

Stora delar av den internationella konferensen i Ottawa år 1986 möjliggjordes av den 

tidigare konferensen år 1977 med ”hälsa för alla”-strategin (Melder 2011:16–17). Denna 



  22(91) 

bidrog till att skapa ett större fokus på stödjande miljöer för människor, miljöer som både 

stödjer de fysiska och sociala aspekterna av människans hälsa. I begreppet stödjande miljöer 

ingår människors hem, nära samhälle, arbetsplats och för denna studies fokusgrupp – deras 

skola (WHO 1991).  

FN:s konvention om barnets rättigheter (som ofta även kallas barnkonventionen) antogs år 

1989 och är därigenom en del av den internationella folkrätten och omfattar barns (0–18 år) 

rättigheter. I Sverige ratificerades konventionen året därpå – 1990 (Barnombudsmannen 

2018). I juni 2018 röstade en majoritet i riksdagen för att göra konventionen till svensk lag. 

Lagen föreslås träda i kraft i januari 2020 (regeringen.se). FN:s konvention om barnets 

rättigheter breddar hälsobegreppet och skriver explicit ut andlig hälsa som en del av eller 

utvecklingskomplement till hälsa: ”Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot 

ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets 

utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala 

utveckling” (FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel.32-1). 

Förbudet mot barnarbete finns alltså inte enbart för att säkra barnets fysiska hälsa och rätt till 

utbildning utan är även förbjudet då det kan äventyra barnets andliga utveckling eller 

”spiritual development” som är formuleringen i den engelska översättning, som är ett av de 

fem originalspråken som konventionen är skriven på (UD, SÖ 1990:20).  

Detta innebär att samtidigt som regeringen, med hänvisning till konventionen om barnets 

rättigheter, kan peka på att barnarbete är olagligt enligt folkrätten så är även andlig utveckling 

en mänsklig rättighet i och med samma konvention. Andlig hälsa nämns även i tre andra 

artiklar; 17, 23 och 27. ”Konventionsstaterna erkänner rätten för varje barn till den 

levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga [eng. spiritual], moraliska 

och sociala välfärd [eng. well-being]” (FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel.17-1).  

 

Maria Warne, doktor i folkhälsovetenskap vid Mittuniversitetet, Sundsvall - Sverige, 

publicerade år 2013 sin avhandling ”Där eleverna är – Ett arenaperspektiv på skolan som en 

stödjande miljö för hälsa”. I avhandlingen skriver Warne att en stödjande miljö ”är det 

ramverk som avser vilka resurser och möjligheter det finns för att människor skall leva och ha 

makten över sitt liv och avser både de fysiska och sociala aspekterna av vår omgivning” samt 

att klassrummet bör betraktas som elevernas arbetsplats där det psykosociala arbetsklimatet 

och den sociala strukturen i området ständigt bör bejakas (Warne 2013:14–20).  
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I skollagen står det att ”[…] undervisningen i skolan skall även enligt läroplanerna vara 

ickekonfessionell. Undervisningen ska vara saklig och allsidig” (Skolverket 2012). Det är den 

kommunala skolan som skall tillgodose barnets utbildning, skolan skall heller inte äventyra 

barnets hälsa varken fysisk eller psykiskt.  

I den nya skollagen står: ”En samlad elevhälsa införs med förebyggande och 

hälsofrämjande syfte. För elevhälsans medicinska, psykosociala, psykologiska och 

specialpedagogiska insatser skall det finnas tillgång till skol- läkare, sköterska, psykolog och 

kurator” (Prop. 2009/10:165). Även den sociala utveckling nämns som ett område som skolan 

bör ta hänsyn till. Det som däremot aldrig nämns är barnets andliga eller moraliska 

utveckling. I läroplanen nämns etik i värdegrunden: ”I överensstämmelse med den etik som 

förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran 

till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara 

icke-konfessionell” (Lgr11).  

 

Den kommunala skolan är i Sverige idag icke-konfessionell. Det är en konsekvens av att 

nation och kyrka ej längre har lika nära relationer och Svenska kyrkan har fått förändrade 

relationer med staten. Detta är inte synonymt med att samhället i sig är sekulärt (Halldorf 

2018:165–167).  

Fastän existentiell hälsa inte är kopplad till varken konfession eller sekularisering har 

utvecklingen i skolan i Sverige gått från att bedriva kristendomskunskap till religionskunskap. 

Den kommunala skolan skall idag vara både konfessionsfri och (parti-)politiskt obunden.  

Vilken eller vems moral som driver skolan, som skall undervisas och vad etiken får för 

konsekvenser i praktiken verkar det inte rå koncensus om inom lärarkåren. Denna studie har 

uppmärksammar, under instuderingen för denna forskningsbakgrund, att detta är ett ämne som 

flera lärarstudenter väljer att avhandla i sina examensarbeten då ”kristen tradition” och 

”västerländsk humanism” som värdegrunden själv nämner är svårdefinierbara (Lgr11).  

Oavsett är skolan den plats där elever rör sig. Det är även den plats som skall var en 

grogrund för god hälsa. I och med WHO och FN:s deklaration om barnets rättigheter 

definieras hälsa som även innehållande de existentiella dimensionerna.  

Detta var det ämne som min kandidatuppsats behandlade och genom den fanns en insikt 

om att det var möjligt att genomföra existentiella hälsopromotioner i en skolmiljö 
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2.2  Presentation av teori 

 
Existentiell hälsa rör sig mellan det psykologiska, medicinska, filosofiska och teologiska. 

Som forskningsbakgrund kommer studien redovisa de tre teoretiska perspektiven som är 

centrala i uppsatsen. Dessa presenteras i varsin underrubrik.  

Existentiell hälsa som forskningsområde är relativt nytt. Detta innebär att det inte finns en 

eller ett fåtal teorier att basera på utan handlar snarare om ett kluster av, inbördes relaterade, 

teorier.. I det avseendet är denna studie likväl en textstudie i försöket att kombinera teorier för 

att bygga ett raster att tolka materialet genom. Detta gör också att teorikapitlet (2) är utökat 

jämfört med övriga kapitel.  

Först kommer studien att presentera forskningen som lett fram till dagens teoribildning om 

existentiell hälsa bland annat genom WHOQOL-SRPB. Då studien undersöker Existentiella 

hälsosamtal och samtalskort kommer studien sedan se till språkteori, både som 

kommunikation och som filosofisk funktion. Till sist kommer studien att redovisa kognition, 

affektion, aktion. 

 

2.2.1 Existentiell hälsa  

Den existentiella hälsan överbryggar ibland både den biomedicinska och humanistiska hälsan. 

Ibland beskrivs den som en egen del av en tredelad aspektiv hälsoförståelse, men i sitt uttryck 

liknar den mest den humanistiska (Pellmer, Wramner & Wramner 2013:9, 11).  

Antonovsky menar genom KASAM-teorin att de funktionella dimensionerna är fungerande 

copingstrategier, meningsskapande strukturer och känsla av sammanhang där din kontext blir 

hanterlig, begriplig och meningsfull. Den substantiella dimensionen av hälsa inbegriper dina 

känslor, handlingar och tankar (Antonovsky 2005:47–51).  

 

Melder menar att oavsett om en livsåskådning är existensfilosofiskt, religiöst eller andligt 

baserad är fortfarande grunden för existentiell hälsa en funktionell livsåskådning. Att 

individens externa existentiella livsåskådning integreras med de inre meningsskapande 

strukturerna för att kunna fungera som en resurs.  
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Detta uttrycks även i Melders arbetsdefinition: ”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, sin omgivning och/eller en transcendent eller 

immanent kraft” (Melder 2011:22–28, 210–219). 

 

2.2.1.1 Klinisk psykologi 

Anknytningsteorin springer i stor del ur den österrikiska barnpsykologen och 

psykoanalytikern Melanie Kleins forskning på 1930-talet. Denna teori har utvecklats av den 

brittiska, psykodynamiskt skolade, psykiatern och psykoanalytikern John Bowlbys på 1950-

talet (Broberg m.fl. 2006:24–25). Vikten av att bearbeta den yttre världen och den egna 

föreställningsvärlden lyfts fram i anknytningsteorin. 

Klein tydliggjorde inte enbart existensen av en inre värld i ständig interaktion med den 

yttre, utan hon skrev även fram att denna värld var ständigt befolkad. Med befolkad menar 

Klein att människans erfarenheter tenderar att personifieras i form av inre objekt eller 

introjekt. Detta blev i Kleins forskning ett brott med den Freudianska tidigare fas-teorin med 

en än mer fenomenologisk förståelse – inte minst uttryckt som objektrelationsteorin (Igra 

1983:32–34).  

I barnets förståelse av sin existens som icke-omnipotent skapas även insikten av en inre och 

yttre värld. Den brittiska barnläkaren och psykoanalytikern Donald W. Winnicott kallar denna 

överlappning för det potentiella övergångsområdet, och det är genom detta övergångsfenomen 

som barnet skapar ett övergångsobjekt (Igra 1983:42–44). Detta övergångsobjekt blir ett 

trygghetsobjekt för barnet. Barnet laddar en snuttefilt eller en tumme med trygghet, något som 

barnet kontrollerar och har makt över men ligger utanför barnet själv. I adolescensen flyttar 

detta trygghetsområde ut och blir en livsåskådning. Människan behöver ha fakta och hon 

behöver ha tankemodeller för att utvecklas. Detta sökande sker i leken, i den kreativa leken, 

kreativitet då förstått bredare än bara skapande utan alla människans attityder. I den leken kan 

barnet eller den vuxne finna sig själv (Winnicott 1971:77, 90). 

Den nederländska doktorn i klinisk psykologi Paul W. Pruyser var influerad av Winnicott. 

Pruyser gör en uppdelning av verkligheten i tre världar. Den autistiska världen, där de privata 

behoven finns – dit hör bland annat drömmar. På andra sidan finns den realistiska världen, 

den är i behov av fakta och tydliga tecken. Där emellan finns den illusionistiska världen. I den 

illusionistiska världen finns kulturella behov, den definieras av symboler, skaparförmåga och 
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lek (Pruyser 1974:240–244). Pruyser hävdar att den pastorala omsorgen möter ett behov som 

kan förstås tvärvetenskapligt där han skriver fram sju diagnosvariabler: medvetenhet om det 

heliga, försyn [”providence”], tro (då förstått subjektivt), nåd och tacksamhet, ånger, 

gemenskap samt kallelse (Pruyser 1976:30–44). 

Det är i det potentiella övergångsområdet beskrivet av Winnicott eller i den illusionistiska 

världen utvecklat av Pruyser som Melders utvecklar en modell för existentiell 

hälsopromotion. I denna sfär finns kombinationen av fakta och förnimmelse samt förståelse 

och förtrogenhet.  

Denna uppdelning går att jämföra med läroplanens taxonomiska beskrivning av kunskap 

som fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet där tre av de orden är de samma som Melders 

modell (Gy 2011; Melder 2011:64). Dessa ord inspirerade även utformandet av 

samtalskorten. 

 

2.2.1.2 Existentiell folkhälsa 

Om än folkhälsa har funnits som begrepp sedan 1900-talet var det först i och med WHO:s 

konferens i Ottawa, Kanada, år 1986 som den existentiella dimensionerna av folkhälsan 

inkluderas i hälsobegreppet (Eriksson, Lindström 2009:191). Idag finns delar av WHOQOL-

SRPB på nationell nivå, där nio av frågorna fanns med i befolkningsundersökningen ”Liv och 

hälsa - ung Västmanland” år 2014. Det var en undersökning som genomfördes av 

kompetenscentrum för hälsa i region Västmanland (Region Västmanland 2018).  

Nationella folkhälsokommitténs definition lyder ”För att må bra har människor behov av 

att känna delaktighet och möjlighet att påverka sina egna liv och samhällsutvecklingen. 

Känsla av sammanhang och meningsfullhet är begrepp som ofta återkommer när det gäller 

förståelsen av varför vissa människor klarar påfrestningar bättre än andra. En viktig del i att 

kunna se ett sammanhang och en meningsfullhet är kunskaper om sig själv och omvärlden” 

(SOU 2000:88, 91). En relativt ny medicinsk specialitet i Sverige, rehabiliteringsmedicin, 

hävdar att motivation och upplevelse av mening är oumbärliga faktorer för att en 

rehabilitering skall bli framgångsrik. När människor tillfrågas vad de uppfattar som 

betydelsefullt för deras hälsa, är den existentiella hälsodimensionen för många lika självklar 

och viktig som den fysiska eller den psykiska (Eriksson 2017:3). 



  27(91) 

Hälsobegreppet är brett. Utöver hem, arbete, möjlighet till lek och inflytande finns även 

andliga och existentiella dimensioner. I en stödjande miljö måste alltså även skolan se till de 

existentiella dimensionerna som en del av alla de faktorer som dynamiskt skall samverka 

(WHO:1991). 

 

2.2.1.3 Existentiell folkhälsomodell enligt Melder 

Melders modell för existentiell folkhälsa visar på det potentiellt existentiellt 

meningsskapande. I modellen är det ena variabelparet (1) en sfär med individens inre 

existentiella behov och (2) en sfär med yttre existentiell betydelsefull inverkan. Dessa sfärer 

skall inte uppfattas binärt utan som ett kontinuum mellan sfärernas integration och 

desintegration.  

Den andra variabelgruppen är beskrivet med fyra hälsosfärer som alla påverkar och 

påverkas av den potentiellt existentiellt meningsskapande hälsosfären. Dessa fyra är (3) den 

fysiska hälsosfären, (4) den psykiska hälsosfären, (5) den sociala hälsosfären och (6) den 

ekologiska hälsosfären. I centrum av dessa sammanlagt sex sfärer återfinns just den potentiellt 

existentiellt meningsskapande hälsosfärens kärna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – Existentiell folkhälsomodell enligt Cecilia Melder. 
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2.2.1.4 WHOQOL 

WHO är ett viktigt organ för att kunna bedriva större forskningsprojekt då olika länder och 

aktörer skall kunna ha en gemensam begreppsapparat och definition av hälsoaspekter. WHO-

QOL (Quality Of Life) är ett verktyg för konceptuell mätning av hälsorelaterad livskvalité 

[HQOL].  

WHOQOL rymmer många olika aspekter av hälsan och är indelad i sex olika domäner som 

omtalas som facetter. Facetter är (1) fysisk hälsa, (2) psykisk hälsa, (3) mått av 

självständighet, (4) sociala relationer, (5) miljö samt (6) spiritualitet, religiositet och personlig 

tro (WHO:1998a). Alla dessa är i sig viktiga för att en människa skall uppnå hälsa, denna 

studie kommer främst fokusera på den sista domänen WHOQOL-SRPB. 

 

2.2.1.5 WHOQOL-SRPB 

Den sista sjätte facetten förkortas SRPB (Spiritual, Religious and Personal Belief) 

spirituell/andlig, religiös och personlig tro och uttrycks i sig i åtta facetter som förkortas 

(SP1–SP8) (WHO:2002). 

De åtta facetterna är: samhörighet (SP1), mening och syfte med/i livet (SP2), förundran 

(SP3), helhet (SP4), styrka (SP5), inre frid (SP6), hopp (SP7) och tro (SP8). Dessa facetter 

har inspirerat de åtta teman som samtalskorten har. Facetterna är skrivna på engelska i sin 

ursprungsform och översätts i denna uppsats till svenska enligt denna lista: 

 

 

 

 

WHOQOL-SRPB (ENG) SRPB-KOD WHOQOL-SRPB (SWE) 

Connectedness (SP1) Samhörighet 

Meaning of life (SP2) Mening och syfte med/i livet 

Awe (SP3) Förundran 

Wholeness (SP4) Helhet 

Strength (SP5) Styrka 

Inner peace (SP6) Inre frid 

Hope (SP7) Hopp 

Faith (SP8) Tro 
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2.2.1.6 WHOQOL-SRPB (BREF) adolescent 

Enkäten som användes i den här undersökningen är en pilotversion av WHOQOL-SRPB 

adolescent. Enkäten är utvecklad av Cecilia Melder och Fredrik Söderqvist, medicine doktor 

och epidemiolog. År 2002 introducerades WHO WHOQOL-SRPB som är validerad för 

mätningar på den vuxna populationen. Denna enkät är en anpassning för den unga 

populationen.  

Det finns en brittisk version av WHOQOL-BREF som är riktad till unga, men den är inte 

validerade till en svensk kontext och inbegriper inte de existentiella domänerna. WHOQOL-

SRPB finns översatt till svenska men är inte riktad till unga. Pilotenkäten som användes i 

denna studie blir en del i att undersöka Söderqvist och Melders anpassning av WHOQOL-

SRPB (BREF) adolescent (Melder & Söderqvist 2017:32). 

 

2.2.2 Språkteori  

Det är med ord vi talar om våra känslor. Teologi och filosofi har ofta varit de diskurser som 

den delen av språket utvecklar. Joel Halldorf, lektor vid Teologiska högskolan, Stockholm - 

Sverige, skriver i sin bok ”Gud – återkomsten” att svenskar idag lider av 

religionsanalfabetism (Halldorf 2018:15–21). Språk för existentiell hälsa är inte, som tidigare 

nämnt, enbart bundet till teologi. Samtidigt har flera teologiska ord fått annan betydelse i vårt 

språk. När vi till exempel uppmanar någon att skriva med mer geist menar vi med vårt tyska 

låneord ”glöd” eller ”liv” utan att syfta på mer ”ande” som är det tyska ordets grundbetydelse 

– likaså med ”spirit” på engelska.  

Den amerikanska fenomenologen John D. Caputo behandlar språket i sin bok ”After the 

Death of God” som fortsätter Nietzsches tankekonstruktion om Guds död. Caputo menar att 

vi inte kan uppfatta verkligheten från ett objektivt utsiktstorn, utan att vi tänker i och uttrycker 

oss inom språkets ramar, utan att för den sakens skull hävda att språket då försvinner in i 

totalrelativism. Caputo menar att teologi, på det viset, bor i språket men även finns bortom 

det. (Caputo & Vattimo 2007:115–117, 126–132). 

 

Den amerikanske professorn i språkfilosofi John R. Searle tillhör den socialkonstruktivistiska 

skolan. Searles förståelse av språket är, likt Caputo, främst fenomenologisk och det ligger 

hela tiden i spänning mot materialismen. Searle, och socialkonstruktivismen i stort, menar att 
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alla mänskliga strukturer är formade och sociala (Alvesson & Sköldberg 2017:40–47). Searles 

pekar på komplexiteten i våra språk, samtidigt som han beskriver det i den kommunikativa 

dimensionen som fattigt. Detta kan hämma vår förmåga att uttrycka oss i de fall vi inte ens 

har ord – byggstenarna – för språk. Språket blir alltså både människan begränsning men även 

hennes möjlighet då det är vi, både enligt Searle och Caputo som formar och skapar det, och 

skapar i och med språket. 

Caputo belyser även språkfilosofins och teologins nära relation. Caputo motsäger aldrig 

Guds existens men han talar heller aldrig för den. Caputo lämnar den ontologiska debatten för 

att tala om huruvida vi kan säga något om denna Gud utanför det subjektiva (Caputo & 

Vattimo 2007:127–132).  

 

Oavsett om vi ser till det subjektiva eller objektiva menar Caputo och Searle att språket sätter 

tydliga begränsningar – eller att vi begränsar oss genom var och hur vi väljer att utforska 

språket. Searle pekar på faktumet att vi har flera olika neurobiologiska ord för händelserna 

som leder till att handen höjs, men inte samma detaljerade språkdräkt för den medvetna 

handlingen att just höja handen.  

Detta är i sig något som begränsar oss när vi skall tala om saker som hör till den 

illusionistiska världen. Utöver det finns det även människor som lever med dysfunktionen 

alexitymi – en diagnos som än mer försvårar verbalisering. 

 

2.2.2.1 Den illusionistiska världen  

Pruyser benämner området mellan den autistiska världen och den realistiska som den 

illusionistiska världen (kap. 2.2.1.1). Det är denna värld som Melder lyft in i sin definition av 

existentiell hälsa. Den illusionistiska världen får ofta näring av kultur, och där får fantasin 

spelrum i mötet med verkligheten.  

Det finns en inbyggd apokalyptisk dualism i verklighetsförståelsen, och den kan ofta 

uttryckas i kulturen där den illusionistiska världen gör sig påmind. Konst reproducerar 

därigenom inte det synliga utan försöker synliggöra det som inte kan ses (Sellars 2012:177–

183). Det är i den processen som konsten, i någon mån, bevekar våra sinnen att förnimma det 

översinnliga. På motsvarande sätt är film, i det avseendet, en illusion och inte ett bländverk 

(Marsh 2004:84–92).  
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Konst och kreativitet blir den del i den vuxnes lek (kallat kultur) som kan binda samman 

dessa två världar in i den illusionistiska världen. Där samtalet ibland tar stopp kan kreativitet 

och konst ta vid på motsvarande sätt som när vi låter oss beröras av en film eller en bok som 

berättandes om något mer än dess faktiska handling – dess ”plot”. 

 

Den tyska filosofen Friedrich W. Nietzsche identifierar genomgående i hans arbete den stora 

makten som språket äger. Nietzsche beskriver nobla ord så som god, godhet och tro som han 

menade hade förseglats av överheten för att öka den hieratiska distansen – vilket i hans 

kontext var kyrkan (Nietzsche 2002:199–202). Idag, över 130 år senare, äger kyrkan eller 

religionen inte samma totala sanningsanspråk i Sverige och kan inte längre defineras som 

överheten. Detta borttar dock inte problematiken med tolkningsföreträde av laddade ord.  

Då vi talar om sanning och hopp så talar vi samtidigt om det som sträcker sig bortom 

sanning och hopp. Denna förklaring applicerar Caputo även på Gud. I den förståelsen av 

teologi finns existentiell hälsa där teologi måste bli ett sätt för unga att uttrycka sig (Caputo & 

Vattimo 2007:120–123). 

Det är i denna diskurs som ärkebiskopen ger uttryck för teologi när hon sade: ”Vi vuxna 

har lurat dem på de redskap vi som människor behöver för att hantera de stora existentiella 

frågorna, motgångar, utmaningar och frågan om mening. Vi har lagt det på den enskilda unga 

människan att hitta på sin mening själv. Det blir ganska jobbigt.”.  

 

2.2.2.2 Alexitymi  

Begreppet alexitymi introducerades år 1972 av den grekiska professorn Peter Emanuel 

Sifneos vid Harvard universitetet. ”A-lexi-tymi” härstammar från grekiskan: [a] – 

”avsaknad”, [lexis] – ”ord” och [thymos] – ”känslor, humör”.  

Sifenos presenterade begreppet efter samtal med sin nära vän och kollega, doktor John 

Case Nemiah efter att ha observerat patienter med psykosomatiska diagnoser. Marianne 

Sonnby-Borgström, doktor i psykologi, sammanfattar alexitymi som problem att mentalt 

representera samt finna ord för sina känslor (Sonnby-Borgström 2010:1).  

Alexitymi påverkar alltså både individens möjlighet att identifiera sina egna känslor samt 

att kommunicera dem till andra. Alexitymi delas in, enligt Sifneos och Nemiahs definition, i 

fyra övergripande effekter (Ae): 
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(Ae.01) Svårigheter att identifiera och beskriva subjektiva känslor.  

(Ae.02) Svårigheter att skilja på känslor och fysiska sensationer av emotionell upphetsning. 

(Ae.03) Begränsad förmåga för fantasi, föreställningsprocesser  

(Ae.04) Stimulusbunden externkognitiv orientering 

(Nemiah & Sifneos 1973:24–29).  

Stimulus-bunden externkognitiv orientering (Ae.04) är den övergripande effekten av 

alexitymikonstruktionen, som även den involverar ett fattigt fantasi-liv likt (Ae.03), 

utilitaristiskt tänkande samt fokus på externa konkreta data bland sinnesintrycken. I den 

ursprungliga alexitymidefinitionen fanns inte försteget ”stimulus-bunden” utan (Ae.04) 

benämndes enbart som ”externkognitiv orientering”. Denna studie väljer att använda den mer 

nyanserade definitionen stimulus-bunden externkognitiv orientering. Denna övergripande 

effekt är på många vis ett extremt exempel på Carl Jungs "extraverted sensing type”. 

Begränsad förmåga till fantasi, föreställningsprocesser (Ae.03) gör det inte bara svårare för 

människor med alexitymi att sätta sig in i hur andra människor tänker, utan gör även att de 

mer sällan drömmer. Både gällande drömmar när de sover, men även att de mer sällan 

försvinner bort i dagdrömmar. Ofta är nattdrömmarna hos personer med alexitymi logiska 

som att man drömmer om att man handlar eller går till skolan eller gör något annat vardagligt 

(Krystal 1979:102–105).  

Eftersom personer med alexitymi har svårt att identifiera sina egna känslor får dessa 

individer även svårt att visa empati samt att knyta starka relationer till andra. Personer med 

alexitymi lider ofta samtidigt av hög emotionell stress (Taylor 1997:83–89). Alexitymi 

beskrevs initialt som ett personlighetsdrag hos individer med diagnostiserad psykosomatik. 

Idag har det visat sig att grader av denna dysfunktion förekommer bland den allmänna 

populationen (Taylor 1997:90–96).  

En av de stora kliniska diskurserna i alexitymiforskningen är idag normativ manlig 

alexitymi; normative male alexithymia (NMA) och då ofta kopplat till könsrollskonflikter; 

Gender roll conflicts (GRC). Inriktningen fokuserar på alexitymins påverkan bland män och 

deras vänskapsrelationer till andra män och dess allmänna kontext som oftast är huvudfokus 

för hypoteser i den samtida forskningen (Guvensel m.fl. 2018:66–69).  
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Personer med psykiatriska diagnoser lider oftare av alexitymi, och alexitymi är 

sammankopplat till psykisk ohälsa. Personer med depression lider oftare av alexitymi än 

personer utan depression (Sonnby-Borgström 2010:2).  

Sifenos pekar även på kopplingen mellan otrygga anknytningsmönster och alexitymi. 

Individer med alexitymi upplever ofta en begränsning i att kunna hantera sin egen ångest. 

Detta gör det även svårt att sätta sig in och leva sig in i någon annans känslor, vilket kan göra 

att individen isolerar sig eller upplevs som o-empatisk (Mayers & Cohen 1992:56).  

Linden R. Timoney och Mark D. Holder är docenter vid University of British Columbia, 

Okanagann - Kanada. Deras rapport visas en utbredning av alexitymi i 19%a v generella 

populationen. Deras arbete visar på koppling mellan psykiska och fysiska besvär och 

alexitymi.  

År 2014 kom Timoney och Holders rapport ut vilken var tydlig med att fler kliniska 

experiment behövde genomföras för att utforska alexitymisk påverkan och utbredning 

(Timoney & Holders 2014:17–18). År 2018 publicerades en artikel i ”Journal of Men’s 

Studies” om ett kliniskt experiment med 216 deltagare.  

Även denna studie kopplar ihop alexitymi med Psychological Well-Being (PWB) och 

diskuterar även förslag på tillvägagångssätt för Alexithymia Reduction Treatment (ART) – 

behandling eller stävjande insatser mot alexitymi (Guvensel m.fl. 2018:69–72). 

Den vanligaste kliniska undersökningsmetoden kallas för Toronto Alexithymia Scale 

(TAS20), där respondenterna skattar sig själva på en femgradig skala. TAS20 är indelad i tre 

facetter som i sig baseras på Sifneos fyra övergripande effekter. Facetterna är: 

 

TAS20.e.01 - Svårighet att identifiera känslor och särskilja dem från kroppsupplevelser.  

(”Jag har känslor som jag inte kan identifiera.”) 

TAS20.e.02 - Svårigheter att kommunicera och beskriva känslor för andra.  

(”Det är svårt för mig att finna rätt ord för mina känslor.”) 

TAS20.e.03 - Stimulus-bunden externkognitivt orientering/sätt att tänka. 

(”Jag föredrar att prata med andra människor om deras dag hellre än deras känslor.”)  

(Zaidel & Kaplan 2007:139–147). 
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2.2.3 Kognition - Affektion - Aktion 

Existentiell hälsa beskrivs av Melder som de sammantagna processerna av tankar, känslor och 

handlingar. Existentiell hälsa består av dina tankar, känslor och handlingar till och i livets 

olika situationer i relation till sig själv, sin omgivning och/eller en transcendent eller 

immanent kraft. Därför är det av vikt att alltid se till dessa tre aspekter och undersöka hur de 

knyter an till varandra om individens meningsskapande strukturer skall förbli hållbara.  

Samtalskorten inspirerades av WHOQOL-SRPB och varje facett presenteras med tre olika 

ansatser på samtalskorten – kognition (”tanke”), affektion (”känsla”) och aktion (”handling”). 

Samtalskorten är inte explicit anpassade som en beteendeterapiform, men teorierna bakom 

kopplingen mellan tanke, känsla och handling är av vikt för studien. 

 

2.2.3.1 Kognitiv beteendeterapi  

Forskning visar att tankar påverkar vårt mående och att våra tankar kan påverka våra känslor. 

Att kognition, affektion och aktion är förbundna och att en del kan påverka en annan. En typ 

av behandling som tar fasta på sambandet mellan tanke, känsla, handling är kognitiv 

beteendeterapi (KBT).  

Utgångspunkten för en KBT-behandling är att negativa tankar leder till negativa känslor, 

som i sin tur kan leda till negativa beteenden (aktioner). Till en början användes KBT-

behandling främst mot depressioner. Idag finns det kognitiva strategier för de flesta 

psykiatriska tillstånd – allt ifrån orm-fobi till schizofreni (Hillvesson u.å.:1–4). 

 

2.2.3.2 Rationell emotiv beteendeterapi  

Den amerikanska psykologen Albert Ellis (1913–2007) skapade en REBT-behandlingen 

(rationell emotiv beteendeterapi) på 1950-talet som blev ett förstudie till, eller en 

grundförutsättning för, dagen KBT-terapi. I Ellis ABC-modell kopplar han Activating event 

(utlösande event) till Belefis (tankevärld, förutfattad förståelse) och Emotional Consequence 

(emotionell konsekvens).  

Ellis modell visar på sambandet mellan dessa aspekter och att de samverkar för 

människans uppfattning av sitt liv och sin omgivning (Ellis 2007:103–107, 247–250). 
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Modellen visar att event/händelser som vi utsätts för kopplas till vår kognitiva inställning – 

vår verklighetsuppfattning och förutfattade förståelse. Modellen visar även de affektiva 

stimuli som den kognitiva processen får tillbaka att tolka, efter det att ett plötsligt event 

tolkats. Dessa formar i sin tur verklighetsuppfattningen som ständigt kan förändras. Ellis 

menar även att dessa går att förändra genom att ifrågasätta förutfattade förståelser – den egna 

kognitionen (Ellis 2007:85–93).  

Detta är inte en modell som samtalskorten (med ett kort för tanke, känsla och handling) 

eller Existentiella hälsosamtal följer men forskningen om affektion - kognition - aktion visar 

att när någon av dessa förändras kan effekten i förlängningen bli att någon av de andra 

aspekterna också förändras. På det sätt som verklighetsuppfattningen formas av affektionen, 

kan även en förändrad förutfattad förståelse av verkligheten förändra affekten av ett event. Att 

aspekterna samverkar och när de utvecklas till en friskfaktors-koppling även fungerar som en 

resurs för individen.  

 

2.3  Arbetsmodeller 

I detta avsnitt presenteras tre modeller som visar på studiens process och arbetsmodell. Den 

första är en tidslinje som visat på när de olika momenten skedde kronologiskt. Den andra är 

Fig. 3 – Alber Ellis ABC-modell för rationell emotiv beteendeterapi 
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Fig. 4 – Tidslinje för studien.  

forskningsprocessmodellen som förklarar studiens två olika faser. Den tredje är en schematisk 

arbetsmodell för hela studien.  

 

2.3.1 Tidslinje för studien 

Under VT-2017 genomfördes Existentiella hälsosamtal på skolan. Innan samtalen startade 

fyllde eleverna i den första enkäten (T1) i januari 2017och i slutet av terminen, efter samtalen, 

besvarades enkät 2 (T2). Samtidigt som andra enkäten besvarades lade jag fram min 

kandidatuppsats om existentiell hälsa.  

Efter sommaren formulerades denna studies syfte och i samband med det tipsade Cecilia 

Melder om den promotionen som då hade genomförts på skolan. Jag kontaktade skolan och i 

oktober genomfördes intervjuer med elever och enkäterna inhämtades. Därefter analyserades 

materialet och studien skrevs under hela 2018. 

 
 

2.3.2 Forskningsprocessmodell 

Studien var inledningsvis en deduktiv mixed-methods studie som utgick från de två första 

forskningsfrågorna. Resultatet för forskningsfråga ett (1) och två (2) visade på nya fakta 

gällande kognition, affektion och aktion. Detta innebar att studien, mot bakgrund av samma 

syfte, ställde ytterligare en fråga: Forskningsfråga tre (3) – Framkommer tanke, känsla, 

handling som faktorer i Existentiella hälsosamtal som en hälsofrämjande resurs?  
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Det kvalitativa materialet analyserades med kategorierna tanke - känsla - handling - resurs 

och det resultatet blev även del av uppsatsens analys och slutsats. Detta gjorde att studien blev 

en abduktiv mixed-methods studie.  

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3 Övergripande arbetsmodell 

Arbetsmodellen visar även de två olika faserna där den ljusgrå kolumnen visar den abduktiva, 

andra, fasen som kom i och med resultatet för forskningsfråga ett (1) och två (2).  

Den kvalitativa data som användes för forskningsfråga ett (1) och två (2) användes även för 

forskningsfråga tre (3) och blev den tredje analysen av fokusgruppsintervjuerna.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 – Forskningsprocessmodell för studien. 
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Fig. 6 – Arbetsmodell för studien. 

 

Syfte Utifrån ett religionspsykologiskt perspektiv studera elevers självskattade hälsa i relation till 

de existentiella aspekterna samt undersöka ungdomarnas självskattade förmåga att 

identifiera och verbalisera existentiella känslor . 

Frågeställning 1. Påverkade 

hälsopromotionen 

Existentiella hälsosamtal 

elevernas självskattade 

hälsa? 

2. Förekommer oförmåga 

att identifiera och 

verbalisera existentiella 

känslor hos eleverna? 

3. Framkommer tanke, känsla, 

handling som verksamma 

faktorer i Existentiella 

hälsosamtal som en 

hälsofrämjande resurs? 

Ansats Deduktiv Abduktiv 

Teoriperspektiv Existentiell hälsa enligt 

Melder 

Alexitymi enligt Sifenos 

& Nemiah 

Kognition, affektion, aktion 

Datainsamling Kvantitativ: Pilotversion 

av WHOQOL-SRPB Bref 

Adolescens samt 

Kvalitativ: 

Fokusgruppsintervjuer 

Kvalitativ: 

Fokusgruppsintervjuer 

Kvalitativ: 

Fokusgruppsintervjuer 

Metod Enkätanalys och 

textanalys 

Textanalys Förnyad textanalys 

Analyskategorier Subgruppering efter A) 

självskattad hälsa och B) 

självskattad livskvalitet. 

Sedan efter – 1) 

Existentiella dimensioner, 

2) Personlig SRPB, 3) 

Identitetsskapande SRPB, 

4) Relation till dig själv 

och 4) relation till andra.  

Övergripande 

analyskategorier 

1. WHO-QOLSRPB 

(SP1–SP8) 

2. Kognition, Affektion, 

Aktion 

3. Alexitymi enligt 
TAS20.Ae.01–Ae.03 

1. Tanke 

2. Känsla 

3. Handling 

4. Resurs 

Resultat Resultat 

Analys och slutsats 
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3 Material  
 

 

 

 

 

Detta kapitel beskriver studiens material och hur det genererades – både processen och 

kontexten data skapades i. Hur studien analyserade och hanterade materialet beskrivs i 

nästkommande kapitel fyra (4) – ”metod”.  

Det kvalitativa materialet utgörs av sex fokusgruppintervjuer med två kompletterande 

intervjuer med en elev och en tolk. Det kvantitativa materialet består av 94 enkäter. Enkäterna 

utgör totaldata för det statistiska resultatet.  

 

3.1 Skolan  

Samtalen genomfördes på en gymnasieskola i Mellansverige under schemalagd mentorstid. 

Eleverna kom från flera olika klasser i årskurs två på gymnasiet. Eleverna hade delats in i 

mindre grupper med en mentor eller personal från skolhälsoteamet fungerade som handledare 

för samtalet. Samtliga elever och personal verkade vid samma skola då Existentiella 

hälsosamtal genomfördes.  

Samtalen genomfördes sällan i det vanliga klassrummet utan i andra rum i skolan för att 

byta miljö, jämfört med övrig undervisning. I de rummen tändes ofta levande ljus för att 

skapa en annan stämning. Efter samtalen erbjöds en kreativ verkstad för eleverna i skolans 

lokaler, denna var frivillig och gemensam för alla elever.  

 

3.2 Deltagarna 

Fokusgrupperna bildades bland eleverna som deltog i Existentiella hälsosamtal. Samtliga 

elever går antingen andra året på gymnasiet eller ”svenskaintroduktions-programmet”. Åldern 
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på eleverna var mellan 16–19 år när den första enkäten besvarades. En tydlig majoritet av 

elever var 17 år. Av deltagarna definierade sig 26% som ”Kille ”och 74% som ”Tjej” vid 

tillfället för den första undersökningen (T1). Inga av deltagarna definierade sig på den frågan 

som ”Varken eller”, ”Både ock” eller ”Annat” vid tillfället för den första enkäten.  

 

3.3 Samtalskorten 

Samtalskorten som Existentiella hälsosamtal använde heter ”Samtalskort – livsmod, 

livsglädje, livsmening”. Korten är utvecklade av metodutvecklare och samtalsterapeut Lena 

Bergquist och Cecilia Melder och framtagna i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan. 

Kortleken består av 24 stycken samtalskort inspirerade av WHOQOL-SRPBs åtta facetter 

av existentiell hälsa (se kap. 2.2.1.5).  

 

WHOQOL-SRPB SRPB-KOD SAMTALSKORTSTEMA 

Samhörighet (SP1) Upplevelse av sammanhang 

Mening och syfte med/i livet (SP2) Meningen med livet 

Förundran (SP3) Upplevelse av förundran 

Helhet (SP4) Upplevelsen av helhet 

Styrka (SP5) Existentiell styrka och kraft 

Inre frid (SP6) Harmoni och inre lugn 

Hopp (SP7) Förhoppning 

Tro (SP8) Tillit som livskraft 

 

Varje tema har en specifik färg, och varje tema har tre samtalskort koppade till sig. Dessa tre 

kort har tre olika ansatser, hur du tänker, hur du känner och hur du handlar. Tanken är att 

synliggöra processerna som går mellan tanke, känsla och handling (VS 2015:2).  

Frågorna har en salutogen ansats (se kap. 2.1.2) och fokuserar på det konstruktiva och 

medvetna för att, med hjälp av samtalskorten, hitta riktning. Samtalskorten försöker alltså 

hjälpa deltagarna att identifiera och verbalisera både sina känslor och sina mål. 
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Till samtalskorten följer en handledning för den som vill använda materialet. Då det är åtta 

teman är det tänkta upplägget för samtalskorten just åtta olika träffar.  

 

Texten från samtalskorten på bilden som alla tre är från temat ”förundran”: 

Tanke: I vilka situationer och sammanhang upplever du förundran, fascination och nyfikenhet? 

Känsla: Hur påverkar dessa känslor dig? Hur känns det i kropp och själ? 

Handling: På vilket sätt kan du skapa fler sådana situationer av sammanhang där du upplever 

förundran över vad livet erbjuder? 

 

Flera av samtalsledare från skolhälsoteamet använde sig av kompletterande kort med känslo-

ord skrivna på. Flera elever berättade att det underlättade samtalen, eftersom man själv inte 

alltid hade ord för sina känslor.  

 

3.4 Fokusgruppsintervjuerna  

Samtliga intervjuer genomfördes genom en semistrukturerad modell för att behålla fokus för 

intervjuerna men inte styra samtalet och fokusgruppsintervjuerna genomfördes innan 

enkäterna hade inhämtats.  

Innan eleverna så intervjuades en grupp bestående av lärare, mentorer och skolhälsoteam 

som var knutna till projektet och som själva deltog i samtalen – då som ledare. Detta gav en 

större insikt i hur de som anställda hade upplevt arbetet med Existentiella hälsosamtal samt 

hur de ansåg att samtalen hade påverkat stämningen bland och hos eleverna på skolan. Dessa 

Bild 2 
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svar användes inte i analysen men det gav information om hur samtalen hade genomförts 

vilket var viktigt inför intervjuerna med elevgrupperna samt för studiens materialkapitel.  

Den andra intervjun genomfördes med en grupp om sex elever som läste på programmet 

”svenska introduktion”. Under den intervjun deltog även en tvåspråkig lärare för att kunna 

tolka de tillfällen det behövdes. Efter den gruppintervjun intervjuades även tolken separat som 

hade varit knuten till gruppen under Existentiella hälsosamtal, främst i översättning av 

samtalskorten.  

De fyra sista intervjuerna genomfördes med elevgrupper som hade svenska som 

modersmål. Varje grupp bestod av fem – åtta elever. Intervjuerna pågick i ca. 45 minuter var. 

Efteråt gjordes en kompletterande intervju med en enskild elev.  

 

Samtliga intervjuer, bortsett från två, auskulterades för att bättre kunna tolka svaren och 

uppfatta kroppsspråk och därigenom undvika en allt för subjektiv tolkning av intervjuerna. 

Intervjuerna spelades in med diktafon och transkriberades därefter.  

 

3.5 Enkäterna 

Eleverna som deltog i Existentiella hälsosamtal besvarade en pilotversion av WHOQOL-

SRPB (BREF) adolescent-enkäten (kap 2.2.1.6). I enkäterna skattade eleverna sin hälsa före 

och efter samtalsserien. 47 elever besvarade enkäter före och efter Existentiella hälsosamtal. 

Fler än 47 elever besvarade den första enkäten, men de som inte hade ett matchande 

löpnummer med den andra enkäten efter Existentiella samtal sorterades bort innan kodning.  

Enkäten var åtta sidor lång och bestod av 47 stycken frågor under olika teman. Skattningen 

gjordes på en femgradig skala. Den andra enkäten som fylldes i efter Existentiella 

hälsosamtal hade även fem frågor som behandlade hur eleverna upplevde samtalen och 

samtalskorten där svaren var öppna. Den andra enkäten fylldes i vid terminsslut när eleverna 

även hade sina slutprov för terminen. 

Av de svarande medverkade 23% på 2–6 träffar, 21% på 7 träffar, 26% på 8 träffar och 

30% på 9 träffar.  
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4 Metod 
 

 

 

 

Studien har genomförts med abduktiv ansats och ur ett religionspsykologiskt perspektiv med 

ett specifikt fokus på existentiell hälsa. I denna mixed-methods studie har det empiriska 

materialet utgjorts av en kombination av kvalitativt material för att fördjupa kunskapen i 

relation till syftet och kvantitativt material för att möjliggöra en kartläggning av eventuell 

förändring hos ett större antal elever.  

För att kunna identifiera ungdomarnas självskattade förmåga att identifiera och verbalisera 

existentiella känslor operationaliserar studien Sifneos och Nemiahs teorier om alexitymi. 

Samtalsserien utgick från samtalskort som inspirerats av WHO:s operationalisering av 

existentiell hälsa genom WHOQOL-SRPB. 

I detta kapitel beskrivs de metoder som studien användes för att svara på 

forskningsfrågorna. Vidare beskrivs hur materialet behandlades och analyserades samt 

studiens intersubjektiva prövbarhet och kredibilitet. Detta kapitel kommer även att behandla 

de etiska hänsynstaganden som studien gjort.  

 

4.1 Kvalitativt material - Fokusgruppsintervjuer 

Efter att samtliga Existentiella hälsosamtal var genomförda och den andra enkäten besvarats 

genomfördes fokusgruppsintervjuer på skolan. Under en dag genomfördes sex 

fokusgruppintervjuer på plats i skolan med två kompletterande enskilda intervjuer. Samtliga 

intervjuer transkriberades till 79 A4-sidor som har används som grund för analysen.  

På skolan hämtades samtliga enkäter i samband med fokusgruppsintervjuerna vilket 

innebar att det inte fanns något primärt resultat att tillgå när intervjuerna konstruerades eller 

genomfördes. 
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4.2 Kvantitativt material - Enkäter 

Den första forskningsfrågan hämtar främst data från de totalt 94 enkäterna som eleverna 

besvarade före och efter Existentiella hälsosamtal. För att garantera anonymiteten hos 

eleverna kommer inte åldern dela eleverna i någon statistisk gruppering eller redovisas i 

resultatet. 

Frågenumret [F.nn] redovisas även vid varje specifik fråga i studiens resultatdel. 

Onumrerat frågades sju introduktionsfrågor i enkäten om könsidentitet, årskurs och ålder. 

Detta resultat har redovisats i löptexten om enkätdeltagarna i löptexten (se kap. 3.1.5). 

Statistiskt har enbart en fråga används från introduktionsdelen, nämligen ”Om du tänker på de 

senaste två veckorna, hur skulle du säga att du mått rent allmänt?” Denna fråga kodas som 

”Introduktionsfråga 1” (I.01). Samtliga frågor från första enkättillfället (T1) ställdes även i 

slutet av terminen efter Existentiella hälsosamtal vid det andra enkättillfället (T2). 

Förändringen mellan (T1) och (T2) redovisas i statistiken och är det som analysen primärt 

fokuserar på.  

För att ge en tydligare översikt delades eleverna in i subgrupper baserat på resultatet vid vissa 

allmänna nyckelfrågor. Dessa frågor delade in gruppen i tre olika subgrupper: ”Låg 

självskattad ingångshälsa”, ”Mellan självskattad ingångshälsa” samt ”Hög självskattad 

ingångshälsa”. Den redovisade subgrupperingen bestämdes av hur eleverna svarade på frågan 

”Hur nöjd är du med din hälsa?” (F.02) vid första tillfället (T1).  

Utöver den subgrupperingen delades även eleverna in i subgrupper, baserat på hur frågan 

”Hur värderar du din livskvalitet?” besvarades vid första tillfället samt ”Om du tänker på de 

senaste två veckorna, hur skulle du säga att du mår rent allmänt?”. Frågorna i enkäten var 

olika i sin formulering men samtliga svar var självskattade på en femgradig skala där ett (1) 

korresponderade med lägst skattat och fem (5) högst skattat. Siffrorna 1–5 överenstämde med 

olika svar beroende på frågan i enlighet med bilaga 1. 

Då studien startade efter det att Existentiella hälsosamtal, samt enkäterna var besvarade 

fanns det inte möjlighet att använda en kontrollgrupp.  

 

I tabellerna i resultatdelen redovisas medelvärdet på frågorna med en decimal, och under det 

standardavvikelsen kursiverad med två decimaler. Enkäterna har sammanställts i Microsoft 

Excel där de har systematiserats och grupperats.  
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4.3 Intersubjektiv prövbarhet 

Materialet som legat till grund för denna studie är de självskattningsenkäterna som eleverna 

besvarat före och efter Existentiella hälsosamtal. Allt material presenteras med totalantal, 

bortfall, medelvärde och standardavvikelse. Materialet analyseras från ett 

religionspsykologiskt perspektiv, grundat i teorier om existentiell hälsa. 

Fokusgruppsintervjuerna har först transkriberats och sedan kodats till subkategorier. Dessa 

är styrda av socialpsykologiska teorier, WHOQOL-SRPB samt operationaliserade teorier om 

alexitymi och teorier om kognition, affektion och aktion.  

 

4.4 Reliabilitet och kredibilitet  

Denna studie söker att uppnå en hög reliabilitet och kredibilitet. Enkäterna redovisar enbart 

elevernas självskattade hälsa vid tillfället som studien genomfördes. Detta innebär att känslan 

eller dagsformen som den specifika eleven bar vid dagen då enkäten fylldes i kan påverka 

resultatet. Enkäten som även den byggde på WHOQOL-SRPB i delar använder ofta stora ord 

som för eleverna är tolkningsbara. Eleverna kan inte i enkäten kommunicera hur de uppfattar 

eller laddar den specifika frågan, även om resultatet för samma fråga ställs emot varandra.  

De semistrukturerade fokusgruppsintervjuerna genererade stora textmassor, eftersom 

samtalet ofta var fritt. Att intervjua människor i grupp kan både hjälpa – då man påminner 

varandra vad man gjorde – men kan även, gruppdynamiskt, leda till självcensur om ens egen 

uppfattning inte överensstämmer med gruppens.  

Efter intervjuerna transkriberades materialet i dess helhet. En fara i att i efterhand koda ett 

transkriberat material är den mänskliga faktorn. Jag som forskare kan misstolka eller tolka in 

mig själv i narrativet och analysera och koda orden för att ge uttryck för något som 

informanten från början själv inte menade eller ville kommunicera. 

 

4.5 Etiska hänsynstaganden och avgränsningar 

Studien har följt föreskrifter för etiska hänsynstaganden för vetenskapliga studier utifrån 

etikprövningsnämndens riktlinjer och THSs praxis. 
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Transkriberat material förvaras efter framläggningen inlåst på Teologiska högskolan i 

Stockholm. Efter förfrågan hos handledaren kan materialet i valda delar källgranskas upp till 

tre månader efter studiens framläggning.  

Enkäterna delades ut samt samlades in av personer som inte arbetat med analysen av 

enkäterna. Enkäterna var helt anonyma och parades ihop enbart genom löpnummer. Under 

fokusgruppsintervjuerna ställs inga frågor rörande könstillhörighet, skolklass eller ålder som 

skulle kunnat knyta informanten till ett specifikt löpnummer bland enkätrespondenterna.  

 

4.6 Analysprocess  

I det första steget analyserades det kvalitativa materialet genom analys av det transkriberade 

materialet från fokusgruppsintervjuerna. Materialet analyserades deduktivt efter WHOQOL-

SRPB för att söka resultat för facetterna SP1–SP8 för att undersöka forskningsfråga ett (1) – 

”Påverkade hälsopromotionen Existentiella hälsosamtal elevernas självskattade hälsa?”. 

För att besvara forskningsfråga två (2) ”Förekommer oförmåga att identifiera och 

verbalisera existentiella känslor hos eleverna?” analyserades studiens kvalitativa data igen. 

Ansatsen var fortfarande deduktiv och kategorierna baserades på TAS20.  

Efter det analyserades studiens kvantitativa material. Studien digitaliserade samtliga 

enkäter för att undersöka elevernas självskattade hälsa under och förändringar mellan 

tillfällena T1 och T2 för att nyansera och utveckla resultatet från det kvalitativa resultatet. 

Studien valde att i den processen gruppera enkätsvararna i subgrupper. De frågor som 

fungerade som gruppdelande var frågor som både var generella i sin formulering, de som 

frågade om något övergripande hälsotillstånd, samt där resultatet visade att en förändring 

skett mellan tillfällena.  

Vid resultatet framkom att ansatsen ”tanke - känsla - handling” inte bara fanns i TAS20-

indelningen, utan även i samtalskortens utformning. Detta föranledde valet att undersöka det 

kvalitativa materialet en tredje gång vägledd av en tredje forskningsfråga – forskningsfråga 

tre (3) – ”Framkommer tanke, känsla, handling som verksamma faktorer i Existentiella 

hälsosamtal som en hälsofrämjande resurs?”. Detta blev studiens, andra, abduktiva fas. 

Samtligt resultat analyserades sedan och ligger till grund för studiens slutsats.  



  47(91) 

5 Resultat & Analys 
 
 

 
 

Här i kapitel fem (5) redovisas studiens resultat samt resultatanalys. Först presenteras 

resultatet från fokusgruppsintervjuerna som kodades enligt WHOQOL-SRPB. Därefter 

kommer studien presentera resultatet från tecken på självskattad oförmåga att identifiera och 

verbalisera existentiella känslor hos eleverna genom att operationalisera teorin om alexitymi 

enligt forskningsfråga två (2).  

Vidare presenteras en sammanställning från enkäterna som eleverna besvarade före och efter 

Existentiella hälsosamtal. Dessa kommer subgrupperas för att nyansera resultatet. Slutligen 

presenteras resultatet som framkom efter analysen av det kvalitativa materialet baserat på 

kategorierna kognition, affektion, aktion samt resurs i enlighet med forskningsfråga tre (3). 

 

5.1 WHOQOL-SRPB  

WHOQOL-SRPB har åtta givna underkategorier genom facetterna SP1–SP8. Studien har valt 

att redovisa citat från fokusgruppintervjuerna samt den kompletterande individuella 

elevintervjun som korresponderar med varje specifik facett för att sedan diskutera dem i 

analysdelen. 

 

5.1.1 Samhörighet (SP1) 

Studien fann två citat som korresponderade med samhörighet. Citaten uttryckte en känsla av 

en samhörighet både med sig själv och med allt levande i en större existentiell kontakt – detta 

satte personen ”i ett sammanhang”.  

Dessa två citat liknar till sitt uttryck mycket KASAM-teorin som är en av Antonovskys 

centrala teorier. ”Känslan av sammanhang” är även samtalskortens egna formulering och 

tolkning för (SP1). 
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SP1 – Samhörighet 
”Gemenskap med mig själv, och med andra och allt levande det blir liksom som en... 

existensen tillsammans – och jag i ett sammanhang.” 

”[…] det blir ju frågan om min existens och min hälsa, mina behov vilket möjliggör att jag 

skapar [ehh] en djupare kontakt med mig och min relation helt enkelt. Vilket är avgörande 

för att jag skall fungera på ett bra sätt i min omvärld [ehh] en ökad medvetenhet [ehh] en 

gemenskap med mig själv.” 

 

5.1.2 Mening och syfte i/med livet (SP2) 

För den första facetterna fann studien enbart ett citat. Citatet visar på en själv-orientering i 

livet i förhållande till sin klasskamrater. Det är inte så mycket ett svar på syfte i livet som en 

verbalisering och kontextualisering av frågeställningen.  

Att studien enbart fann ett citat för (SP1) innebär inte att eleverna inte kände mer mening 

och syfte i/med livet. Detta visar att de semistrukturerade fokusgruppsintervjuerna inte gav 

uttryck för fler tecken på mening och syfte i/med livet i fokusgruppsintervjuernas narrativ – 

så som studien tolkar svaren. 

 

SP2 – Mening och syfte i/med livet 
”Alla tänker ju och ställer sig frågan, vem är jag och vad gör jag och vart ska jag 

egentligen? Och de här frågorna hjälper väldigt mycket för att då kommer man på sig 

själv, ”aha, det var såhär jag tyckte och tänkte”.” 

 

5.1.3 Förundran (SP3) 

Studien fann ett citat som korresponderade med facetten förundran. Citatet visade på en 

förundran som både kopplade till kognition och affektion.  

 

SP3 – Förundran  
”[…] det var som att mina ögon öppnades mer för att ”det är inte bara vi två, det finns fler 

som också tänker på liknande sätt”, och man fick ju höra andra perspektiv.” 
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5.1.4 Helhet (SP4) 

Upplevelsen av helhet gavs uttryck för i upplevelser av att man vara rätt plats samt då eleven 

upplevde hur rum och sinnesstämning överensstämde och satt samman. Flera av citaten som 

kopplades till helhet kunde också vara ett utryck för inre frid (SP6). 

Det visade på vikten av de omkringliggande omständigheterna för att kunna fokusera på sig 

själv för att ta till sig frågan och kunna svara.  

 

SP4 – Helhet 
”Jag tycker att det här rummet är väldigt mysigt. […] jag tror att det är en stor del i hur 

man ska kunna svara ordentligt på frågorna. Känner man att man är i ett jättevitt rum som 

på ett sjukhus, då blir man så upphetsad av det där, då kan man inte bara sätta sig ner och 

bara sjunka ner i sin egen kropp och bara ”ja, nu kan jag tänka”.” 

”[…] man känner ändå att det här är en lugn plats. Så jag tycker de här rummen är jättebra 

att sitta i. Man känner sig inte utsatt på något sätt.” 

”Det var skönt att komma till skolan på fredagarna, för att då känner man att ”ja men okej, 

idag kommer det att vara en lugn dag, jag får gå ner i varv”, det var bra.” 

 

 

5.1.5 Styrka (SP5) 

För den femte facetten, styrka, upptäckte studien ett citat. Att vara integrerad i sig själv kunde 

uppfattas som en styrka och något som kunde ge kraft i vardagen. 

 

SP5 – Styrka 
”[…] ett sätt att liksom klara av vardagen på, ett sätt att boosta mig själv inför det trycket 

som man har runt omkring sig. Något som jag skall leda och styra själv. Min existentiella 

hälsa.” 
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5.1.6 Inre frid (SP6) 

Där studien fann mest material efter Existentiella hälsosamtal i fokusgruppsintervjuerna var 

under inre frid. Dessa citat gav uttryck för att delandet av personliga copingstrategier var 

lättare att ta till sig när det kom från en klasskamrat.  

Det fanns även uttryck för att vissa samtal låg kvar hos elever och kunde kopplas mellan 

tanke, känsla handling och du fungera som en resurs.  

 

SP6 – Inre frid 
”Så kunde man också ta hjälp av det som de andra sa, hur gör du för att gå ned i varv […] 

alla hade ju sitt sätt och det var väldigt skönt för då fick man fler idéer spontant på vad 

man kunde göra och det hjälper faktiskt när jag väl kommer på mig själv att det finns.” 

”Ja kanske när det är höst gillar jag att gå ut i skogen, okej – oj det blir jag faktiskt lugn 

utav; det kanske jag skall prova lite mer ofta.” 

”För mig i alla fall så var väl dagen mer att hitta dig själv och kanske gå ner i varv och 

som sagt komma på dig själv, vad gör du för att varva ner eller vad blir du lugn av.” 

”Alltså jag tyckte det låg lite i bakhuvudet hela tiden efter, kanske inte det man mest 

fokusera på men det låg alltid i bakgrunden. Skall jag försöka göra någonting så dagen 

blir lite gladare, vad var det som gjorde etc.” 

”[…] att ha kontakt med sitt eget djup och liksom kanske lyfta upp det, strukturerat.” 

”Det är bra att komma på sig själv, för kan man inte vara med sig själv, står man inte ut 

med sig själv, så står man inte ut med andra heller, och då blir det ingenting, då blir det 

bara kaos.” 

”Det var någon gång det var vad du gör för att lugna ner dig eller gå ner i varv, jag tror att 

det hade att göra med trygghet […] det var väldigt skönt att ligga och lyssna på, man går 

ner i varv och bara ”nu är allting lugnt, ingenting att oroa sig för”.” 

”Just den konversationen bara att höra hur alla andra mådde när de gjorde sin lugna grej, 

det gjorde att man bara ”ja men det här var lugnt, nu känner jag mig lugn”.” 
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5.1.7 Hopp (SP7) 

För ”hopp” gavs fler olika uttryck för värdet i att prata med varandra. Att när andra lyfte 

något man själv bar på då kunde leda till att man själv kunde dela, samt medvetenheten om att 

det är möjligt att ha fler samtal framöver kunde uppfattas som en trygghet. 

 

SP7 – Hopp 
”Ibland kanske man inte pratar om sig själv och sina problem utanför men när man får det 

här samtalet så vågar man prata.” 

”Om jag ser att min vän pratar om det så pratar jag också.” 

”Jag tror också att det är viktigt, och säkert lärorikt få höra hur andra tänker kring såna 

frågor och hur andra tänker liksom, får tänka efter liksom.” 

”[…] det var ju bra att ha såna här kort med ord på så man kunde få inspiration för ibland 

var det svårt att sätta ord på vad man kände liksom men det fanns ju massa, jättemånga 

kort med ord man kunde ta.” 

”Då pratar man med andra istället för att tänka på det hela tiden och aldrig prata om det.” 

”Det kan ge något typ av hopp. Och som sagt, man upptäcker sig själv lite bättre.” 

 

5.1.8 Tro (SP8) 

Även om personlig tro fick låga skattningsvärden i det kvantitativa materialet visar 

intervjuerna att flera ger uttryck för personlig tro som resurs. Samtalskorten som användes i 

Existentiella hälsosamtal är inspirerade av WHOQOL-SRPB och för SP8 används 

formuleringen ”Tillit som livskraft” (Kap 3.1.3.) Många citat visar på en tilltro till sig själv 

som blir en resurs. 
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SP8 – Tro  
”[…] jag kanske skall ta och skriva ut vad jag känner eller jag kanske skall vara lite 

snällare mot mig själv, jag kanske skall ta en rejäl titt i spegeln och bara – ja, jag duger, du 

är okej; jag är som jag är liksom.” 

”[…] det var nog mest skönt att man fick en bättre inblick på sig själv och bara – jaha jag 

kunde tänka såhär – det var något nytt det tänkte jag inte på.” 

”[…] det var väl bra att de får en att tänka lite mer, och det är ju skönt när man måste vara 

lite mer uppmärksam på vad man själv tycker och tänker så att man inte bara gör precis 

som alla andra och att det inte är något speciellt med mig.” 

”Det är väldigt viktigt tycker jag, för att, man måste vara ett med sig själv och veta vem 

man är och veta vad man tycker så att man inte helt plötsligt hakar på någon annans åsikt 

om ett ämne… ” 

”Man hittar sig själv mycket bättre. Man landar på något sätt, man känner att nu har jag 

kontroll över mitt liv igen.” 

  

5.1.8.1 Sammanfattning av WHOQOL-SRPB efter Existentiella hälsosamtal  

Studien fann korresponderande citat för alla åtta facetter. Mest material återfanns för facett 

”SP6 – Inre frid”. Citaten rörde elevernas upplevelser av helhet och känsla av att vara på 

rättplats – både i samtalen och i skolan. Att relationen till jaget och till sitt eget djup var 

aktuell.  

Att få prata om dessa frågor var det som gav eleverna en känsla av hoppfullhet och 

optimism, inte minst att få höra sin klasskamrater prata om det – det gav en känsla av inte 

vara ensam om att bära på dessa frågor.  

Det fanns flera citat under personlig tro, detta är av vikt då det senare i statistiken visas att 

eleverna skattade generellt lågt både före och efter på kategorierna personlig tro som resurs 

och identitetsskapande tro. Efter Existentiella hälsosamtal höjdes däremot båda kategorierna 

för gruppen som helhet statistiskt.  
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5.2 Oförmåga att identifiering och verbalisera existentiella 

känslor 

Studien hade inte formulerat forskningsfråga två (2) som rör förekomsten av självskattad 

oförmåga att identifiera och verbalisera existentiella känslor hos eleverna när 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes.  

 

Detta gör att frågorna i de semistrukturerade fokusgruppintervjuerna rörde upplevelserna av 

samtalen i stort utan frågor som försökte rikta sig mot alexitymins effekter på oförmåga 

specifikt. Grunden för kodningen är de tre facetterna som används i kliniska TAS20-

mätningarna.  

 

5.2.1 TAS20.Ae.01 

 Utöver att frågorna var nya och därtill, enligt flera, svåra så ställdes ofta frågorna även på ett 

sätt som gjorde att ”bra” inte fungerade som svar. Frågan var inte är du glad? utan istället – 

när känner du glädje? som är en fråga som inte kan besvaras med enbart ett ”ja”, ”nej” eller 

”bra”. Detta skapade frustration hos eleverna då standardsvar sällan gick att använda.  

 

På detta sätt drevs eleverna till att försöka nyansera sig själva och analyser sina känslor. Det 

var även i dessa frustrerade svar som studien observerade tecken på Ae.01.  

Att inte vilja eller kunna svara är, i sig, inte ett tecken på oförmåga att kunna verbalisera 

men att inte ha fler ord än ”bra” för sitt mående är antingen resultatet av ett klimat där den 

frågande inte har tid att lyssna på ett längre svar eller en oförmåga hos eleven att verbalisera 

eller identifiera den aktuella känslan. 
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5.2.2 TAS20.Ae.02 

Resultatet visar på att de stödkort med känslo-ord som användes för många uppfattades som 

en hjälp. Resultatet visade även att flera tyckte att det var svårt att uttrycka sina känslor, 

ibland för de inte fann ord för de, i andra fall för att det var något nytt.  

 

TAS20.Ae.02 - Svårigheter att kommunicera och beskriva känslor för andra.  

”[…] ibland var det svårt att sätta ord på vad man kände liksom men det fanns ju 

massa, jättemånga kort med ord man kunde ta.” 

”Nä jag använder mycket av de här känslo-orden och det tyckte jag verkligen var en 

hjälp – det är ju svårt att sätta ord på känslor så det behöver vi träna på.” 

”Det var bra om man hade några alternativ, så man kunde se och ta orden som fanns 

som exempel.” 

 

5.2.3 TAS20.Ae.03 

Effekter av Ae.03 kan även uttryckas i en ovilja att tala om sitt eget – att inte tala om ting som 

rör på djupet. Stimulus-bunden externkognitiv orientering är svår att tolka i ett litet material 

och behöver kliniska kompletterande undersökningar.  

TAS20.Ae.01 - Svårighet att identifiera känslor och särskilja dem från 
kroppsupplevelser. 

”Det är lite svårt att hitta svar till såna frågor, vad skall man göra för att bli glad. 

Man hittar inte svar i sig själv liksom.” 

”Ibland var det svårt att sätta ord på vad man känner…” 

”[…]det språkliga, att kunna sätta ord på vad man känner – inte bara en språklig 

utveckling utan också ett språk som har med mig att göra.” 



  55(91) 

Det gavs däremot uttryck för en oförmåga att sätta sig in i de andras sätt att tänka samtidigt 

som det fanns tecken på en ovilja att utgå ifrån sitt eget tankemönster – båda effekter för ett 

Stimulus-bunden externkognitivt sätt att tänka.  

 

TAS20.Ae.03 - Stimulus-bunden externkognitiv(t) orientering/sätt att tänka. 

”Jag tyckte det var lite konstigt att höra att det liksom fanns någon som tänkte helt 

motsatsen mot vad jag tänkte. För mig är ju liksom det sättet jag tänker det rätta – det 

är liksom rätt för mig […] det hjälper ju mig att läsa av andra människor.” 

”Jag tror inte att det är en fråga som man tänker att man kan pratat om – det är inget 

som är ett samtalsämne.” 

”Ofta – alltså med mina andra vänner pratar inte vi om såhär djupa grejer – men just 

det här ”när finner du välmående” – det är inte som jag vill snacka sånt med 

kompisar.” 

 

5.2.3.1 Sammanfattning: Oförmåga att verbalisering och identifiera 

existentiella känslor 

I det kvalitativa materialet återfanns tecken på självskattad oförmåga att verbalisera och 

identifiera existentiella känslor för samtliga tre aspekter enligt TAS20. I vilken utsträckning 

är det svårt att uttala sig om utan vidare intervjuer som skulle behöva genomföras för att 

nyansera resultatet.  

Att det var svårt att hitta ord generellt och verbalisera och identifiera existentiella känslor 

uttrycks dock i fokusgruppintervjuerna. 
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5.3 Statistisk genomgång 

I de fall procent inte anges är det medelvärdet som redovisas med en decimal. Medelvärdet 

anges alltid tillsammans med standardavvikelse. Standardavvikelsen redovisas kursiverat 

inom parantes med två decimaler under medelvärdet i tabellerna.  

 

5.3.1 Grundläggande självskattad hälsa 

Som grund för analysen redovisar studien elevernas självskattade livskvalitet, allmänt mående 

och hälsa. Två av dessa frågor användes senare som grupperingsfråga för att bestämma och 

dela in eleverna i subgrupper för att nyansera resultatet. Studien utgår i de kommande tre 

kapitlen (5.3.2–5.3.4) från samtliga elever och redovisar de som en gemensam grupp.  

 

5.3.2 Självskattad livskvalitet  

Enkätens första fråga (F.01) berörde elevernas egna uppskattning av sin livskvalitet. 

Resultatet visade att inga elever skattade sin livskvalitet som ”väldigt dåligt” (1) varken vid 

första (T1) eller andra tillfället (T2) och att 17% skattade sin livskvalitet som ”väldigt bra” (5) 

både före och efter Existentiella hälsosamtal.  

Närmare hälften av eleverna skattade sin livskvalitet som ”bra”. Hos eleverna skedde en 

förändring mellan tillfällena där 5% fler (detta innebär två respondenter) skattade sin 

livskvalitet som ”dålig” vid (T2) som tidigare, vid (T1), skattat det som ”varken bra eller 

dåligt”.  

 

Frågeställning  

n 

(% av N) 

Väldigt dåligt/ 

Dåligt 

Varken bra  

eller dåligt 

Bra/ 

Väldigt bra 

(F.01) Hur värderar du din 
livskvalitet? (T1) 

3  

(6%) 

14  

(30%) 

30  

(64%) 

(F.01) Hur värderar du din 
livskvalitet? (T2) 

5  

(11%) 

12  

(25%) 

30 

 (64%) 

Notera. N=47, Internt bortfall = 0 
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För denna fråga är resultatet följaktligen närmast oförändrat. Detta blir tydligare när 

medelvärdet presenteras då T1 och T2 båda får ett medelvärde på 3,7 om än 

standardavvikelsen blir större vid T2. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.3 Självskattad allmänt mående 

Introduktionsfråga 1 (I.01) löd: ”Om du tänker på de senaste två veckorna, hur skulle du säga 

att du mått då rent allmänt?”. Resultatet visar på en ökning av elever som mått allmänt sämre 

de senaste två veckorna vid det andra tillfället – störst förändring återfanns hos de som mådde 

”bra” (4). Det totala medelvärdet sjönk med 0,3 enheter.  

 

 

n 

(% av N) 
Mycket dåligt / 
Dåligt 

Varken bra  

eller dåligt 

Bra /  

Mycket bra 

(I.01) Hur har du mått rent allmänt de 

senaste två veckorna? (T1) 
9  

(19%) 

9  

(19%) 

29  

(62%) 

(I.01) Hur har du mått rent allmänt de 

senaste två veckorna? (T2) 
12 

(25%) 

13  

(28%) 

22 

(47%) 

Notera. N=47, Internt bortfall = 0 

 

Samma data räknat som medelvärde ger tabellen: 

Frågeställning 

M 

(std) 

T1 T2 

F.01 - Hur värderar du din livskvalitet? 3,7 

(0,81) 

3,7 

(0,87) 

Notera. N=47, Internt bortfall = 0 
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5.3.4 Självskattad hälsa 

Den tredje frågan som har fungerat som gruppindelning var fråga två (F.02) ”Hur nöjd är du 

med din hälsa?”. Resultatet från denna fråga vid första tillfället (T1) kommer att fungera som 

utgångspunkt för subgrupperingen.  

Den största förändringen återfinns hos de elever som skattade sin hälsa lägst när den första 

enkäten genomfördes – den som genomfördes innan Existentiella hälsosamtal.  

Vid första tillfället skattade 29% av eleverna att de var ”väldigt missnöjd” (1) eller 

”missnöjd” (2) med sin allmänna hälsa. Efter Existentiella hälsosamtal hade den siffran 

sjunkit med 12%. Vid första tillfället skattade även 11% av eleverna sig som ”väldigt nöjd” 

med sin hälsa, den siffran hade ökat till 15% efter Existentiella hälsosamtal.  

 

n 

(% av N) 

Mycket dåligt /  

Dåligt 

Varken bra  

eller dåligt 

Bra / 

Mycket bra 

(F.02) Hur nöjd är du 
med din hälsa? (T1) 

14 

(29%) 

14  

(30%) 

19  

(41%) 

(F.02) Hur nöjd är du 
med din hälsa? (T2) 

8  

(17%) 

19  

(40%) 

20  

(43%) 

Notera. N=47, Internt bortfall = 0 

 

Samma data räknat som medelvärde ger tabellen: 

 

Frågeställning 

M 

(std) 

T1 T2 

I.01 - Om du tänker på de senaste två veckorna, hur 

skulle du säga att du mått då rent allmänt? 
3,5 

(0,96) 

3,2 

(1,08) 

Notera. N=47, Internt bortfall = 0 
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Frågeställning 

M 

(std) 

T1 T2 

F.02 - Hur nöjd är du med din hälsa? 3,1 

(1,09) 

3,4 

(0,98) 

Notera. N=47, Internt bortfall = 0 

 

5.3.5 Subgruppering 

För att nyansera resultatet valde studien att subgruppera eleverna. Subgrupperna bestämdes av 

hur eleverna själv skattade sin hälsa vid första enkätundersökningstillfället. Eleverna delades 

in beroende på hur de svarade på fråga 2 (F.02) ”Hur nöjd är du med din hälsa?” samt fråga 

(I.01): ”Om du tänker på de senaste två veckorna, hur skulle du säga att du mått då rent 

allmänt?”.  

De tre subgrupperna är ”Låg självskattad ingångshälsa” (subgrupp-låg) – den gruppen 

består av de elever som skattade ”mycket dåligt” (1) och ”dåligt” (2) vid första tillfället. 

”Mellanhög ingångshälsa” (subgrupp-mellan) – de som skattade ”varken bra eller dåligt” (3) 

på fråga 2 (F.02) och ”Hög självskattad hälsa” (subgrupp-hög) de som skattade ”bra” (4) och 

”mycket bra” (5) vid första tillfället (T1).  

 

Fördelningen mellan subgrupperna som baserades på fråga F.02 ”Hur nöjd är du med din 

hälsa?” är (subgrupp-låg) 30% (n=14), (subgrupp-mellan) 30% (n=14 ) samt (subgrupp-hög) 

40% (n=19) av de total antalet elever 100% (N=47).  

Fördelningen mellan grupperna baserat på fråga I.01 ”Om du tänker på de senaste två 

veckorna, hur skulle du säga att du mått då rent allmänt?” är (subgrupp-låg) 19% (n=9), 

(subgrupp-mellan) 19% (n=9 ) samt (subgrupp-hög) 62% (n=29) av de total antalet elever 

100% (N=47).  

 

Den naturliga fördelningen mellan subgrupperna blev mer jämn då den delas enligt F.02. 

Förändringen på den subgrupperingsfrågan förändras lika på båda frågorna – en förändring på 

0,3 enheter. Vidare i studien redovisas frågarna i detalj enligt fråga F.02 som 
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subgruppsbestämmande. Oavsett vilken subgruppering studien väljer redovisas samtliga 

elever under varje tematisk frågekluster som en total.  

I texten kommer alltid subgruppsnamnen att skrivas kursiverat så som det uppvisas i 

parenteserna ovan för att förtydliga.  

 

 

5.3.5.1 Subgrupp ”Låg självskattad ingångshälsa” 

Den största förändringen återfanns i subgruppen ”Låg självskattad ingångshälsa” (subgrupp-

låg). Gruppen bestod av de elever som skattade sin hälsa (1) – ”mycket missnöjd” och (2) – 

”missnöjd” och utgjorde 29% av den totala gruppen.  

Efter Existentiella samtal skattade 64% av dessa elever sin hälsa till ”varken nöjd eller 

missnöjd” alternativt ”nöjd”. Efter Existentiella hälsosamtal skulle följaktligen 7% av de som 

innan tillhörde subgruppen ”Låg självskattad ingångshälsa” (subgrupp-låg) ha grupperats 

med gruppen ”Hög självskattad ingångshälsa” (subgrupp-hög). Medelvärdet för gruppen 

höjdes med en hel enhet (+1,0). 

Efter Existentiella hälsosamtal sänktes antalet som skattade sin hälsa till ”väldigt 

missnöjd” med två tredjedelar till 7% samt de som skattade det till ”missnöjd” sänktes från 

79% till 29%. 

 

Frågeställning 
M 
(std) 

T1 T2 

F.02 - Hur nöjd är du med din hälsa? 1,8 

(0,41) 

2,8 

(0,86) 

Notera. n=14, Internt bortfall = 0 

 

5.3.5.2 Subgrupp ”Mellanhög självskattad ingångshälsa” 

Denna grupp bestod av de elever som skattade ”varken nöjd eller missnöjd” på F.02. vid 

första tillfället (T1) Subgruppen ”Mellanhög självskattad ingångshälsa” (subgrupp-mellan) 

bestod av 30% utav eleverna. Lika många elever skattade sin hälsa ”väldigt nöjd” och ”nöjd” 
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(21,5%) som elever som skattade det som ”missnöjd” (21,5%) efter Existentiella hälsosamtal. 

För flertalet (57%) var skattningen oförändrad före och efter Existentiella hälsosamtal. 

 

Frågeställning 
M 
(std) 

T1 T2 

F.02 - Hur nöjd är du med din hälsa? 3,0 

(0,00) 

3,1 

(0,91) 

Notera. n=14, Internt bortfall = 0 

 

5.3.5.3 Subgrupp ”Hög självskattad hälsa” 

Den sista gruppen bestod av de elever som skattade ”nöjd” och ”mycket nöjd” på (F.02). 

Denna grupp var den största sett till antal elever. Antalet som skattade sin hälsa till (5) 

”mycket nöjd” förblev oförändrat på 26%. Vid andra tillfället skattade 26% ”varken nöjd eller 

missnöjd”. Detta innebar en sänkning av medelvärdet med 0,3 enheter. 

 

Frågeställning 
M 
(std) 

T1 T2 

F.02 - Hur nöjd är du med din hälsa? 4,3 

(0,44) 

4,0 

(0,72) 

Notera. n=19, Internt bortfall = 0 

 

5.3.6 Komparativt mellan subgrupp baserad på självskattad hälsa 

I detta kapitel fokuserar studien på de specifika frågorna i enkäten. Subgrupperna baserades 

på F.02 och presenteras separat med förkortningarna F.02.LÅG, F.02.MELLAN samt 

F.02.HÖG. Längst till höger presenteras totalsumman (summa) för samtliga elever. 

Förändringen mellan första tillfället (T1) och andra tillfället (T2) visas bredvid varandra i de 

två olika kolumnerna. Längst ner presenteras summan för subgruppen för den generella 
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förändringen för samtliga frågor för denna tematiska frågegrupp. I denna del presenteras 

medelvärdet och standardavvikelse.  

Frågorna är tematiskt grupperade– detta gör att frågenumren inte alltid redovisas 

kronologiskt fallande i tabellerna.  

 

5.3.6.1 Existentiella dimensioner  

Frågorna F.28, F.31, F.32–F.36 behandlade de existentiella dimensionerna. Dessa frågor rör 

framför allt facetter i SP1–SP2 och SP6–SP7 i WHOQOL-SRPB.  

Viktigt att poängtera är att subgrupperingen inte tog hänsyn till de existentiella frågorna 

som här redovisas vid subgruppsindelningen utan enbart självskattad hälsa inför Existentiella 

hälsosamtal vid första tillfället (T1). De elever som skattade lågt på hälsa skattade även 

generellt lägre på de existentiella dimensionerna. 

Resultatet visar på en generell sänkning hos grupperna efter Existentiella hälsosamtal. 

Resultatet visar att subgrupp låg skattar samtliga av dessa aspekter lägre än totalens 

medelvärde. Samtidigt skattar subgrupp hög högre än medel på samtliga frågor. Redan vid 

ingångsvärdet återfinns en tydlig skillnad mellan subgrupperna LÅG, MELLAN och HÖG 

som kvarstod efter Existentiella hälsosamtal.  
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Totalsiffran blir oförändrad för subgrupp-hög. För subgrupp-låg sänks den på samtliga 

frågor, för subgrupp-hög blir resultatet högre på häften. Den störst förändring sker i fråga 34 

(F.34)” I vilken utsträckning känner du att ditt sätt att leva överensstämmer med dina känslor 

och tankar?” där resultatet sänks med tre (0,3) enheter för hela gruppen. 

 

 

 

 

 

 

 F.02.LÅG F.02.MELLAN F.02.HÖG SUMMA 

Frågeställning 

I vilken utsträckning… T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

F.28 - upplever du att ditt 
liv är meningsfullt? 

2,8 

(1,21) 

2,4 

(0,97) 

3,3 

(0,96) 

3,1 

(1,12) 

3,6 

(0,94) 

4,0 

(0,92) 

3,3 

(1,08) 

3,3 

(1,21) 

F.31 - upplever du känslor 
som inspiration i ditt liv? 

2,4 

(1,12) 

2,4 

(0,61) 

3,2 

(0,94) 

2,9 

(0,96) 

3,2 

(0,83) 

3,3 

(0,91) 

3,0 

(1,02) 

2,9 

(0,93) 

F.32 - är du hoppfull inför 
ditt liv? 

2,9 

(1,19) 

2,6 

(1,17) 

3,2 

(1,08) 

2,9 

(1,22) 

4,0 

(1,03) 

3,8 

(1,18) 

3,4 

(1,20) 

3,2 

(1,30) 

F.33- har du inre frid? 

1,9 

(0,59) 

1,9 

(0,70) 

2,7 

(0,88) 

2,7 

(1,22) 

3,2 

(1,05) 

3,4 

(1,14) 

2,7 

(1,03) 

2,8 

(0,70) 

F.34 - känner du att ditt 
sätt att leva 
överensstämmer med dina 
känslor och tankar? 

2,5 

(0,50) 

2,2 

(0,80) 

3,3 

(0,79) 

3,0 

(1,11) 

3,4 

(0,59) 

3,2 

(0,89) 

3,1 

(0,74) 

2,8 

(1,04) 

F.36 - känner du att ditt 
liv har ett syfte? 

2,6 

(1,05) 

2,5 

(1,05) 

3,3 

(1,10) 

3,5 

(1,40) 

3,7 

(1,17) 

3,6 

(1,27) 

3,2 

(1,21) 

3,2 

(1,34) 

SUMMA Existentiella 
dimensioner 

2,5 

(0,94) 

2,3 

(0,88) 

3,2 

(0,95) 

3,0 

(1,17) 

3,5 

(0,93) 

3,5 

(1,05) 

3,1 

(1,04) 

3,0 

(1,08) 

n=14 n=14 n=19 N=47 
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5.3.6.2 Personlig tro, religiositet och andlighet  

Nästa frågegrupp (F.29–F.30, F.35) behandlade den personliga tron, religiositeten och 

andligheten, med fokus på huruvida eleven upplever någon känsla av kontakt med detta och 

såg det som en resurs. Dessa frågor kopplas tydligast samman med WHOQOL-SRPB 

facetterna SP5 och SP8.  

Resultat för samtliga frågor har ett medelvärde på 2,1–2,4 både före och efter Existentiella 

hälsosamtal. På frågorna F.28–F.50 svara (2) mot svarsalternativ ”lite” och (3) ”måttligt”. 

Den största förändringen finns hos subgrupp-mellan på F.30 ”I vilken utsträckning ger din 

personliga tro/uppfattning/ övertygelse dig styrka i vardagen?” där resultatet höjs med 0,6 

enheter från 2,3 till 2,9 vilket skulle innebära att uppfattning gick från i ”lite utsträckning” till 

att den ger styrka i ”måttlig utsträckning”.  

 

 

 F.02.LÅG F.02.MELLAN F.02.HÖG SUMMA 

Frågeställning 

I vilken utsträckning… T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

F.29 - ger kontakt med 

någon form av andlig 

dimension dig 

tröst/lättnad? 

1,3 

(0,79) 

1,2 

(0,41) 

2,8 

(1,47) 

2,6 

(1,63) 

2,4 

(1,42) 

2,4 

(1,49) 

2,2 

(1,42) 

2,1 

(1,45) 

F.30 - ger din personlig 

tro/uppfattning/ 

övertygelse dig styrka i 

vardagen? 

1,2 

(0,56) 

1,4 

(0,61) 

2,3 

(1,44) 

2,9 

(0,55) 

2,9 

(1,76) 

2,9 

(1,67) 

2,2 

(1,55) 

2,4 

(1,57) 

F.35 - känner du en inre 

andlig styrka? 

1,4 

(0,82) 

1,3 

(0,59) 

2,4 

(1,12) 

2,9 

(1,59) 

2,7 

(1,68) 

2,7 

(1,65) 

2,3 

(1,42) 

2,3 

(1,56) 

SUMMA  

PERSONLIG SRPB 

1,3 

(0,72) 

1,3 

(0,53) 

2,5 

(1,34) 

2,8 

(1,25) 

2,7 

(1,62) 

2,7 

(1,60) 

2,2 

(1,46) 

2,3 

(1,52) 

n=14 n=14 n=19 N=47 
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5.3.6.3 Identifierande tro, religiositet och andlighet  

Frågegruppen undersökte hur eleven identifierade sig själva med begrepp rörande tro, 

religiositet samt andlighet.  

Resultatet visade en ökning på alla fyra frågor. Den tydligaste ökningen återfanns på fråga 

50 (F.50) – ”I vilken utsträckning har du någon form av stark personlig tro/uppfattning?”. 

Samtidigt bör påpekas att standardavvikelsen för F.50 är bland de högsta för hela 

undersökningen. Detta kan därigenom uppfattas som att fråga f.50 även är en vattendelare för 

gruppen internt.  

Den fråga som skattades lägst var frågan ”I vilken utsträckning anser du dig vara en 

religiös person?” (F.47) både före och efter undersökning även fast den höjdes vid T2. Det 

framkommer även att subgrupp-låg skattar lägre än totalen på samtliga frågor och subgrupp-

hög är över medel även fast det enbart var den upplevde totala hälsan som bestämde 

subgruppsindelningen.  

 

 F.02.LÅG F.02.MELLAN F.02.HÖG SUMMA 

Frågeställning 

I vilken utsträckning… T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

F.47 - anser du dig vara en 
religiös person? 

1,1 

(0,35) 

1,3 

(0,45) 

1,9 

(1,30) 

1,9 

(1,16) 

2,3 

(1,56) 

2,4 

(1,66) 

1,8 

(1,33) 

1,9 

(1,33) 

F.48 - anser du dig vara 
del av en religiös 
grupp/sammanslutning? 

1,3 

(0,59) 

1,2 

(0,56) 

1,8 

(1,32) 

1,8 

(1,21) 

2,5 

(1,82) 

2,7 

(1,89) 

1,9 

(1,49) 

2,0 

(1,54) 

F.49 - har du någon form 
av andlig 
tro/uppfattning?? 

1,6 

(0,72) 

1,4 

(0,49) 

2,3 

(1,32) 

2,5 

(1,65) 

2,5 

(1,67) 

2,8 

(1,76) 

2,2 

(1,39) 

2,3 

(1,57) 

F.50 - har du någon form 
av stark personlig 
tro/uppfattning 

1,4 

(0,48) 

1,6 

(1,11) 

2,3 

(1,33) 

2,9 

(1,73) 

2,6 

(1,66) 

2,8 

(1,57) 

2,1 

(1,44) 

2,5 

(1,60) 

SUMMA  
IDENTITET SRPB 

1,3 

(0,53) 

1,4 

(0,65) 

2,1 

(1,06) 

2,3 

(1,43) 

2,5 

(1,67) 

2,7 

(1,72) 

2,0 

(1,41) 

2,2 

(1,51) 

 n=14 n=14 n=19 N=47 
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5.3.6.4 Relationer till sig själv och situation  

Frågorna som rörde hur tillfredsställda, glada eller nöjda eleverna var med sin relation till sig 

själv och sin närmaste kontext samlades i samma tema. Även för detta tema sker en ökning 

hos gruppen på samtliga frågor. Den tydligaste ökningen upptäcktes för frågan ”Hur nöjd är 

du generellt med ditt förhållande till andra människor?” (F.20).  

Till skillnaden från subgrupp-låg där resultatet visade på en höjning för samtliga frågor 

upptäckte studien en nedgång på samtliga frågor förutom på fråga 16 (F.16) ”Är Du nöjd med 

din sömn?” hos subgrupp-mellan. Inget värde var lägre än tre (3) - (”varken nöjd eller 

missnöjd”) efter sänkningen vilket är högre än samtliga resultat efter höjningen hos subgrupp-

låg. Även efter sänkningen skattar eleverna i subgrupp-mellan följaktligen högre på frågorna 

F.16–F.20 än eleverna i subgrupp-låg.  

 F.02.LÅG F.02.MELLAN F.02.HÖG SUMMA 

Frågeställning:  

Hur nöjd är du… T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

F.16 - med din sömn? 
2,8 

(1,2) 

2,9 

(0,99) 

3,1 

(0,99) 

3,4 

(0,97) 

3,5 

(0,94) 

3,7 

(0,78) 

3,2 

(1,08) 

3,4 

(0,98) 

F.17 - med din förmåga att 
utföra dina dagliga 
aktiviteter? (i skolan, 
hemma, på fritiden). 

2,5 

(0,10) 

2,7 

(1,10) 

3,4 

(0,98) 

3,1 

(0,74) 

3,9 

(0,79) 

3,1 

(0,71) 

3,3 

(1,08) 

3,3 

(0,96) 

F.18 - med din 

arbetskapacitet i skolan? 
2,2 

(1,00) 

2,4 

(0,98) 

3,3 

(0,96) 

3,2 

(1,14) 

3,3 

(0,86) 

3,2 

(0,83) 

3,0 

(1,06) 

3,1 

(1,07) 

F. 19 - med dig själv? 
2,2 

(0,94) 

2,3 

(0,96) 

3,6 

(0,61) 

3,4 

(0,97) 

3,9 

(0,97) 

3,9 

(0,94) 

3,3 

(1,13) 

3,3 

(1,18) 

F.20 - generellt med ditt 

förhållande till andra 

människor? 
2,8 

(0,94) 

3,1 

(0,83) 

3,6 

(0,82) 

3,4 

(0,97) 

4,1 

(0,82) 

4,1 

(0,91) 

3,5 

(1,01) 

3,6 

(1,00) 

SUMMA  

RELATION SJÄLVET 
2,5 

(0,83) 

2,7 

(0,97) 

3,4 

(0,87) 

3,3 

(0,95) 

3,7 

(0,87) 

3,6 

(0,83) 

3,3 

(1,07) 

3,3 

(1,03) 

 n=14 n=14 n=19 N=47 
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5.3.6.5 Relationer till andra och situation  

Frågorna F.21–F.26 rörde hur nöjda eleverna var med, och i, sina relationer till människor 

omkring sig och situationer de befann sig i. På två av frågorna ([F.23] – ”Hur nöjd är du med 

det stöd som dina lärare ger dig?” och [F.26] – ”Hur nöjd är du med de transportmedel som 

står till buds?”) förblev resultatet oförändrat. På (F.22) – ”Hur nöjd är du med det stöd som 

dina vänner ger dig?” höjdes resultatet för gruppen medan resterande tre frågor (F.21, F.24, 

F.25) sänktes för hela gruppen. För dessa frågor upptäckte dock studien ett resultat som är 

generellt högre än för många andra frågor i enkäten. Även efter sänkningen är närmaste 

värdet för samtliga frågor ”nöjd” (4). Nära intima relationer, stöd från vänner och stöd från 

lärare höjs hos subgrupp-låg samtidigt som det sjönk för subgrupp-mellan.  

 F.02.LÅG F.02.MELLAN F.02.HÖG SUMMA 

Frågeställning 

Hur nöjd är du… T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

F.21 - med dina nära 
intima relationer? 

3,5 

(0,63) 

3,6 

(0,90) 

3,6 

 (1.05) 

3,4 

(1,04) 

4,3 

 (0.78) 

4,1 

(0,79) 

3,8 

(0,91) 

3,7 

(0,96) 

F.22 - med det stöd som 
dina vänner ger dig? 

3,7 

(1,03) 

3,9 

(1,28) 

4,0 

(0,80) 

3,6 

(1,12) 

3,9 

(0,80) 

4,5 

(0,50) 

3,9 

(0,82) 

4,0 

(1,05) 

F.23 - med det stöd som 
dina lärare ger dig? 

3,8 

(1,01) 

3,9 

(0,70) 

3,9 

(0,74) 

3,6 

(1,04) 

4,2 

(0,87) 

4,3 

(0,78) 

4,0 

(0,90) 

4,0 

(0,89) 

F.24 - med förhållandena 
där du bor? 

3,8 

(0,77) 

3,6 

(1,04) 

4,0 

(0,70) 

3,9 

(1,24) 

4,4 

(0,67) 

4,5 

(0,59) 

4,1 

(0,76) 

4,0 

(1,03) 

F.25 - med dina 
möjligheter att få tillgång 
till hälsovård? 

3,9 

(0,83) 

3,4 

(0,90) 

3,6 

(0,90) 

3,5 

(1,18) 

4,1 

(0,64) 

3,7 

(0,85) 

3,9 

(0,81) 

3,6 

(0,98) 

F.26 - med de 
transportmedel som står 
till buds? 

4,0 

(0,80) 

3,9 

(0,83) 

3,4 

(1,05) 

3,2 

(0,94) 

3,3 

(1,17) 

3,7 

(1,12) 

3,6 

(1,09) 

3,6 

(1,02) 

SUMMA  
RELATION ANDRA 

3,8 

(0,84) 

3,7 

(0,94) 

3,7 

(0,99) 

3,5 

(1.09) 

4,0 

(0,82) 

4,1 

(0,77) 

3,8 

(0,88) 

3,8 

(0,98) 

 n=14 n=14 n=19 N=47 
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5.3.7 Upplevelse av negativa känslor  

Denna fråga presenteras separat då svaret är konverterat och ett lågt värde responderar med ett 

positivt resultat. Frågan inleddes i brödtexten, för att hjälpa elev att skatta, med formuleringen 

”om du tänker tillbaka de senaste två veckorna…”. Upplevelsen av negativa känslor ökade 

något för hela gruppen. Vid andra tillfället (T2) uppgav 13% av eleverna att de alltid upplever 

negativa känslor, t.ex. nedstämdhet, förtvivlan, ångest, depression. 

 

n 

(% av N) 
Aldrig Sällan Ganska 

ofta Väldigt ofta Alltid 

(F.27) Hur ofta har du / upplever du 
negativa känslor, t ex nedstämdhet, 
förtvivlan, ångest, depression? (T1) 

2 

(4%) 

17 

(37%) 

16  

(35%) 

6  

(13%) 

5  

(11%) 

(F.27) Hur ofta har du / upplever du 
negativa känslor, t ex nedstämdhet, 
förtvivlan, ångest, depression? (T2) 

1 

(2%) 

18  

(39%) 

11 

(24%) 

10 

 (22%) 

6  

(13%) 

Notera. N=46, Internt bortfall = 1 

 

Både före och efter Existentiella hälsosamtal hade över 60% av eleverna i subgrupp-låg 

upplevelser av negativa känslor under de senaste två veckorna. 14% av eleverna från gruppen 

skattade det som ”sällan” medan fortfarande 21% kände dessa negativa känslor ”alltid”. 

Resultatet visade att bland elever i subgrupp-mellan upplevde 7% ”alltid” negativa känslor 

och 7% ”ganska ofta” då enkäten fylldes i första gången (T1). Vid andra tillfället (T2) hade de 

sifforna ökat till 21% respektive 14%. 

 F.02.LÅG F.02.MELLAN F.02.HÖG SUMMA 

Frågeställning 

M 

(std) T1 T2 T1 T2 T1 T2 T1 T2 

F.27 -Upplever du 
negativa känslor, t ex 
nedstämdhet, förtvivlan, 
ångest, depression? 

3,8 

(0,769) 

3,7 

(0,958) 

2,9 

(0,833) 

3,3 

(1,097) 

2,3 

(0,849) 

2,2 

(0,893) 

2,9 

(1,047) 

3,0 

(1,176) 

 n=14 n=14 n=18 N=46 (-1) 
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5.3.7.1 Sammanfattning av kvantitativa data 

På fråga 1 (F.01) ”Hur värderade du din livskvalitet?” förändrades inte medelvärdet mellan 

(T1) och (T2). På (F.02.) ”Hur nöjd är du med din hälsa?” höjdes totalen med 0,3 enheter och 

på introduktionsfråga 1 (I.01) ”Om du tänker på de senaste två veckorna, hur skulle du säga 

att du mått då rent allmänt?” sjönk medelvärdet med 0,3 enheter.  

För frågorna som berörde personlig tro, religiositet och andlighet (SRPB) höjdes resultatet 

både för den personliga och identitetsskapande SRPB när studien ser till hela gruppen efter 

Existentiella hälsosamtal. För frågorna för relation till sig själv och till andra förblev 

resultatet oförändrat när studien ser till hela gruppen för dessa övergripande kategorier.  

Bland subgrupperna återfanns en stor förflyttning mellan (T1) och (T2) där flera som 

skattade lågt vid (T1) senare skattade högt vid (T2) och vice versa. Störst förändring skedde i 

subgrupp-låg. 

Värdet för de frågorna som rörde de existentiella dimensionerna sänks med 0,1 enhet efter 

Existentiella hälsosamtal där den störst förändring återfinns för ”I vilken utsträckning känner 

du att ditt sätt att leva överensstämmer med dina känslor och tankar?” (F.34) samt för frågan 

”I vilken utsträckning eleverna upplever att de har inre frid?” (F.33). Dessa frågor sänks mest 

hos subgrupp låg och subgrupp mellan.  
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5.4 Tanke - Känsla - Handling – Resurs.  

Utöver att se till WHOQOL-SRPB sökte studien efter uttryck för kognition, affektion, aktion 

och resurs. Forskningsfråga tre (3) löd: ”Framkommer tanke, känsla, handling som 

verksamma faktorer i Existentiella hälsosamtal som en hälsofrämjande resurs?”. 

  

5.4.1 Tanke 

Ofta var det samtalskortens formuleringar som eleverna tyckte var svåra att förstå. Ofta var 

det svårt att svara på frågorna när de inte någonsin tidigare hade funderat över frågan. Det var 

viktigt, uttryckte många, att få tala om dessa frågor tillsammans och att få chans att lyssna till 

varandra. Stödet från vänner var en av de statistiska frågorna som höjdes mest som studien 

tidigare visat.  

Flera elever berättade om att när de naturligt ”tvingades” (då ”de var ändå där”) prata om 

”tankar kring stora frågor” märkte att flera andra av deras klasskamrater ”tänkte lika” eller 

”hade också tänkt på frågorna”. Detta gjorde att man inte kände sig ”lika ensam”, eller lika 

”konstig som tänkte på det” eller att man då inte kände sig ”dum i huvudet”.  

Detta uttrycktes av flera elever som också satt i grupper med elever de inte kände särskilt 

väl innan samtalsserien. 

 

Tanke (Kognitiv) 

”Det är någonting man kan tänka på men inget man pratar om.” 

”Jag tror också att det är viktigt, och säker lärorikt få höra hur andra tänker kring såna 

frågor och hur andra tänker liksom, får tänka efter liksom.” 

”Man måste vara ett med sig själv – och veta vem man är och veta vad man tänker och 

tycker […] har man inte svar på det så vet man ju inte vem man är för alla måste ju tänka 

på det.” 

”Man var tvungen att börja tänka och reflektera […] alltså inte bara vad utan mer varför 

– i alla fall jag.” 
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5.4.2 Känsla 

Det fanns flera som mådde dåligt som sade att samtalen spädde på den negativa känslan. 

Många tyckte att rummet var viktigt. Att tända ljus välkomnade att prata om känslor och att 

det var i det rummet de kunde känna andra känslor än ”de man skall känna i klassrummet”. 

Att grupperna var små berättade flera skapade en känsla av trygghet. 

 

Känsla (Affektiv) 

”Det blev ju lite jobbigt att gå runt och tänka på en sån där djup fråga varje dag i en 

vecka.” 

”Alltså jag mådde inte så jättebra i våras och då blev det lite väl mycket tunga frågor så 

det kanske inte är så jättebra för dem som mår lite dåligt. Men jag vet inte. Hade jag mått 

bättre hade jag nog upplevts frågorna annorlunda.” 

”Jag tror att det var mest för att gå in på djupet lite i sig själv och säga du får känna saker 

det är okej.” 

”Det blir mer en fråga om – varför blir jag glad just då?” 

 

5.4.3 Handling 

De elever som utnyttjade möjligheten till kreativ verkstad (där tillexempel tavlan på sidan 

fyra (4) skapades i) berättade att det var i den de antingen ”kunde landa i det man pratat om”, 

”släppa det man pratat om” eller ”koppla det man pratat om”. Flera elever berättar att få 

skriva brev till sig själv och till andra var något de kom ihåg samt att bilderna de gjorde 

tillsammans fungerande som en påminnelse om vad de hade pratat om de dagar de inte hade 

samtal.  

Det är svårt att särskilja rubriken aktion och resurs då effekterna av de är lika. Många 

aktioner som eleverna beskriver beskrivs då de kopplat aktion till tanke eller känsla själva 

vilket ihop gör aktionen det till en resurs.  
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Handling (Aktion) 

”Alltså jag tyckte det låg lite i bakhuvudet hela tiden efter, kanske inte det man mest 

fokusera på men det låg alltid i bakgrunden. Skall jag försöka göra någonting så dagen 

blir lite gladare, vad var det som gjorde.” 

”Och sen efteråt så var det ju liksom en liten verkstad, och då var det ju kopplat till det vi 

hade pratat om i de här smågrupperna.” 

”[…] så hemma tänkte jag – kan jag ta någon nytta av det – ja det kan jag – jag kanske 

skall ta och skriva ut vad jag känner…” 

 

5.4.4 Resurs  

Flera av eleverna menade att när tanke, känsla och konkret handling kopplades ihop kom de 

även ihåg det som just en handling – något som fungerande som en stärkande resurs i deras 

vardag. Det resursen även ger uttryck för i elevernas svar är en typ av copingstrategi. Det är 

både en resurs då tanke – känsla - handling är förankrad hos eleven och en copingstrategi då 

de kopplas samman i individen.  

 

Resurs 

”Jag kanske skall vara lite snällare mot mig själv, jag kanske skall ta en rejäl titt i 

spegeln och bara – ja, jag duger, du är okej; jag är som jag är liksom.” 

”Ja, kanske när det är höst gillar jag att gå ut i skogen, okej – oj det blir jag faktiskt 

lugn utav; det kanske jag skall prova lite mer ofta…” 

”[…] alla hade ju sitt sätt och det var väldigt skönt för då fick man fler idéer 

spontant på vad man kunde göra och det hjälper faktiskt när jag väl kommer på mig 

själv att det finns.” 

”Ju mer man pratade med varann ju mer öppen kände man sig – sen började man 

tänka liksom i vardagen också – men det gör… gör ju att jag mår bättre – i längden 

var det bra men i början var jag skeptisk till att prata med folk som jag inte riktigt 

kände.” 
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5.4.4.1 Händelseförlopp mellan tanke – känsla – handling 

 

Tanke (t), känsla (k), handling (h) räknas ofta upp i den ordningen. Detta betyder dock inte att 

det alltid är händelseförloppets ordning. Vid en vidare undersökning av citaten där fokus 

lades på händelseförloppet mellan tanke, känsla och handling iakttog studien att förhållandet 

mellan tanke, känsla och handling förefaller att verka olika i förhållande till varandra i olika 

situationen.  

 

Inom KBT-terapi, och liknande skolor, börjar just processen i tanken. Den tanken påverkar 

dina handlingar och det förändra individens beteende. Det förloppet får den som ingår i 

terapin att i förlängningen må bättre – förändrar känslan.  

Studien fann resultat för den processen – då tanke gick till handling som ledde till känsla. 

Studien fann även exempel på hur tanken direkt ledde till en känsla som sen ledde till 

handling i det kvalitativa materialet. Detta ger en indikation på att det finns inte bara en väg 

som tanken tar utan den kan både gå direkt till handling men även till känsla som i sig leder 

till en handling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studien fann även att vissa elever gav uttryck för hur handlingen i sig var det som var det 

första som skedde. Att göra en aktiv handling som antingen stimulerar tanken eller förändrar 

känslan. I de fallen visade även citatet att handlingen fungerade som en reell resurs då eleven 

själv kunde utföra handlingen för att direkt förändra en känsla, en tanke och ett generellt 

mående. Handlingen kunde både gå till tanke eller till känsla. 

Tanke – handling/känsla alt. känsla/handling 

”Alltså jag tyckte det (t) låg lite i bakhuvudet hela tiden efter, kanske inte det man mest 

fokusera på men det låg alltid i bakgrunden. (h) Skall jag försöka göra någonting så 

dagen (k) blir lite gladare, vad var det som gjorde.” 

Det är bra att (t) komma på sig själv, för kan man inte vara med sig själv, (k) står man 

inte ut med sig själv, så står man inte ut med andra heller, och då blir det ingenting, då 

blir det bara kaos. 
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Studien iakttog även att det även fanns citat som visade på hur processen startade i känslan. 

Att eleven då gick från en känsla som infann sig ledde till en handling som isig förändra 

känslan. Även att viljan kom som ledde till en handling som i sin tur ledde till en tanke.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialet visade att tanke, känsla och handling tenderade att röra sig mer fritt än vad många 

modeller visade upp i förstudiet.  

Handling – känsla/tanke alt. tanke/känsla 

”Ja, kanske när det är höst gillar jag att (h) gå ut i skogen, okej – oj det blir jag faktiskt 

(k) lugn utav; (t) det kanske jag skall prova lite mer ofta…” 

”(h) Jag kanske skall vara lite snällare mot mig själv, jag kanske skall ta en rejäl titt i 

spegeln och bara – (k/t) ja, jag duger, du är okej; jag är som jag är liksom.” 

”(h) Ju mer man pratade med varann ju mer öppen kände man sig – sen började man (t) 

tänka liksom i vardagen också – men det gör… (k) gör ju att jag mår bättre –i längden 

var det bra men i början var jag skeptisk till att prata med folk som jag inte riktigt 

kände.” 

”(h) Just den konversationen bara att höra hur alla andra mådde när de gjorde sin lugna 

grej, det gjorde att man bara ”(t) ja men det här var lugnt, (k) nu känner jag mig lugn”. 

Känsla – tanke/handling alt. handling/tanke 

”För mig i alla fall så var väl dagen mer att (k) hitta dig själv och kanske (h) gå ner i 

varv och som sagt komma på dig själv, (t) vad gör du för att varva ner eller vad blir du 

lugn av. 

” (k) Man måste vara ett med sig själv – och (t) veta vem man är och veta vad man 

tänker och tycker […] har man inte svar på det så vet man ju inte vem man är för (h) alla 

måste ju tänka på det.” 
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Fig. 7 – Flödesmodell mellan tanke, känsla och handling. 

5.4.4.2 Sammanfattning: Tanke, känsla, handling - resurs 

Studien fann att flera elever tyckte det var viktigt att tänka tillsammans kring de stora 

frågorna och att det var värdefullt att höra vad och hur de andra i gruppen tänkte – inte minst i 

de fall de satt i grupper med någon de inte kände särskilt väl innan samtalen.  

Det fanns exempel på att de elever som gick in i samtalen när de mådde dåligt och att 

samtalen då spädde på den negativa känslan. Det fanns även berättelser om de som efter 

Existentiella hälsosamtal kunde ta med sig en strategi hem och implementera i sin vardag. 

Hur en aktion i övningen direkt kunde tas med där ifrån och då bli en resurs eller fungerande 

copingstrategi.  

 

Studien såg även att processen inte alltid börjar i tanken. Att samtalet inte behöver lämna 

eleverna med en kognitiv bättre förståelse eller startat en tankeprocess utan även konkreta 

handlingar kunde vara det som senare ledde till förändrat tankemönster eller annan känsla.  

Att processen kunde starta från alla tre och leda till någon av de andra två. Detta gav 

indikationer på att den uppmålade uppställningen där processen alltid skall gå från tanke inte 

verkar: 
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5.5 Samlad analys 

Efter Existentiella hälsosamtalen ökade elevernas självskattade hälsa generellt. Resultatet 

visar att flera av eleverna skattade sin hälsa lågt både i början och slutet av samtalen. 

Resultatet visade att de elever som skattade lågt på allmän hälsa, sömn och kontakter med 

andra ofta även skattade lågt på de existentiella dimensionerna.  

Utifrån den hälsodefinition som har stöd av både WHO och FN visar resultatet att 

Existentiella hälsosamtal hade en påverkan på elevernas hälsa i vid bemärkelse.  

De elever som kopplade affektion, kognition och aktion beskrev hur många av de 

Existentiella samtalen kunde fungera som resurs för dem i vardagen. Detta tyder på att det 

pedagogiska upplägget för samtalskorten fungerade i enighet med teorierna om kognition, 

affektion och aktion.  

 

Huruvida den psykiska ohälsan ökar är en egen debatt, liksom om man väljer att se till 

diagnostiserad ohälsa, eller självrapporterad. Oavsett vilken ansats man väljer så beskrivs 

meningsfullhet i livet som en viktig friskfaktor i samtliga rapporter som studien undersökt. 

MIND-rapporten som bitvis menar att den diagnostiserade psykiska ohälsan inte ökar menar 

även den att meningsfullhet är viktigt och en friskfaktor. 

MIND-rapporten undviker ord som kan kopplas konfessionellt, så som andligt eller 

spirituellt men även existentiellt – måhända för att den primärt vänder sig till skolpersonal 

och politiker. Detta är intressant, då det troligtvis kommer vara ålagt just politiker och i 

förlängningen skolpersonal att ansvara för elevernas andliga [sic] hälsa. Studien ser att 

begreppet existentiell hälsa måste nyanseras mer och implementeras i samhällsdebatten, och 

även den språkdräkt som de existentiella aspekterna medför.  

Under WHOQOL-SRPB-analysen visade resultatet att det som gav utslag på SP7 ”hopp” 

var insikten att fler kunde känna som dem och att flera delade tankar som var svåra att finna 

svar på. Detta visas även i MIND-rapportens modell där ökad förståelse för psykisk ohälsa 

och ett öppnare samtalsklimat ges som förklaringsmodell för ökad rapporterad ohälsa. Efter 

Existentiella hälsosamtal fann studien mest material för (SP6) inre frid bland WHOQOL-

SRPB.  
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För forskningsfråga två (2) baserades studien teoretiskt på Sifneos och Nemiahs forskning om 

alexitymi. TAS20 var den alexitymiteori som operationaliserades för att undersöka elevernas 

självskattade oförmåga att verbalisera och identifiera existentiella känslor. Dessa kopplades 

samman med kognition, affektion och aktion vilket även det skulle kunna innebära att 

alexitymi även kunde hämma förmågan att ta till sig de existentiella samtalen – inte minst då 

det finns en markant överrepresentationen av människor med psykisk ohälsa bland 

alexitymidiagnostiserade individer. 

 

Timoney och Holders rapport menar att den kliniska forskningen om alexitymi måste fortsätta 

och även fast denna studie inte är en klinisk undersökning så underlättade TAS20-indelningen 

för att söka effekter av självskattad oförmåga att identifiera och verbalisera existentiella 

känslor hos eleverna. Resultatet för elevernas självskattade oförmåga att identifiera och 

verbalisera existentiella känslor enligt TAS20 gav ett svagt resultat om än ett resultat. Fler 

intervjuer skulle behöva genomföras och kompletteras med en klinisk undersökning då det är 

svårt att tolka resultatet som alexitymisk tendens eller ”religionsanalfabetism” förstått enligt 

Halldorfs definition. 

 

TAS20 har tre övergripande effekter som kunde kopplas till kognition, affektion och aktion. 

Den teoretiska uppdelningen för fråga två (2) och den pedagogiska metoden i Existentiella 

hälsosamtal, samt Melders arbetsdefinition av existentiell hälsa blev teoretiska bryggor till 

varandra då dessa olika teorier visade sig korrelera till, alternativt överlappa, varandra genom 

tanke - känsla - handling.  

Koppling mellan kognition, affektion och aktion uttrycktes tydligast i 

fokusgruppsintervjuerna. Det var när dessa tre integrerades som de kunde fungera som en 

resurs för eleven samt kunde börja i alla dessa tre.  
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6 Diskussion  
 

 

 

 

Diskussionskapitlet är indelat i tre delar. Första delen kommer att diskutera de teorier och 

modeller som studien bygger på. Vidare följer en metodologisk diskussion som ser till hur de 

modeller som presenterats senare används för att besvara studiens forskningsfrågor.  

Den tredje delen består av en empirisk reflektion som jämför resultatet med tidigare 

forskning. Avslutningsvis presenteras de bidrag denna studie ger och de följdfrågor studien 

ställer till den vidare forskningen. 

 

6.1 Teoretisk reflektion 

De teorier som studien använde har kunnat tillämpas i resultatdelen för forskningsfrågorna.  

Melders teorier om existentiell hälsa användes i olika aspekter på samtliga 

forskningsfrågor men främst på forskningsfråga ett (1). Sifneos och Nemiahs teorier om 

alexitymi operationaliserades för forskningsfråga två (2) främst genom TAS20 beskrivet av 

Zaidel och Kaplan. Stora delar av forskningen, inte minst genom Timoney och Holders 

rapport visar på behovet av större kliniska undersökningar om alexitymi. Språket har i den 

analysen även förstått fenomenologiskt genom Caputo och Serle. Antonovskys teorier om 

salutogent förhållningssätt genomsyrade samtliga teorier och teorier om KBT och Ellis ABC-

modell nyanserade forskningsfråga tre (3) som blev den teoretiska bron mellan samtliga 

forskningsfrågor genom ansatsen kognition - affektion - aktion. 

 

6.2 Metodologisk reflektion 

All data i studien rör elevernas egna självskattade hälsa vid tillfället för studiens 

genomförande samt minnen från Existentiella hälsosamtal vid fokusgruppsintervjuerna. Vid 

mätningar av hälsa arbetar den biomedicinska disciplinen med mätbara objektiva diagnoser 
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medan den salutogent humanistiska arbetar med subjektivt upplevd hälsa. Detta blir för denna 

studie följaktligen två ögonblicksbilder, hur eleven kände i väldigt specifik situation. 

Att det vid andra tillfället för besvarande av enkäten (T2) hade börjat bli vår och ljusare 

kan ha en positiv inverkan på samma sätt som att det var mycket att prestera i skolan vid 

slutet av terminen och en oro för betygen som snart skulle sättas skulle kunna ha en negativ 

inverkan. En kontrollgrupp hade kunnat nyansera svaret men då studiens arbete startade efter 

det att Existentiella hälsosamtal hade genomförts var det ej möjligt. Det denna studie pekar på 

är mångfalden av faktorer som påverkar hälsa, men på samma sätt gör denna metod att det är 

svårare att dra några absoluta slutsatser. 

Ett problem studien mötte i det statistiska arbetet var att det på Teologiska högskolan vid 

Enskilda högskolan Stockholm inte finns något adekvat program för att arbeta med 

statiskanalys. Samtlig statistik är kodad och framtagen i Microsoft Excel och presenteras utan 

signifikansanalys då P-värde saknas. Detta gör att det är svårt att användas komparativt med 

andra studier. En utveckling av metoden skulle vara att tolka enkäterna i ett program anpassat 

för statistik för att få ett tydligare resultat. 

WHO:s operationalisering av hälsobegreppet och genom WHOQOL-SRPB gör det lättare 

att mer avgränsat kategorisera olika aspekter av existentiell hälsa. Samtidigt är uppdraget att 

allmängiltigt kategorisera något som är subjektivt omöjligt. Pruyser menar att tro enbart kan 

uppfattas subjektivt när han beskriver sina sju diagnosvariabler samtidigt som tro är en del av 

hans egna modell. 

På några av frågorna var mätpunkt fem (5) som var högsta möjliga att skatta 

korresponderande med ”extrem hög grad”. Detta är ett laddat ord. På frågan i vilken 

utsträckning man definierar sig som religiös kan det vara kopplat till något påtagligt negativt 

att vara ”extremt religiös”. Även om de två forskningsfrågorna är kopplade teoretiskt gjorde 

anonymiteten i enkäterna att det kvalitativa och kvantitativa materialet ej kunde användas 

komparativt. 

Både enkäterna och fokusgruppsintervjuerna fokuserade på Existentiella hälsosamtal och 

uppföljningen, i form av fokusgruppsintervjuer, genomfördes nära inpå att samtalsserien var 

avslutad. För att kunna uttala sig om långsiktiga effekter skulle ytterligare en undersökning 

behöva genomföras senare. För att nyansera resultatet skulle även fler elever som deltar göra 

att resultatet blev mer tillförlitligt.  
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För självskattad oförmåga att identifiera och verbalisera existentiella känslor skulle ett större 

material göra resultatet mer tillförlitligt liksom än mer strukturerat riktade intervjuer. Hade 

metoden däröver kompletterats med klinisk undersökning hade även mer data funnits att 

tillgå.  

 

Jag valde i processen att närmare undersöka resultatet för självskattad hälsa baserat på (F.02). 

Det fanns även möjlighet att använda (F.01) – självskattad livskvalitet och (I.01) – allmänt 

mående de senaste två veckorna. För (F.01) var resultatet näst intill oförändrat så valet stod 

mellan (F.02) och (I.01). Anledning till valet av (F.02) som gruppindelade var att frågan mer 

korresponderade med syftet för studien – stärka elevernas hälsa i vid bemärkelse samt att 

fördelningen mellan grupperna LÅG, MELLAN och HÖG blev naturligt jämn för denna fråga 

vilket förhoppningsvis skulle ge ett bättre nyanserat resultat.  

Förändringen mellan (T1) och (T2) var densamma för (F.02) och (I.01) om än den för 

(I.01) var ett negativt resultat. Studien redovisar totalsumman för samtliga separata frågor så 

förändringen för varje enskild fråga är densamma för hela gruppen oavsett subgruppering.  

 

6.3 Empirisk reflektion 

Det empiriska materialet för denna studie var de kvalitativa fokusintervjuerna och de 

kvantitativa enkäterna. Det materialet utgör grunden för studien och resultatet. Hade samma 

studie gjorts med andra eller fler elever är det troligt att resultatet hade varit ett annat.  

Studien har, som utryckt i kapitel 2.2, parallellt drivit en metafråga genom arbetet i försöken 

att se om det är möjligt att bygga en teoretisk grund mellan flera olika akademiska 

disciplinerna för att kunna analysera och diskutera resultatet och existentiell folkhälsa. 

Studien har varit ett försök att tillämpa teorierna som presenterats likväl varit en del i 

undersökandet av instrumenteten i tillämpningen av WHOQOL-SRPB (BREF) adolescent. 

Studien har genom det försökt belysa existentiell folkhälsa som kunskapsområde samt 

existentiella hälsa som del i hälsobegreppet. 
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6.4 Bidrag 

Studiens bidrag är att belysa behovet av att definiera och nyansera begreppet hälsa – framför 

allt förstått genom existentiell hälsa och dess relation till begrepp som andlig och spirituell. 

Detta är något som staten kommer behöva ta ställning till om Sverige antar FN:s konvention 

för barnets rättigheter år 2020.  

Studien visar på elevers behov att få prata och lyssna på varandra samt pekar på att mer 

forskning om alexitymi – i denna studie uttryckt i elevers oförmåga att identifiera och 

verbalisera existentiella känslor – måste fortsätta bedrivas. Studien visade att eleverna, i stort, 

upplevde att Existentiella hälsosamtal var bra och att det stärkte och rustade dem bättre för 

vardagen. Detta borde fler skolor låta sig inspireras av. 

 

Studien visade även att resursskapande mönster inte alltid startar i tanken utan kan även utgå 

från både handlingen och känslan. 
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7 Avslutande reflektion  
 

 

 

 

Skolan skall både undervisa Sveriges barn och unga samt främja och skydda deras hälsa. 

Idrott i skolan är idag något som många ser som självklart – det stärker barnens hälsa. Ämnet 

idrott kallades tidigare för gymnastik i skolan (med enbart ett fokus på fysisk). Idag heter 

ämnet ”idrott & hälsa” – frågan är vad skolan skall lägga i begreppet hälsa.  

Det samma gäller de estetiska ämnena i skolan – de är i många fall en självklar del i 

undervisningen, men frågan är om den illusionistiska världen någonsin får något faktiskt 

spelrum i barnens liv och i skolans undervisning idag.  

Frågan vi lämnas med är – då barnens andliga hälsa blir lagstadgad definition av 

hälsobegreppet blir då även existentiell hälsa en del av skolschemat? Om ”idrott & hälsa” 

även bör inbegripa de existentiella dimensionerna, kanske tillsammans med ämnet ”bild & 

form” och hälsa. Det tillägget skulle visa på en vidgad förståelse av vad hälsa är– när hälsa 

blir något mer än avsaknad av sjukdom och en människa något mer än en kropp.  

 

Håller vi på att urholka vårt språk, är oförmågan att uttrycka, identifiera och verbalisera 

existentiella känslor för elever en del i vilsenhetens epidemiologi som breder ut sig – framför 

allt i Sverige?  

Kan då existentiell hälsa i förläggningen bli folkbildande – rent intellektuellt – utöver 

folkhälsofrämjande. Att ge ett språk för de som söker ord. Kan detta även bli en insats för den 

spirituella afasin eller religionsanalfabetismen som verkar råda – inte minst i debatten om 

just: tro – kunskap eller religion – skola. 

 

Eleverna som deltog i Existentiella hälsosamtal skattade sig högre på skalan om hur andlig 

eller religiös de definiera sig som efter samtalsserien. Inte för att skolan hade en 
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missionerande baktanke eller för att de kom till någon ny tro men kanske för att begreppen 

nyanserades för eleverna som deltog.  

Oavsett om du vill definiera dig som troende eller ej visade studien att flera av eleverna 

upplevde att de mådde bättre av samtalen; inte alla – men många. Caputo förklarar samtalet 

om existens som teologisk intellektuell dekonstruktion – ett uttryck för sanningssökande. 

Även fast religionen fått en ny roll i vårt samhälle innebär inte detta att den illusionistiska 

världen inte längre är relevant för människan eller att de symboler och skaparförmågan som 

den världen erbjuder inte längre behövs. Det innebär inte att våra symboler inte längre har 

relevans i människans egna sökande.  

Detta är inte samma sak som att teologi och religion skall ge de absoluta svaren – men 

kanske kan den erbjuda ord att beskriva sitt svar för att utforska det som hör den 

illusionistiska världen till. Teologi som då ofta uppfattas som det bortom orden – att all 

kunskap inte skall förklaras kvantifierbar.   

 

I över femton år har jag arbetat med konfirmander inom Svenska kyrkan. Jag har mött 15-

åriga ungdomar sommar efter sommar för att tala om de existentiella aspekterna av vårt liv. 

Ibland använder vi ord som ”konfirmationsundervisning”. Detta är inte så märkligt då 

undervisning är ett av Svenska kyrkans fyra uppdrag, jämte diakoni, mission och gudstjänst.  

Ibland kopplar vi i våra arbetslag dock (konfirmand-)undervisning till att enbart inbegripa 

kognitivt intellektuell undervisning i en tro om att faktakunskap skall vara det som öppnar 

upp samtalet.  

Detta gör vi medvetna om att konfirmandutvärderingarna oftast visar, efter konfirmandåret 

tillsammans, att det är känslorna konfirmanderna tar med sig, minnen av en aktivitet och en 

känsla på lägret – inte de fakta som givits. I det avseendet är även epistemologi en viktig del 

av existentiell folkhälsa. Vad är det att lära sig att hantera sig själv och sin kontext? Hur skall 

vi mäta den kunskapen? 

 

Vi måste fråga oss vad vi menar med att kunna något och vad vi vill lära våra unga. I en tid då 

för att tillåter sig ana eller förundras först måste äga den totala intellektuella förklaringen. I en 

tid då man måste veta långt innan känslan kan börja utforskas. I en tid då hela Guds 

eventuella existens måste förklaras och definieras innan vi vågar tala om vårt hopp.  
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Vilka de långsiktiga effekterna av dessa, och liknande, existentiella samtal blir vet vi inte än 

men studien försöker tydligt kommunicera att det är något vi som samhälle – vi som vuxna – 

måste ta reda på och fortsätta utforska och ta på allvar.  

Så den första frågan kvarstår – såg du bilden på sida fyra? Tar vi oss tid att stanna upp och 

lyssna – eller för att uttrycka det med ärkebiskopens ord, är det så att ”vi har lagt det på den 

enskilda unga människan att hitta på sin mening själv - för det blir ganska jobbigt”. Frågan är 

hur vi som samhälle, som vuxna eller som skola och kyrka kan hjälpa våra unga att uttrycka 

sig själva, hjälpa de som söker att hitta ord för det bortom språket. 

 

7.1 Sammanfattning  

Syftet med studien var att undersöka elevernas självskattade hälsa i förhållande till 

existentiella aspekter och hur dessa, i vid bemärkelse, kunde stärkas. Med en salutogent 

grundsyn bygger studien på teorier om existentiell hälsa, anknytningsteori, 

objektrelationsteori, alexitymi och kognition - affektion - aktion. 

Studien undersöker Existentiella hälsosamtal, skolan som en stödjande arena och 

ungdomens självskattade förmåga att identifiera och verbalisera existentiella känslor. För att 

kunna identifiera ungdomens självbedömda förmåga att identifiera och verbalisera 

existentiella känslor har studien valt att operationalisera teorin om alexitymi, främst inspirerad 

av "Toronto Alexithymia Scale" [TAS20]. 

Studien är baserad på enkäter och fokusgruppsintervjuer med eleverna och skolhälsoteamet 

som deltog i Existentiella hälsosamtal. Kognition, affektion och handling användes för alla 

forskningsfrågorna och fungerade som den teoretiska bron för forskningsfrågorna. 

Studien fann att en stor grupp elever upplevde att Existentiella hälsosamtal hade en inverkan 

på deras hälsa. Det fanns tecken på elevers oförmåga att identifiera och verbalisera 

existentiella känslor och då tanke, känsla och handling kopplades möjliggjorde i 

förlängningen en utveckling till resurs för eleven samt att resursen kunde starta i alla dess tre. 

Slutligen menar studien att skolan måste fortsätta arbeta för att sätta denna aspekt av hälsa i 

fokus, fortsätta försöka nyansera begreppet existentiell hälsa och den språkdräkt som följer 

med begreppet. 
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8.3 Bild- & figurförteckning  

8.3.1 Bilder 

 

Bild 1. “Förundran” – akryl på papper. Tavla målad av eleverna på skolan i samband med 

ett samtal om begreppet förundran.  

Bild 2. Fotografi på samtalskorten som eleverna använde sig av med det pedagogiska 

upplägget: tanke, känsla, handling.  

 

8.3.2 Figurer 

 

Figur 1. Tolkningsmodell för ökad rapportering av psykisk ohälsa bland den unga 

populationen i Sverige. Hämtad från MIND-rapporten sid.9  

Figur 2.  Modell för den potentiellt existentiellt meningsskapande hälsosfärens kärna i 

Cecilia Melders ”Existentiell folkhälsomodell”. 

Figur 3. Albert Ellis ABC-modell. Använd bland annat i förståelsen av rationell emotiv 

beteendeterapi. 

Figur 4. Tidslinje för studien.  

Figur 5. Forskningsprocessen för studien.  

Figur 6. Arbetsmodell för studien. 

Figur 7. Flödesmodell för tanke, känsla och handling.  

 

 

 

 

Originalenkäterna förvaras enligt etiska principer hos handledare Cecilia Melder. 

Transkriberat material förvaras enligt etiska principer hos handledare Cecilia Melder. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga I – Frågeformuleringar i enkäten 

 

Frågeformulering (1) (2) (3) (4) (5) F-kod 

Hur värderar du…? 
Väldigt 

Dåligt 
Dåligt 

Varken bra 

eller dåligt 
Bra Väldigt bra F.01 

Hur nöjd…? 
Väldigt 

missnöjd 
Missnöjd 

Varken nöjd 

eller missnöjd 
Nöjd Väldigt nöjd 

F.02, 

F.16–26 

I vilken 

utsträckning…? 
Inte alls Lite Måttligt 

I hög 

utsträckning 

I extrem hög 

utsträckning 
F.03–09, F.28–50 

Har du, Hur pass, Hur 

bra…? 
Inte alls Lite Måttligt 

I hög 

utsträckning 
Helt och hållet F.10–15 

Hur ofta…? Aldrig Sällan Ganska ofta Väldigt ofta Alltid F.27 

Hur har du mått…? 
Mycket 

dåligt 
Dåligt 

Varken bra 

eller dåligt 
Bra Mycket Bra I .01 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



  91(91) 

 

 
 

 
 

 
 

Teologiska högskolan
Stockholm


