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Abstract 
The meaning of Public Health 
- An existential health perspective on public health strategies 
 

 

 

 

 

 

 

The Swedish society is often described as secularized and individualized. 

Socioeconomical differences in health are increasing and mental illness is an im-

portant challenge to society. Expressions such as existential dysfunction and exis-

tential epidemiology are used to express the seriousness of these challenges. They 

may be understood and addressed on a micro, miso and macro level.  
 

The aim of this work is to study how the existential public health dimension is 

expressed and how it relates to other health dimensions in regional public health 

strategies. The research questions are:  

How is the existential public health dimension expressed in regional public health 

policies?  

How does the existential public health dimension relate to other public health di-

mensions in regional public health policies? 

 

Theories of existential health are used for the analysis. Melder’s existential public 

health model and DeMarini’s theoretical approach to meaning making systems are 

applied. A qualitative text analysis is used. Three analytical questions are guiding 

the analysis. 

 

Based on the theoretical point of departure the existential health dimension is con-

sidered to be superior to other health dimensions. However, in this material it is 

better described how other health dimensions may contribute to different aspects 

of existential health. There are primarily positive connections that are observed, 

but there is also some example of a potential negative relation. 

 

Some additional reflections are considering the difficulty to define neutral con-

cepts of the existential health dimension. The fact that the public health policies 

mainly have a secular approach to the existential health dimension may be dis-

cussed as a possible dysfunction in meeting different existential needs in the soci-

ety. 

 

 

 

Nyckelord: existentiell hälsa, folkhälsa, folkhälsostrategi, hälsodimensioner, me-

ningsskapande system 
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Kapitel 1 Inledning 

1. Inledning 

I regeringens proposition (2007/08:110) om en förnyad folkhälsopolitik beskrivs 

utgångspunkten vara: ”Människan har såväl kroppsliga som själsliga och andliga 

behov. Denna helhetssyn på mänskliga behov utgör utgångspunkten för en förny-

ad folkhälsopolitik”. I propositionen diskuteras bl.a. vikten av att människan kan 

påverka den egna livssituationen, ha gott självförtroende, ha en inre motivation 

och vara kapabel att ta kontroll över sin egen hälsa. Så kallad ”empowerment”, 

egenmakt över sitt liv och sin närmiljö, är i fokus snarare än yttre styrning. För-

måga att hantera olika krissituationer i livet ska stödjas. Hälsofrämjande miljöer 

ska kunna stärka människors vardagsmakt och självförtroende. Vidare beskrivs 

olika friskfaktorer för ungas psykiska hälsa. Bland annat nämns engagemang i 

skola, positiva normer och värderingar, social kompetens, positiv identitet, käns-

lomässiga band som ger stöd i stressituationer och externa stödsystem som upp-

muntrar kompetens och ger känsla av mening och kontroll. God självkänsla och 

upplevelse av att livet har mening betraktas som centralt för den psykiska hälsan 

(Regeringens prop., 2007/08:110).  

 

Sveriges befolkning får en generellt bättre hälsa, samtidigt som skillnaderna i häl-

sa mellan olika socioekonomiska grupper ökar. Vissa socioekonomiska grupper 

har sämre förutsättningar för en god hälsa och dessa förutsättningar antas kunna 

påverkas med strukturella och politiska interventioner. Människors livsvillkor och 

levnadsförhållanden är med andra ord i fokus för att öka jämlikheten i folkhälsan. 

Både internationellt och nationellt talas om ett ökande gap i folkhälsa. World 

Health Organization [WHO] tillsatte en kommission för hälsans bestämningsfak-

torer, som kom att kallas Marmotkommissionen, och 2008 mynnade den ut i rap-

porten ”Closing the gap in a generation” (WHO Commission on Social Determi-

nants of Health 2008). Stora skillnader i hälsans förutsättningar lyfts fram i rap-

porten, både mellan länder men också inom länder. Kommissionens syn på folk-

hälsa är i linje med det övergripande svenska folkhälsomålet ”att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen” 

(Regeringens prop., 2007/08:110). I Sverige har Marmotkommissionens rapport 

bidragit till att regionala initiativ tagits i form av folkhälsokommissioner för att 

kartlägga hälsoläget och komma med förslag till insatser för att öka jämlikheten i 

folkhälsa. Regeringen har även 2015 tillsatt en nationell kommission för jämlik 

hälsa som ska komma med en slutredovisning i maj 2017. 

 

I Folkhälsomyndighetens rapport ”Folkhälsan i Sverige 2016” beskrivs en gene-

rellt bättre hälsa med minskande skillnader i hälsa mellan könen. De utmaningar 

som lyfts fram utgår framför allt ifrån den så kallade sociala gradienten och skill-

nader i hälsa relaterat till socioekonomisk status/position. Bland annat är skillna-
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den i hälsa större mellan personer med låg respektive hög utbildningsnivå. Lågut-

bildade kvinnor är en utsatt grupp. Den psykiska ohälsan (definierad som oro, 

nedstämdhet, ångest) bland yngre ökar och lyfts fram som en viktig utmaning. 

Missbruk i form av ökat cannabisbruk och antal vårdade för narkotikarelaterade 

diagnoser har ökat under de senaste tio åren. Även den narkotikarelaterade död-

ligheten har ökat (Folkhälsomyndigheten, 2016).  

 

Socialdepartementets ”PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom om-

rådet psykisk ohälsa 2012-2016” lyfter fram hur den psykiska ohälsan ökat sedan 

början av 1990-talet. Flera oroande trender uppmärksammas. Bland annat barn 

och ungas upplevelser av stress, huvudvärk, ångest, sömnbesvär och svårigheter 

att hantera vardagen. Man talar om ”behov av samordnade insatser” och att ”un-

derlätta en meningsfull vardag” (Socialdepartementet, S2012.006). I Socialdepar-

tementet och Sveriges Kommuner och Lansdtings [SKL] ”Stöd till riktade insatser 

inom området psykisk hälsa 2016” beskrivs att psykisk ohälsa idag är den främsta 

orsaken till sjukfrånvaro i västvärlden. I Sverige är cirka 40 % av alla sjukskriv-

ningar med ersättning från Försäkringskassan baserade på psykiska diagnoser. 

Bland barn och ungdomar i åldern 10-18 år har 10 % upplevt psykisk ohälsa och 

dubbelt så många psykosomatiska besvär. Regeringens inriktning för psykisk häl-

sa och ohälsa under 2016-2020 ska vara bred, med fokus på långsiktighet och 

kunskapsbaserade metoder. Den psykiska ohälsan beskrivs som en viktig utma-

ning för många olika samhällsområden, inte endast psykiatrin och socialtjänsten. 

Några fokusområden definieras, bl.a. ett förebyggande och främjande arbete där 

man bland annat önskar bygga samhällsstrukturer som motverkar isolering och 

ökar möjlighet till delaktighet genom bl.a. meningsfulla aktiviteter. Civilsamhället 

ses som en viktig resurs och komplement till andra insatser (Socialdepartementet, 

S2015/08176/FS). 

 

Den mentala hälsan är en ökande utmaning för folkhälsan. Kleinman med flera 

diskuterar hur den mentala hälsan på global nivå fått relativt lite uppmärksamhet, 

bland annat på grund av dess komplexa karaktär och problem med att definiera 

mätbara kategorier. Mental ohälsa beskrivs som en av de största orsakerna till 

odiagnostiserat lidande i världen. Dessutom är mental ohälsa uttryckt så som de-

pression, drogmissbruk, självmord, posttraumatisk stress sammanlänkad med fy-

sisk sjukdom. Till exempel ökar risken för hjärtsjukdom, stroke och diabetes vid 

psykisk ohälsa. WHO uttrycker i sin årsrapport 2001 att det inte finns någon hälsa 

utan mental hälsa. Risken för mental ohälsa är även knuten till socioekonomisk 

status. Upplevelser av osäkerhet, hopplöshet, risk för våld och fysisk ohälsa gör 

socioekonomiskt svaga människor till en riskgrupp för att drabbas av mental ohäl-

sa (Becker, Motgi, Weigel, Raviola, Keshavjee, Kleinman, 2013:212ff). En re-

flektion över kulturspecifika uttryck av mental stress efterfrågas. Viss psykisk oro 

i västvärlden kan till exempel ses som en produkt av globaliseringen. Kleinman 

betonar vikten av att integrera lokal kunskap om sjukdom och hälsa, och ta hänsyn 

till kontextspecifika sociala krafter, i utformande av behandlingsmetoder för men-

tal ohälsa (Becker, Motgi, Weigel, Raviola, Keshavjee, Kleinman, 2013:223f).  

 

Dagens svenska samhälle beskrivs ofta i ordalag som sekulärt och individualise-

rat, karaktäriserat av att andlighet och religiositet i hög grad är privatiserade. 

Bland andra DeMarinis refererar till undersökningen World Values Survey för att 

beskriva det svenska sammanhanget. Svenskar ger uttryck för låg grad av traditio-
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nellt religiöst intresse, hög grad av individuella uttryck och tillit, samt ett växande 

intresse för olika former av andlighet (DeMarinis, 2008:62).  

 

Ovanstående kan ses som exempel från ett postmodernt svenskt sammanhang. 

Postmoderna människor beskrivs ibland som ”väljare” och utmaningar beskrivs 

uppstå när människor eller grupper saknar orienteringssystem för sina val i livet. 

Ad hoc-beslut, paralysering och identitetsproblem kan i det här sammanhanget 

beskriva en ny form av kulturell och identitetsfattigdom (DeMarinis, 2006:231). 

DeMarinis uppmärksammar ett ökande problem med människor som saknar en 

fungerande existentiell livsåskådning i det svenska samhället. Hon talar om utma-

ningar i form av meningskriser och potentiella interkulturella konflikter i termer 

av kulturell epidemiologi (DeMarinis, 2008:68). Avsaknaden av funktionella exis-

tentiella livsåskådningar medför en existentiell dysfunktion som kan förstås och 

adresseras på både samhälls-, grupp- och individnivå (DeMarinis, 2003:41).  

 

I sammanhang av folkhälsa och fokus för folkhälsostrategier över tid nämns ofta 

tre olika folkhälsoutvecklingar. Den första vågen handlade om att hantera infek-

tionssjukdomar och fram till mitten av 1900-talet var hälsovård i form av förbätt-

rade levnadsförhållanden en viktig folkhälsostrategi. Den andra vågen känneteck-

nas av en ökning av så kallade välfärdssjukdomar, framför allt under senare delen 

av 1900-talet, och behandlades framför allt med den moderna sjukvårdens tekni-

ker och mediciner. Under 2000-talet diskuteras en tredje våg av folksjukdomar 

som beskrivs ha karaktären av samlevnadssjukdomar. Det finns en medvetenhet 

om komplexiteten i sjukdomsbilder, där fysiska, psykiska, emotionella och sociala 

dimensioner beaktas. Både sjukvård och förebyggande hälsovård är i fokus. I den 

så kallade tredje vågen/folkhälsorevolutionen där det sociokulturella samman-

hanget lyfts fram får det existentiella hälsoperspektivet ett tydligt utrymme (Mel-

der, 2011:32ff). 

1.1. Syfte och mål 

Uppsatsens syfte är att studera hur den existentiella folkhälsodimensionen ut-

trycks och hur dessa kvalitéer förhåller sig till övriga hälsodimensioner i regionala 

folkhälsostrategier. Uppsatsen vill bidra till insikt i hur existentiell hälsa kan för-

stås och ta sig uttryck på samhällsnivå och då närmare bestämt i folkhälsostrategi-

er.  

1.2. Frågeställning 

Två frågeställningar formuleras: 

 Hur tar sig den existentiella folkhälsodimensionen uttryck i regionala 

folkhälsostrategier? 

 Hur förhåller sig den existentiella folkhälsodimensionen till övriga hälso-

dimensioner i regionala folkhälsostrategier? 
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1.3. Avgränsning 

Uppsatsens fokus är att utifrån teoretisk modell studera uttryck för existentiell 

hälsa och dess relation till andra hälsodimensioner på samhällsnivå, och då närma-

re bestämt i regionala folkhälsostrategidokument. De teorier som används som 

utgångspunkt för uppsatsen har utvecklats i ett svenskt postmodernt sammanhang.  

 

Uppsatsen begränsar sig till att endast studera folkhälsostrategier på en regional 

nivå. Regioner och kommuner är viktiga aktörer i det svenska folkhälsoarbetet 

och den regionala nivån sätter ofta ramarna för kommunernas folkhälsoarbete. 

Regionala övergripande folkhälsostrategier är inte sällan utgångspunkt för sam-

verkan med kommunerna.  

 

I uppsatsen undersöks hur en teoretisk modell för existentiell hälsa kan tillämpas 

på regionala folkhälsostrategier. Den regionala nivån studeras inte i sin helhet, 

utan några regionala folkhälsostrategier väljs. Urvalet grundar sig på resultat från 

SKL rapport om det svenska folkhälsoarbetet (se vidare 1.5. Material). Det skulle 

naturligtvis vara intressant att även studera andra samhällsnivåer och kanske ock-

så andra samhällsuttryck av folkhälsoprioriteringar, men uppsatsens begränsade 

omfattning gör det nödvändigt att prioritera ett urval av material. Strategidoku-

ment är lättillgängliga och ger uttryck för samhällets folkhälsoprioriteringar, vilka 

kan indikera om och hur en existentiell hälsodimension kommer till uttryck. 

   

DeMarinis efterfrågar en utveckling av religionspsykologins roll i att identifiera 

funktionella och dysfunktionella kategorier i det existentiella folkhälsosystemet. 

Det arbetet bör också inkludera policys och förebyggande interventioner för att 

undvika en existentiell epidemiologi (DeMarinis, 2008:57). Det finns ett behov av 

att förstå och ta sig an den existentiella epidemiologin på micro-/individnivå och 

meso-/gruppnivå, men även på macro-/samhällsnivå (DeMarinis, 2003:41). Den 

här uppsatsen fokuserar på att undersöka en existentiell hälsodimension på en 

mindre aspekt av det svenska folkhälsosystemet, det vill säga på samhällsnivå. 

1.3.1. Beskrivning av uppsatsens centrala begrepp 

Hälsa kan definieras på många olika sätt. En vedertagen definition från WHO är 

”ett tillstånd av fullständig fysisk, psykisk och socialt välbefinnande, inte endast 

frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. I regeringens proposition 

(2007/08:110) lyfts även människans själsliga och andliga behov, som del i en 

förnyad folkhälsopolitik, med vidgad syn på människans behov. ”Människan har 

såväl kroppsliga som själsliga och andliga behov” (Regeringens prop., 

2007/08:110:6). Denna förnyade syn på hälsa används som utgångspunkt för upp-

satsen. 

 

Folkhälsa definieras av WHO:s Europaregion som ”vetenskapen om och konsten 

att förebygga sjukdomar, förlänga liv och främja hälsa genom organiserade sam-

hällsinsatser” (WHO, 2013). Hälsa kan studerars på individ- grupp- och samhälls-

nivå. Med ett folkhälsoperspektiv sätts fokus på samhällsnivå. Macro-

/samhällsnivån kan inrymma flera olika aspekter av samhällets institutioner, struk-

turer och processer. Folkhälsostrategier är en viktig del av och incitament till or-

ganiserade samhällsinsatser för att förbättra folkhälsan.  
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Folkhälsostrategier är centrala för att uppnå politiska folkhälsomål och återfinns 

på alla samhällsnivåer. Strategidokument är en del av de organiserade samhällsin-

satserna, och visar riktning samt prioritet för folkhälsoarbetet. Strategidokument 

ligger inte sällan till grund för handlingsplaner och konkreta insatser i folkhälso-

arbetet.  

 

Hälsans dimensioner definieras med hjälp av DeMarinis, som använder sig av en 

schematisk modell i cirklar, med en inre cirkel bestående av fysisk och psykisk 

dimension, därpå följande social dimension och ytterst en ekologisk dimension. 

En existentiell hälsodimension samspelar med och är grundläggande för övriga 

hälsodimensioner. De olika dimensionerna interagerar, vilket bland annat innebär 

att en förändring i en dimension får konsekvenser för andra dimensioner. Den 

fysiska dimensionen handlar om den fysiska kroppens fungerande. Den psykiska 

dimensionen innefattar psykets funktion. Den sociala dimensionen rör människans 

sociala relationer och hur sociala strukturer påverkar individen i form av till ex-

empel normer och meningssystem. Den ekologiska dimensionen handlar om män-

niskans relation till sin naturomgivning (DeMarinis, 2003:45). 

 

Den existentiella hälsodimensionen innefattar människans förståelse av det exis-

tentiella och andliga. Dimensionen inkluderar uppfattningar av världsbild, refe-

rensramar för att fatta beslut, livssyn och förmåga att förstå sin omgivning, men 

även symboliska uttryck av mening. Utgångspunkten är att alla människor har en 

existentiell dimension, men att typen av meningssystem kan variera (DeMarinis, 

2003:44ff). Melder konstaterar att den existentiella hälsodimensionen samverkar 

med övriga hälsodimensioner, men att den existentiella dimensionen har en över-

ordnad funktion i samspelet och att den även fungerar som autonom sfär (Melder, 

2011:219). 

 

Processen att gå från visionära existentiella dimensioner och strukturer för mänsk-

ligt meningsskapande till en definiering i form av till exempel konkreta styrdo-

kument och strategier sker i ett kulturellt sammanhang. Den existentiella hälsan 

beskrivs ofta indirekt i svenska statliga utredningar, till exempel i ord så som 

ideologisk förankring, stödjande sociala miljöer med mera. Den svenska kulturella 

kontexten, med en tendens att betrakta religiositet som någonting privat, kan bidra 

till svårigheter att inkludera andlighet i offentliga strategier. Problem att hitta vär-

deneutrala begrepp för att uttrycka existentiella behov och åtgärder kan också bi-

dra till den indirekta definieringen (Melder, 2011:58f).  

1.4. Min roll och förförståelse 

Jag är uppvuxen i ett etniskt svenskt sammanhang på en mindre ort i södra Norr-

land. Jag har en akademisk bakgrund från statsvetenskap, med särskilt intresse för 

internationell politik och interkulturell dialog, men även från studier i folkhälsa. 

Jag har arbetat med folkhälsofrågor både internationellt och lokalt. Den statsve-

tenskapliga bakgrunden bidrar bland annat till ett drivande intresse av att studera 

och förstå processer och maktperspektiv inom och mellan olika samhällsnivåer. 

Min bakgrund bidrar till ingången att studera den existentiella folkhälsan utifrån 
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ett makroperspektiv. Uppsatsen utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

på verkligheten, med ett naturligt ifrågasättande av självklarheter.  

1.5. Forskningsgenomgång 

1.5.1. Sekularisering  

Sekularisering och dess konsekvenser i samhället är omdiskuterade och har myn-

nat ut i vad som ibland beskrivs som starka och svaga sekulariseringsteorier. För-

ändrade materiella och sociala villkor i och med utveckling från jordbrukssamhäl-

le via industri- till tjänstesamhälle är en viktig utgångspunkt i sammanhanget. 

Samhällsförändringarna innebar utveckling av ny samhällslogik där arbetsdelning, 

specialisering och rationalisering kom att bli centrala. En tidig idé var att moder-

niseringen av samhället skulle medföra att religionen fick en minskad betydelse i 

samhället, åtminstone som institution (Pettersson & Leis-Peters, 2015:39f). Starka 

teorier om sekularisering utgår ofta ifrån ett antagande om att sekularisering på 

samhälls- och organisationsnivå också medför minskad religiositet bland männi-

skorna (Willander, 2015:53). Svaga sekulariseringsteorier menar att religiositet på 

individ- och organisationsnivå kan finnas kvar, om än i annan form, trots att reli-

gionens roll på samhällsnivå minskar (Lövheim & Nordin, 2015:26).  

 

Sverige beskrivs i internationella sammanhang, utifrån World Values Survey, som 

ett av världens mest sekulariserade länder. Sekulär-rationella värderingar, själv-

förverkligande, hälsa och välbefinnande är viktiga. En tro på något som individen 

själv väljer är centralt och deltagande i traditionella institutionella sammanhang är 

lågt (Willander, 2015:63ff). En individualisering och privatisering kan beskriva 

den svenska religiositeten. 

 

Anders Bäckström beskriver privatiseringen som att tro utan att tillhöra (Bäck-

ström, 2014:63). Bäckström vill dock betona att religionen aldrig försvunnit och 

lyfter fram olika aspekter av religionssynlighet i det svenska samhället. Religion 

regleras ännu av staten, och religiösa organisationer tycks få en allt större roll i 

välfärdssystemet och som etiska referensramar i den offentliga debatten. Männi-

skors fokus på livskvalitet och känsla av valfrihet gör att kulturen ibland beskrivs 

som andlig snarare än religiös. Religionens relation till existentiella aspekter av 

hälsa och välbefinnande diskuteras och Bäckström efterlyser nya modeller för att 

studera samspel mellan det religiösa och sekulära (Bäckström, 2014:66ff).   

 

Religion har haft en samhällsintegrerande funktion. Det råder olika uppfattningar 

om hur sekularisering påverkar sammanhållningen i samhället. Det kan till exem-

pel finnas en förenande kraft mellan religiös och nationell identitet i ett mer seku-

lariserat samhälle. Samhällets legitimitet och sammanhållning kan också grundas i 

materiell välfärd och tillväxt, eller i maktutövning och kontroll (Furseth & Rep-

stad, 2003:115).  

1.5.2. Meningsskapande och existentiell hälsa  

I kunskapssociologin reflekteras över hur människors verklighetsuppfatt-

ning/upplevelsevärld skapas. Det människan upplever som verkligt eller självklart 
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uppkommer i ett ständigt samspel mellan individen och den sociala världen. Ber-

ger och Luckmann diskuterar det som tre faser: externalisering där människan 

förhåller sig till samhället; objektivering där mönster och sociala interaktioner blir 

vanor och ses som självklara; internalisering i form av socialisering där verklighe-

ten får en inre mening. Inom kunskapssociologin talar man om skapande av så 

kallade symboliska universum, som en samlad tradition av ordning och symboler 

som ger mening till såväl människans dagliga liv som till krissituationer i livet. 

Det ger ordning, legitimitet och har förmåga att sätta saker och ting på plats, vilket 

bidrar till känsla av trygghet och sammanhang. Dessa så kallade symboliska sy-

stem kan utgöras av mytologi, teologi, filosofi, vetenskap, psykologisk teori om 

utveckling med flera. Religion är den historiskt mest inflytelserika sättet att legi-

timera sociala institutioner och ge mening (Geels & Wikström, 2012:62ff).  

 

Gemensamma föreställningar, enligt Berger kallad social trovärdighetsstruktur, är 

i ständig förhandling genom sociala relationer. Människor som naturligt sökande 

efter mening, ordning och social samhörighet möter ibland nya verklighetsbilder 

som då kan medföra trovärdighetskriser (Furseth & Repstad, 2003:163f). En indi-

vidualiserad religiositet beskrivs och nyanseras utifrån att människor har olika 

förutsättningar för att skapa och tillämpa livstolkningar. Ett samband som upp-

märksammas är det mellan social position och livstolkningar. Det vill säga sociala 

erfarenheter ges betydelse i förmåga och intresse av att forma livstolkningar (Fur-

seth & Repstad, 2003:169f). 

 

Människans sökande efter mening är en grundläggande utgångspunkt för religi-

onspsykologin. Denna längtan efter mening grundas i människans behov av att 

förstå vad livet handlar om, att känna kontroll och ha förmåga att sätta livsupple-

velser i ett sammanhang och förutsäga vad som kommer att hända. Sökandet efter 

mening beskrivs också utifrån ett mänskligt behov av att tillhöra, att vara i ett so-

cialt sammanhang där man känner sig hemma (Hill, Hood & Spilka, 2009:13ff). I 

nutida europeisk forskning har fokus flyttats från att undersöka religiösa erfaren-

heter och upplevelser till att studera förutsättningar för upplevelser och attityder 

(Geels & Wikström, 2012:45).  

 

Valerie DeMarinis, professor i religionspsykologi vid Uppsala universitet, har i ett 

postmodernt svenskt sammanhang studerat hälsa med särskilt fokus på existenti-

ellt fungerande. Fokus är på att undersöka hur personer i ett visst kulturellt sam-

manhang kan skapa mening i existentiella livsfrågor och i det dagliga livet. Hon 

har genom en nationell studie av präster och pastorer i Sverige undersökt deras 

själavårdsarbetes natur och funktion. Utifrån studiens resultat har en modell för att 

kartlägga existentiella behov och typer av meningsskapande system i en svensk 

postmodern kontext skapats (DeMarinis, 2006:234).   

 

DeMarinis beskriver folkhälsan och dess utmaningar i en postmodern kontext med 

fokus på den existentiella hälsan. Sverige sätts i ett kulturellt sammanhang som ett 

av de mest sekulära länderna i världen, med ett långt utvecklat välfärdssystem, 

hög levnadsstandard och generellt god folkhälsa. Sverige kännetecknas vidare av 

frihet från krig och invasion i modern tid och stor frihet i religiösa uttryck. Svens-

kar ger uttryck för hög grad av sekulära-rationella värden, självuttryck och tillit, 

samtidigt som traditionella värden så som vikten av Gud är extremt låga (DeMari-

nis, 2008:60f).  
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DeMarinis betonar vikten av att ha en världsåskådning, ”worldview”, som kan 

möta existentiella behov i livet, det vill säga som bidrar till att fungera väl i både 

det dagliga livet och i situationer som kännetecknas av kris och meningslöshet. 

Hon pratar om en kulturell epidemiologi och existentiell dysfunktion då männi-

skor inte har tillgång till någon världsåskådning som kan ge referensramar i livets 

olika skeenden (DeMarinis, 2008:66ff).  

 

Cecilia Melder, teologie doktor i religionspsykologi vid Uppsala universitet, har i 

sin avhandling Vilsenhetens epidemiologi (2011) undersökt hur människors för-

måga att skapa och bibehålla funktionella meningssystem påverkar deras uppfat-

tade hälsa. Melder har studerat vuxna människor som deltagit i ett pilotprogram 

som syftade till att erbjuda utveckling av funktionell livsåskådning. Slutsatserna 

är bland annat att den existentiella dimensionen av hälsa är nära sammanlänkad 

med övriga hälsodimensioner (fysisk, psykisk, social och ekologisk) och att den 

existentiella dimensionen är överordnad. Utifrån slutsatserna utvecklas en modell 

för existentiell hälsa.  

1.5.3. Social konstruktivism 

Postmodernismen kännetecknas bland annat av ett pluralistiskt förhållningssätt till 

verkligheten. En bärande tanke är att olika och kontextberoende livssyner samexi-

sterar och att alla mänskliga föreställningar är sociala konstruktioner. Socialkon-

struktivism kännetecknas av ett kritiskt förhållningssätt gentemot självklarheter, 

att förståelse av världen är beroende av historisk och kulturell kontext och att upp-

fattningar om världen upprätthålls genom sociala interaktioner. En socialkonstruk-

tivistisk ansats möjliggör inte minst en öppenhet för att studera och förstå samhäl-

let i ett sammanhang (Geels & Wikström, 2012:60f). 

 

Den sociala konstruktionen av världen uppstår när uppfattningar och kunskap om 

världen legitimeras i samhället. Legitimerad kunskap blir till strategier som insti-

tutionaliseras när de stödjs av organisationer med auktoritet, vilket mynnar ut i 

social kontroll över individer. Sociala konstruktioner blir med tiden självklara, 

uppfattas som naturliga och ibland inte som i grunden mänskliga konstruktioner. 

Inom folkhälsa kan det till exempel handla om normer för vad som är hälsosam 

diet som människor känner sig uppmanade att följa och riktlinjer för vad som är 

normalt och sjukt. WHO och liknande internationella organisationer är inte sällan 

arkitekter för vad som är självklara strategier och praktiker inom den globala 

folkhälsan (Hanna & Kleinman, 2013:19ff). I ett nationellt sammanhang fyller 

bland andra strategier för folkhälsa på nationell och regional nivå en viktig funk-

tion i att definiera vad som anses vara normalt och självklart, samt vad som bör 

prioriteras.  
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1.6. Material 

I uppsatsen består materialet av strategidokument för folkhälsa från ett urval av 

landsting/regioner. I det här kapitlet sätts materialet först i ett sammanhang och 

därefter beskrivs dess omfattning och hur urval har gjorts. 

 

Regeringens proposition om en förnyad folkhälsopolitik (Prop., 2008/08:110:6) är 

grunden för det folkhälsopolitiska arbetet i Sverige. Folkhälsomyndigheten har i 

uppdrag att som nationell kunskapsmyndighet arbeta för att förbättra folkhälsan. 

Elva nationella områden har utformats för att prioritera folkhälsoarbetet, varav tre 

på samhällsnivå, fyra som handlar om levnadsmiljöer och fyra på individnivå. På 

samhällsnivå definieras innehållet till: delaktighet och inflytande i samhället, eko-

nomiska och sociala förutsättningar och barn och ungas uppväxtvillkor. För lev-

nadsmiljöer är innehållet: hälsa i arbetslivet, miljöer och produkter, hälsofrämjan-

de hälso- och sjukvård och skydd för smittspridning. På individnivå ingår: sexua-

litet och reproduktiv hälsa, fysisk aktivitet, matvanor och livsmedel och förhållan-

de till droger (Folkhälsomyndighetens webplats, 2016-05-13). Människans 

själsliga och andliga behov som uttrycks i regeringens proposition (Prop., 

2007/08:110) syns inte här eller tar sig ett nytt och indirekt uttryck i form av del-

aktighet och inflytande på samhällsnivå. Landsting/regioner och kommuner för-

håller sig ofta till Folkhälsomyndighetens prioriterade målområden i sina strategi-

dokument för folkhälsa, vilket föranleder denna introduktion till kapitlet om mate-

rial. 

 

SKL utvärderade 2014 folkhälsoarbetet i Sverige och lyfter i sin rapport fram 

kommuner och landsting/regioner som centrala aktörer med stort ansvar för att 

förbättra folkhälsan. SKL betonar vikten av styrdokument, i form av folkhälsopo-

licy/strategi, som centralt stöd för att förbättra folkhälsan. En stor del av både 

kommuner och landsting/regioner har styrdokument för folkhälsa. I några lands-

ting/regioner är andelen kommuner som har policy/strategi för sitt folkhälsoarbete 

högre än i andra. Dessa är: Kalmar, Örebro, Västmanland, Västerbotten och Jämt-

land. Det kan bero på att en gemensam länsfolkhälsostrategi har antagits även av 

kommunerna (SKL Medlemsenkät folkhälsa, 2014). Jag har därför valt dessa läns 

folkhälsostrategier som material för uppsatsen. Utifrån den höga graden av kom-

munala strategidokument tycks det finnas ett intresse på både regional och lokal 

nivå att arbeta strategiskt med folkhälsofrågorna. Ofta förhåller sig kommuner till 

regionala strategidokument i utformandet av sina lokala strategier. Regionala stra-

tegidokument kan således få stor genomslagskraft.  

 

Materialet i uppsatsen består av folkhälsostrategidokument (program och planer) 

från fem län/landsting. Följande fem län/landsting och strategidokument har an-

vänds: 

Örebro läns landsting: Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och 

jämlik hälsa i Örebro län 2012-2015. Dokumentet är 56 sidor.  

Kalmar län: Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016. Dokumentet är 6 

sidor. 

Västerbottens läns landsting: Folkhälsopolitiskt program Västerbotten läns lands-

ting 2015-2019. Dokument är 12 sidor. 

Landstinget Västmanland: Program för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggan-

de arbete i Landstinget Västmanland 2010-2014. Dokumentet är 47 sidor.   
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Jämtlands län: Vår hälsa – länets möjlighet. Folkhälsopolicy för Jämtlands län 

2011-2015. Dokument är 12 sidor. 
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Kapitel 2 Teori 

Teorikapitlet inleds med en introduktion till DeMarinis och Melders beskrivining-

ar av förutsättningar för existentiell hälsa. Därefter beskrivs de teoretiska modeller 

som ligger till grund för uppsatsens analys. Kapitlet avslutas med en definiering 

av analysfrågor. 

 

Winnicott, Pruysers och DeMarinis har utvecklat tankar om en så kallad illusio-

nistiskt värld, som fungerar som en brygga mellan autistisk/inre och realis-

tisk/yttre värld, men också som brygga mellan en ny kultur och ursprungskultur. 

Existentiella funktioner i den illusionistiska världen kan erbjuda stöd som förklar-

ingssystem och sammanhang i form av berättelser, riter och symboler. Dessa är 

grund för hur existensen för samhällen, grupper och individer förstås och hur me-

ning skapas (Melder, 2011:107f). Den inre världen består av individuellt, kropps-

ligt varande med personliga upplevelser och uppfattningar. Den yttre världen be-

skrivs som social och kulturell omgivning. Melder utvecklar definitionen av den 

inre världen i ett existentiellt hälsoperspektiv till att kännetecknas av människans 

inre önskningar och behov. Det yttre är det utanför som påverkar individen genom 

att individen upplever och relaterar till det. Det potentiella rummet är det område 

där processer mellan individens inre behov i förhållande till personlig upplevelse 

av den yttre världens påverkan pågår. Melder beskriver det potentiella rummet 

som en möjlighet att utveckla existentiell hälsa. Graden av existentiell hälsa eller 

ohälsa beror på processerna i det potentiella rummet och i vilken utsträckning det 

sker integration eller desintegration mellan inre och yttre värld (Melder, 

2011:216f). 

 

Melder ser existentiell livsåskådning som medvetna tolkningar, trossystem som 

del av den yttre världen, medan meningsskapande strukturer är när de existentiella 

livsåskådningarna har integrerats i relation till individens inre existentiella behov 

och blivit till en resurs för individen (Melder, 2011:213). 

 

DeMarinis hänvisar till forskning om hur existerande religiösa samhällsinstitutio-

ner saknar förmåga att bemöta samhällets existentiella behov. DeMarinis menar 

vidare att det inte finns något självklart kulturellt övergripande perspektiv som 

kan bistå i att underlätta relationen mellan det externa och interna (DeMarinis, 

2006:232). Melder konstaterar i sin avhandling att människor tenderar att sakna 

förmåga att utveckla ett bestående potentiellt rum för existentiell hälsa. Det tycks 

svårt att anpassa existentiell världsbild till nya livsförutsättningar och lösningar 

tenderar att knytas till den specifika situation/utmaning som möts. Det innebär att 

den existentiella världsbilden riskerar att inte fungera i andra sammanhang. Ytter-

ligare en utmaning i sammanhanget är människors brist på förmåga att uppleva, 

känna och kommunicera inre existentiella behov. När behoven inte är medvetna 

uttrycks de ofta opreciserat (Melder, 2011:211ff).   
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2.1. Att studera existentiell hälsodimension 

Inom religionspsykologin ryms frågor om hälsa och välbefinnande på olika nivå-

er: Samhällsnivå/sociokulturell som är den mest övergripande nivån och bland 

annat består av samhällets normer, värderingar, strukturella uttryck med mera; 

Gruppnivå/socialpsykologisk som speglar människans relation till olika grupp-

sammanhang så som föreningar, vänner och fyller en förmedlande länkfunktion 

mellan samhällsnivå och individen; Individnivå/psykologisk som handlar om det 

som pågår inom människan så som psykologiska processer och Somatisk nivå 

som handlar om kroppsliga processer (Geels & Wikström, 2012:58f).  

2.1.1. Melders systematisering av existentiell hälsodimension  

Forskning av existentiell hälsa kan delas in i tre kategorier, utifrån valet av defini-

tion av det religiösa/andliga och framställning av den existentiella dimensionen. 

Traditionellt och dominerande fokus är att studera praktiskt utövande av till ex-

empel gudstjänstbesök i förhållande till hälsa och välbefinnande. Ett andra fokus 

är att studera innehållet i religiösa/andliga faktorer och hur de relaterar till hälsa, 

till exempel vilken känslomässig betydelse de har i ett visst socialt sammanhang. 

Ett tredje sätt att studera den existentiella dimensionen utgår från vilka känslo-

mässiga funktioner den har för människan. Den existentiella dimensionen kan ses 

som en referenspunkt som individen relaterar till i form av till exempel högre 

makt, politisk eller ideologisk uppfattning. Den tredje kategorin binds således 

varken till trosmässigt innehåll eller till utövande. Då den existentiella dimensio-

nen studeras som känslomässig funktion kan det handla om hur individer känner 

hopp, andlig styrka och förundran. Det ger ett öppet instrument, som passar att 

användas i en svensk postmodern kontext (Melder, 2011:73ff).   

 

Melder har definierat den existentiella hälsan/ohälsan som individens fysiska, 

psykiska, sociala och ekologiska tillstånd i relation till existentiell status. Den ex-

istentiella hälsodimensionen kan fungera meningsskapande när individen, utifrån 

existentiell livsåskådning eller jämförbart, har förmåga att tolka sig själv eller sin 

omgivning. Övergripande system kan fungera meningsskapande för individen, till 

exempel i form av olika religioner, politiska ideologier, men även organiserade 

sammanhang så som föreningar kan fylla en funktion av meningsskapande sam-

manhang för individen (Melder, 2011:26ff). Den existentiella dimensionen defini-

eras vidare som världsbildsuppfattning, förhållningssätt till livet, struktur för be-

slutsfattande, sätt att relatera på, sätt att förstå, men innefattar även uttryck med 

symbolisk betydelse, till exempel ritualer, och andra meningsskapande aktiviteter. 

Existentiella funktioner kan således återfinnas både i traditionell religiositet och i 

andra världsbildskonstruktioner (Melder, 2011:87). 

 

Melder utvecklar en modell där de fyra hälsosfärerna (psykisk, fysisk, social och 

ekologisk) förhåller sig till en yttre sfär med existentiell betydelse, en inre sfär av 

existentiella behov och en centralt potentiellt existentiellt meningsskapande sfär 

(Melder, 2011:234). 

2.1.2. DeMarinis kategorier av meningssystem 

De Marinis beskriver en kulturell epidemiologi, uttryckt som ett tillstånd där per-

soner inte har möjlighet att tillgå interna och externa representationer i det kultu-
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rella sammanhanget (DeMarinis, 2003:68). I en postmodern kultur riskerar bristen 

på referensramar att leda till identitetskris och dysfunktion. Det vill säga männi-

skan saknar förmåga att relatera till ett sammanhang och en fungerande livsåskåd-

ning som stöd för att hantera stress, beslut och livskriser.  

 

DeMarinis har utvecklat en modell för att kategorisera existentiella behov och 

meningsskapande system som utgår från begreppet existentiell världsbild. En ex-

istentiell världsbild innefattar berättelser om livsmening och hur de kommer till 

uttryck när människor möter och hanterar livsval, hopp, dilemman, beslutssitua-

tioner mm. En fungerande världsbild hjälper människan att möta existentiella be-

hov, bistår i det dagliga livet med att ta ansvar och kunna möta kriser och känna 

mening (DeMarinis, 2008:64ff).  

 

För att den existentiella världsbilden ska kunna fungera på ett funktionellt sätt för 

människan krävs att det finns en hög grad av tolerans för olikheter i existentiell 

världsbild i social planering och att psykosociala och psykokulturella utvärde-

ringssystem tillåter konstruktion av olika existentiella världsbilder. DeMarinis 

modellutveckling utgår från en studie av präster och pastorer. De ser behovet av 

att kunna adressera en bredd av världsbilder i samhället, ett behov som kyrkans 

traditionella form har svårt att bemöta (DeMarinis, 2008:67). 

 

DeMarinis identiferar ett antal kategorier av meningssystem. De kategorier som är 

mest relevanta i ett svenskt sammanhang är ”mixed worldview” där människor 

tillämpar flera olika meningssystem samtidigt och ”lacking existential worldview” 

då människor endera helt saknar existentiellt meningssystem eller har tappat sitt 

meningssystem på grund av till exempel flytt till ett nytt kulturellt sammanhang. 

Meningssystem kan också vara extremt religiösa eller extremat ateistiska, men 

även mer symboliskt uttrycka med öppenhet för förändring och tolkning (DeMa-

rinis, 2008:64ff). 

2.2. Analysfrågor och operationalisering 

Melders modell för hälsodimensioner och existentiell hälsa formar, tillsammans 

med DeMarinis teoretiska utveckling av meningssystem, utgångspunkt för att stu-

dera materialet. Tre analysfrågor formuleras och operationaliseras. 

 

Utifrån de teoretiska modellerna formuleras följande analysfrågor: 

 

 Vilka centrala folkhälsoprioriteringar uttrycks i materialet? 

 Vilka uttryck för existentiell hälsa återfinns i materialet? 

 Vilka samband mellan olika hälsodimensioner och existentiell hälsa ut-

trycks i materialet? 

 

Folkhälsoprioriteringar som uttrycks i dokumenten säger något om övergripande 

riktning, vad som är centralt i folkhälsoarbetet och vad som sätts i första rummet. 

I resultatet tillåts respektive strategidokuments uttryck, utan någon tolkning av hur 

folkhälsoprioriteringar är väl definierade eller inte.   
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Existentiell hälsa avser uttryck för det existentiella och andliga, uppfattningar av 

världsbild, referensramar för att fatta beslut, livssyn och förmåga att förstå sin 

omgivning. Den kan ses som en referenspunkt som individen relaterar till i form 

av till exempel högre makt, politisk eller ideologisk uppfattning, att individer 

känner hopp, andlig styrka och förundran. Olika religioner, politiska ideologier, 

berättelser om livsmening, men även organiserade sammanhang så som föreningar 

kan fylla en funktion av meningsskapande sammanhang för individen. De funge-

rar meningsskapande när de stöjder indvidens förmåga att tolka sig själv och sin 

omgivning, och är då stöd för att hantera stress, beslut och livskriser.    

 

DeMarinis kategorisering av meningssystem inspirerar till att undersöka om det 

finns någon prioritet till viss typ av meningssystem och/eller om strategierna ut-

trycker samhällelig tolerans för olikheter i världsbild och tillåtande av konstruk-

tion av olika existentiella världsbilder.  

 

I uppsatsen förstås uttryck för existentiell hälsa brett och operationaliseras i form 

av sökorden: känsla av meningsfullhet, känsla av sammanhang (KASAM), för-

måga att identifiera inre behov och en inre medvetenhet, självkänsla, inre resurser, 

förmåga att agera och ta kontroll över sitt liv, individers kraft och vilja samt tilltro 

till egen förmåga. Även uttryck som levnadskonst, självförverkligande, framtids-

tro, välbefinnande och trygghet, livskvalitet, livssyn, livsprojekt, inre resurser så 

som känsla av delaktighet och trygghet tolkas brett som uttryck för en existentiell 

hälsodimension. 

 

I offentliga strategidokument beskrivs ibland politiskt aktuella begrepp med mer 

eller mindre precision. I resultat och analys tas inte hänsyn till olikheter i precise-

ring av olika uttryck.  
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Kapitel 3 Metod 

Uppsatsens syfte är att studera hur den existentiella folkhälsodimensionen ut-

trycks och hur dessa kvalitéer förhåller sig till övriga hälsodimensioner i regionala 

folkhälsostrategier. Uppsatsen vill bidra till insikt i hur existentiell hälsa kan för-

stås och ta sig uttryck på samhällsnivå och då närmare bestämt i folkhälsostrategi-

er.  

 

Forskningsmetoder tillämpas ofta med grund i undersökningens vetenskapsteore-

tiska utgångspunkt (Grenholm, 2006:151) Den här uppsatsens tar avstamp från en 

socialkonstruktivistisk ansats, med fokus på att förstå snarare än att förklara. Upp-

satsens syfte handlar om att förstå hur en existentiell folkhälsodimension uttrycks 

och hur den förhåller sig till andra hälsodimensioner. En kvalitativ analys tilläm-

pas, där utrymme ges till att reflektera över och teoretiskt analysera det empiriska 

materialet (Grenholm, 2006:152).  

 

En kvalitativ analys kan ta sig olika form och i uppsatsen är den uttryckt som 

textanalys. Med grund i tidigare forskning på området formuleras ett antal analys-

frågor till texten. Tre huvudsakliga analysfrågor strukturerar analysen av materia-

let: 

 

 Vilka centrala folkhälsoprioriteringar uttrycks i materialet? 

 Vilka uttryck för existentiell hälsa återfinns i materialet? 

 Vilka samband mellan olika hälsodimensioner och existentiell hälsa ut-

trycks i materialet? 

 

Forskningsprocessen har ett kombinerat upplägg. Inledningsvis är upplägget de-

duktivt. Utifrån vad som hittas i texten växlar processen till ett mer induk-

tivt/abduktivt upplägg. Ny förståelse växer fram genom en rörelse mellan teore-

tiska utgångspunkter och vad som framkommer från det empiriska materialet. 

Processen möjliggör en lyhördhet gentemot materialet och ett förhållningssätt där 

materialets egna frågeställningar och beskrivningar lyfts fram. Det finns en induk-

tiv nyfikenhet i processen där textens egna uttryck ges utrymme. Grenholm beto-

nar vikten av att analysfrågor har sin grund i tidigare forskning och teoribildning 

för att undvika att egna värderingar styr analysen i viss riktning, men hon poänge-

terar också vikten av en viss flexibilitet gentemot materialet (Grenholm, 

2006:220).    

 

Validiteten kan bland annat diskuteras utifrån huruvida de valda teoretiska ut-

gångspunkterna för hälsa och existentiell hälsa är väl avsedda att undersöka stra-

tegidokument. En del av uppsatsens ambition är att undersöka möjligheten att 

tillämpa valda teoretiska utgångspunkter på macromaterialet, det vill säga på stra-

tegidokument. Den kombinerade forskningsprocessen där deduktiv ansats 

kompletteras med en mer induktiv/abduktiv process ger möjlighet till reflektion 
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över tillämpbarheten. Den induktiva processen bidrar också till att reflektera över 

möjliga alternativa kategorier som upptäcks i materialet.  

 

Validiteten kan också diskuteras utifrån förförståelse, urval och analysprocess. 

Förförståelsen är beskriven inledningsvis. Urvalet av strategidokumenten är ge-

nomfört utifrån SKLs kartläggning av andelen kommuner som har policy/strategi 

för sitt folkhälsoarbete (se 1.6. Material). I analysprocessen har en bred syn på 

existentiell hälsa tillämpats. Operationaliseringen av begreppet existentiell hälsa 

har genomförts utifrån valda teoretiska utgångspunkter och med en medvetenhet 

om materialets karaktär. Det kombinerade deduktiva och induktiva/abduktiva till-

vägagångssättet har betydelse för begreppsvaliditeten. Materialets egna uttryck för 

existentiell hälsa ges utrymme i uppsatsen och definieras i olika utsträckning i de 

skilda strategidokumenten. Fokus är därmed inte på att definiera de olika uttryck-

en, utan istället på att uppmärksamma att de uttrycks samt hur de relaterar till 

andra hälsoprioriteringar.  

 

Uppsatsen bidrar till en första ansats att tillämpa teorier om existentiell hälsa på 

den här typen av material och gör inte några anspråk på att kunna dra några gene-

rella slutsatser. Det bidrar till en uppfattning om möjligheten att med hjälp av teo-

rier om existentiell hälsa bättre förstå hur en existentiell hälsodimension tar sig 

uttryck och relaterar till andra hälsodimensioner i samhälleliga strategidokument.  
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Kapitel 4 Resultat och Analys 

4.1. Resultat  

I kapitlet redovisas resultat från regionala folkhälsostrategier från lä-

nen/landstingen Kalmar, Örebro, Västmanland, Västerbotten och Jämtland. De 

fem folkhälsostrategierna varierar i omfattning och karaktär, vilket gör att under-

kapitlen har viss skillnad i längd. 

4.1.1. Folkhälsopolitisk plan för Kalmar län 2013-2016 (6 sidor) 

Hälsa beskrivs som en av de mest värdefulla sakerna i livet. Arbete pågår för att 

minska ojämlikheter i hälsa och inkluderar fokus på utsatta grupper, så som ut-

landsfödda och människor med kortare utbildning. För att minska hälsoskillnader-

na krävs en stark samhällsgemenskap som präglas av solidaritet mellan männi-

skor. 

 

Planen relaterar till Folkhälsomyndighetens målområden och utifrån dessa priori-

teras tre områden: delaktighet och inflytande; barns och ungas uppväxtvillkor och 

tobak, alkohol, narkotika, dopning, spel. 

 

Delaktighet och inflytande i samhället beskrivs som människors upplevelse av att 

de kan påverka den egna livssituationen. Indikatorer relaterar till deltagande poli-

tiskt och socialt, praktiskt och känslomässigt stöd samt tillit.  

 

Barns och ungas uppväxtvillkor prioriteras utifrån att förhållanden under barn- 

och ungdomsåren har stor betydelse för psykisk och fysisk hälsa under hela livet. 

Indikatorerna är breda och handlar om ekonomi, betyg, födelsevikt, övervikt, psy-

kiskt välbefinnande.  

 

Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel är ett prioriterat målområde med fo-

kus på ett förebyggande arbete, utan att definiera formen för det. Indikatorer rela-

terar till mätningar av missbruk men även antal fall av lungcancer och KOL.  

4.1.2. Folkhälsoplan med folkhälsopolitiska mål. En god och jämlik hälsa i 

Örebro län 2012-2015 (56 sidor) 

Planen utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas på åtgärder för männi-

skors rätt till lika villkor för hälsa och livskvalitet. Vid beskrivning av hälsans 

bestämningsfaktorer läggs stor vikt vid de psykosociala resurserna. Att finnas i ett 

socialt sammanhang, ha känsla av delaktighet, trygghet och meningsfullhet be-

skrivs vara viktiga för hälsan. De psykosociala resurserna beskrivs påverka lev-



21 
 

nadsvanorna, som även påverkas av livsvillkor och samhällets utformning. Förut-

sättningar för att skapa stödjande miljöer lyfts fram. 

 

Hälsa beskrivs som en individuell upplevelse och utgår från individens handlings-

förmåga eller oförmåga till handling. Bland annat nämns individens makt över sitt 

liv och sin ekonomi. Hälsofrämjande arbete är en process som ger förutsättningar 

för människor att öka kontrollen över hälsan. Individen måste kunna identifiera 

sina behov och förändra eller bemästra miljön.  

 

Ett genusperspektiv på hälsa diskuteras, där livsvillkor, självuppfattning, hur 

människor blir betraktade, behandlade och definierade i samhället ses ha betydelse 

för hälsan. Även etnicitet, ålder och geografi nämns som bestämningsfaktorer för 

hälsa. 

 

Delaktighet och inflytande diskuteras som en demokratisk rättighet och inkluderar 

även delaktighet i förenings- och kulturliv. Inflytande och möjlighet att påverka 

den egna livssituationen är viktigt för hälsan. Förtroendevalda ska söka djupare 

kunskap om befolkningens behov. Hälso- och sjukvården har ett speciellt ansvar 

för de som inte kan uttrycka sina behov. Nya fysiska och virtuella mötesplatser 

planeras.  

 

Ekonomiska och sociala förutsättningar relateras till trygghet i livet, grund till 

välbefinnande och psykisk hälsa. Barn och unga ska känna sig trygga och leva 

under goda uppväxtvillkor. Stöd ska ges till föräldrar för att ge barnen ett tryggt, 

aktivt och utvecklande liv, men även för att bidra till goda relationer mellan för-

äldrar och barn. Det ses som en skyddsfaktor för psykisk hälsa. Skolan ska ge 

trygghet, lust att lära och främja elevers utveckling. Goda skolresultat lyfts fram 

som viktigt för självkänslan. 

 

Hälsa i arbetslivet diskuteras framför allt i termer av delaktighet, inflytande och 

meningsfullhet. Skador på grund av både den fysiska och psykosociala arbetsmil-

jön ska minskas. Arbetet ses bidra till inkomst, men även till socialt stöd och iden-

titet. Påfrestningar utöver den egna förmågan relateras till psykisk ohälsa. Hand-

lingsutrymme och socialt stöd betraktas som centrala. 

 

Hälso- och sjukvården ska utgå ifrån ett helhetsperspektiv på människan, arbeta 

för patientens delaktighet och stärka patientens resurser för sin egen hälsa. Sexuell 

hälsa relateras till människors egenvärde, nära relationer och välbefinnande.   

 

Den yttre miljöns påverkan på både fysisk och mental hälsa diskuteras, så som 

buller, kemiska ämnen. Stödjande miljöer för fysisk aktivitet ska utvecklas. Goda 

matvanor och sunda livsmedel ses som grundläggande för hälsan. Undernäring 

och fetma diskuteras leda till bland annat personligt lidande och minskad livskva-

litet. Ett drogförebyggande arbete ska bland annat kännetecknas av tidig upptäckt 

och stödinsatser. 
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4.1.3. Program för hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete i 

landstinget Västmanland1 2010-2014 (47 sidor) 

Programmet prioriterar fyra områden: hälsosam vikt; psykisk hälsa; tobak; alko-

hol och andra droger. 

 

Introducerande beskrivs livsstilsförändringar som en process där varje individ har 

sin egen process. Insikt, förståelse och motivation till att vilja förändra beskrivs 

som delar av processen.  

 

Hälsosam vikt beskrivs optimera möjligheter för välbefinnande. Kunskapen om 

vad som styr våra behov ökar chanserna att nå hälsosam vikt, snarare än att räkna 

kalorier. Skolidrott beskrivs ha en viktig roll i att främja barn och ungdomars fy-

siska aktivitet. Överviktiga barn och ungdomar känner sig ofta mobbade och för-

äldrar upplever ofta svåra gränsdragningssituationer i vardagen. Vårdgivare kan 

bidra till förståelse och till att undvika känslor av skuld och skam. God vård krä-

ver lyhördhet och ett patientcentrerat förhållningssätt, som bygger på individens 

egen kraft och vilja. Kognitiv beteendeterapi [KBT] är en metod som lyfts fram 

för att nå viktnedgång. Det ger deltagarna kunskap om orsaker till ätbeteende, 

verktyg till förändring, självinsikt, förstärker självbilden och självkänslan.  

 

Psykisk hälsa beskrivs beroende av individens livssituation, faktorer i omgivning-

en och i samhället, vilket gör att den psykiska hälsan varierar i olika grad över tid. 

Människor som lider av psykisk ohälsa upplever ofta lågt välbefinnande, även 

utan sjukdomsdiagnos. Tidiga insatser ses som centrala inte minst för riskgrupper. 

Planen refererar till WHOs definition av psykisk hälsa som subjektivt välbefin-

nande, självständighet, förmåga att förstå sin intellektuella och känslomässiga 

kapacitet, förmåga att hantera stress samt att kunna arbeta.   

 

Den psykiska hälsan knyts till drogmissbruk. Bland annat ses kopplingar mellan 

bruk av narkotika och depression, lägre social tillit och sömnproblem, där det är 

svårt att avgöra vad som är orsak och verkan.   

 

Den psykiska hälsan betraktas som ett viktigt folkhälsoområde och avgörande för 

den allmänna hälsan. En strategi är att utveckla metoder för att sprida kunskap om 

bestämningsfaktorer för psykisk hälsa. Bland annat nämns utbildningsinsatser i 

”det kvalificerade samtalet” och hur det stärker individers egna resurser för att 

hantera psykisk ohälsa. I planen relateras till begreppet känsla av sammanhang 

och dess tre delkomponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Psy-

kisk hälsa beskrivs innefatta levnadskonst och erfarenheter. Det beskrivs som en 

resurs som bland annat hjälper till att klara krissituationer.  

 

Gott samspel mellan barn och föräldrar ses ha stor betydelse för den psykiska häl-

san och föräldrastöd är en insats. Relationer med vänner är viktiga för ungas psy-

kiska hälsa. Vuxna som inte lyckas bemästra påfrestningar som inträffar i livet 

kan utveckla psykisk ohälsa. Äldre som lider av nedsatt funktionsförmåga och 

social isolering riskerar psykisk ohälsa.  

 

                                                 
1 Den 1 januari 2017 bytte Landstinget Västmanland namn till Region Västmanland. 
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Allmänt beskrivs att hänsyn behöver tas till den totala livssituationen. Genom att 

lyfta fram det positiva, friska och fungerande kan den psykiska hälsan främjas. 

Fler kompetenser som kan komplettera varandra ses som resurs i mötet med pati-

enter. Att hålla patienten informerad om sin behandling ses som förutsättning för 

god psykisk hälsa.  

 

Inre och yttre skyddsfaktorer för psykisk hälsa definieras. De inre är: god fysisk 

hälsa och goda arvsanlag, positiva tidiga människorelationer, tillräckligt god 

självkänsla, känsla av att vara accepterad, problemlösningsförmåga, förmåga att 

handskas med konflikter, förmåga till växelverkan, förmåga att skapa och upprätt-

hålla relationer och möjlighet att förverkliga sig själv. Yttre skyddsfaktorer ses 

vara socialt stöd och vänner, rätt till ett hem, utbildningsmöjligheter, arbe-

te/utkomst, stöd på arbetsplats/skola, att bli sedd och lyssnad till, påverkansmöj-

ligheter, trygg livsmiljö.  

 

Strategier för att minska tobaksbruk fokuserar på att kommunicera livsstilsfrågor, 

erbjuda tobaksavvänjning och agera för tobaksfria verksamheter.    

 

För området alkohol och andra droger lyfts kopplingen till psykisk diagnos och 

missbruk. För att komma till rätta med ungdomars missbruk är en strategi att 

snabbt erbjuda medicinskt och psykosocialt omhändertagande tillsammans med 

föräldrar. Informations- och opinionsbildande insatser samt utbildningsinsatser ses 

som viktiga för att förbättra det förebyggande arbetet. 

4.1.4. Folkhälsopolitiskt program Västerbotten läns landsting 2015-2019 

(12 sidor) 

Programmet utgår från en helhetssyn på hälsa, där sociala, kulturella och miljö-

mässiga sammanhang ses påverka människan. Folkhälsomyndighetens målområ-

den är referens för programmet och man har lagt till det extra målområdet psykisk 

hälsa. Hälsan beskrivs allmänt påverkas av hur våra liv ser ut. Socioekonomisk 

grupp, ålder och kön nämns som bestämningsfaktorer.  

 

Tre strategier utvecklas: hälsoorientering av hälso- sjukvård, prevention och tidig 

upptäckt av kroniska sjukdomar och befolkningsinriktat hälsoarbete. 

 

Hälsoorientering handlar på individnivå om individers/patienters delaktighet och 

tilltro till den egna förmågan. Det ska stärkas genom patientmedverkan. Kunskap 

om utsatta grupper ger förutsättningar för ett jämlikt bemötande och en medve-

tenhet om att individen kan bryta normen. Stöd till förändring av ohälsosamma 

levnadsvanor ges i form av samtal, person- och miljöstöd. För att stödja god ar-

betsmiljö vill man arbeta utifrån medarbetares känsla av sammanhang som ska 

präglas av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet. Det görs bland annat 

genom dialog, delaktighet och möjlighet att påverka arbetssituationen. Att känna 

arbetsglädje och stolthet ska vara självklart. Möjlighet till livslångt lärande för 

medarbetare lyfts fram.  

 

Prevention och tidig upptäckt handlar i första hand om hjärt- och kärlsjukdom, 

psykisk ohälsa och cancer. Faktorer som ses kunna påverkas för hjärt- och kärl är 

levnadsvanor så som fysisk aktivitet och matvanor, social isolering, brist i socialt 
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stöd, stress, ansträngd ekonomi och negativa känslor. Psykisk hälsa ses vara kom-

plext, men uppväxtvillkor och sociala förhållanden, tillgång till arbete och me-

ningsfull sysselsättning beskrivs som centrala för god psykisk hälsa. Våld i nära 

relation nämns bidra till psykisk ohälsa.  

 

Det befolkningsinriktade hälsoarbetet syftar till att påverka grundorsaker till ohäl-

sa. För barn och unga handlar insatser om att öka barn och föräldrars kontroll över 

den egna hälsan genom tidiga insatser, bland annat tobaksförebyggande. För att 

minska vuxnas risk att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom är fokus på hälsounder-

sökningar och att sprida kunskap om balans mellan krav från arbetsliv och möj-

lighet att fungera och må bra. Att ha kontroll, känna delaktighet och inflytande 

och socialt stöd är grundvillkor. För äldre uppmärksammas fyra viktiga faktorer 

för hälsa; social gemenskap, delaktighet, fysisk aktivitet och goda matvanor. 

4.1.5. Vår hälsa – länets möjlighet. Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011-

2015 (12 sidor) 

Policyn vill främja social, psykisk och fysisk hälsa samt öka människors välbefin-

nande. Det ses ge människor förutsättningar för stärkt självkänsla, framtidstro och 

känsla av sammanhang. Att kunna påverka tillvaron, kunna planera och styra sitt 

liv betraktas relaterat till hälsa.  

 

Fyra områden prioriteras: trygga uppväxtvillkor; utbildning och arbete; hälsofräm-

jande miljö; delaktighet och inflytande.  

 

Trygga uppväxtvillkor handlar om god barn- och föräldrarelation, goda sociala 

villkor för barnfamiljer och en trygg ekonomi.  

 

Utbildning och arbete handlar bland annat om att förskola/skola ger alla samma 

förutsättningar, hälsofrämjande skolutveckling, brett och lokalt anpassat utbild-

ningsutbud, framtids- och arbetsmarknadsinriktad utbildning, tillvaratagande av 

mångfald i arbetslivet, verktyg för att medborgare ska kunna stanna kvar och 

komma tillbaka till arbetslivet, möjlighet till livslångt lärande och trygga ungdo-

mars arbetsmarknad. 

 

Hälsofrämjande miljö handlar om att: väga in fysiska, psykiska och sociala trygg-

hetsaspekter i planeringsprocesser; skapa social gemenskap i bostadsområden; ha 

ett fritids- och kulturutbud som formar identiteter, kulturer och livsprojekt; sam-

lokalisera arenor för att underlätta möten; skapa närhet till natur och grönområden 

och fokusera på hälsosamt åldrande i olika miljöer. 

  

Delaktighet och inflytande i sitt eget liv handlar om att förbättra möjligheter för 

inflytande, kontroll och påverkan på det egna livet men också för delaktighet i 

styrning och utveckling av samhället. Ett mer öppet beslutsfattande och hälso-

främjande ledarskap ses bidra.  
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4.2. Analys 

I analysen av materialet har jag primärt utgått från analysfrågorna, som också sät-

ter strukturen för analysen. Analysfrågorna är: 

 

 Vilka centrala folkhälsoprioriteringar uttrycks i materialet? 

 Vilka uttryck för existentiell hälsa återfinns i materialet? 

 Vilka samband mellan olika hälsodimensioner och existentiell hälsa ut-

trycks i materialet? 

4.2.1. Vilka folkhälsoprioriteringar uttrycks i materialet? 

Samtliga strategier tar hänsyn till och relaterar på något sätt till Folkhälsomyndig-

hetens prioriterade målområden i sina övergripande prioriteringar. De tar sig dock 

olika uttryck. Minska omjämlikheter och hälsoskillnader uttrycks, prioritet på 

barn och unga, men även vikten av att ha ett helhetsperspektiv på människan. 

Helhetsperspektivet beskrivs på olika sätt, och inrymmer till exempel sociala, kul-

turella och miljömässiga sammanhang. Prioriteringar för livskvalitet, välbefin-

nande och psykisk hälsa är centrala i flera dokument, vilka i vid bemärkelse kan 

tolkas som uttryck för meningsfullhet och existentiell hälsa. 

4.2.2. Vilka uttryck för existentiell hälsa återfinns i materialet? 

Den existentiella hälsodimensionen har inte någon övergripande eller självklar 

plats i de huvudsakliga prioriteringarna. Det finns dock i materialet uttryck som 

berör en existentiell hälsodimension. Delaktighet och inflytande i samhället och i 

sitt egna liv uttrycker något om vikten av att förstå och kunna agera i samhället. I 

vissa textavsnitt knyts vikten av delaktighet till känsla av meningsfullhet och in-

dividers förmåga att handla och ta kontroll över sitt egna liv. Även uttryck för 

förmåga att kunna identifiera sina inre behov och därifrån förändra och bemästra 

kan relateras till vikten av inre medvetenhet och resurs som förutsättning för exis-

tentiell hälsa. Det kan relateras till Melders uttryck av vikten av att kunna identifi-

era inre existentiella behov som en viktig förutsättning för att utveckla inre exis-

tentiella resurser.  

 

Det finns i materialet uttryck för vikten av att stärka människors inre resurser för 

sin egen hälsa och för att sätta fokus på individens egen kraft och vilja, samt för 

att skapa förutsättningar för tillit och tilltro till den egna förmågan. Det ger uttryck 

för ett fokus på inre förmåga att förstå. Uttryck så som vikten av en känsla av 

sammanhang, meningsfullhet, levnadskonst och inre resurser relaterar till att det 

finns någon form av referensram i livet. Vikten av självkänsla, självförverkligande 

och framtidstro samt uttryck för hur identitet och livsprojekt formas kan knytas till 

närvaro av en existentiell hälsodimension i materialet.  

4.2.3. Vilka samband mellan olika hälsodimensioner och existentiell hälsa 

uttrycks i materialet? 

Strategidokumenten ger några skilda uttryck för möjliga kopplingar mellan olika 

hälsodimensioner och existentiell hälsa. I materialet finns uttryck för hur olika 

hälsodimensioner påverkar den existentiella hälsan, men även omvänt, hur exis-

tentiell hälsa har betydelse för andra hälsodimensioner.  
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Till exempel beskrivs den sociala hälsodimensionen, så som att finnas i ett socialt 

sammanhang, leda till meningsfullhet. Även uttryck så som ekonomiska och soci-

ala förutsättningar ses bidra till välbefinnande och trygghet i livet. Det vill säga att 

sociala hälsodimensionen ses kunna bidra till existentiell hälsa.  

 

Hälsodimensionerna social, fysisk och psykisk hälsa ses skapa förutsättningar för 

självkänsla, framtidstro och känsla av sammanhang, det vill säga för existentiell 

hälsa. Flera olika hälsodimensioner har bäring på och ses kunna leda till existenti-

ell hälsa. Även ett mer negativt samband uttrycks, till exempel ses fysiska pro-

blem i form av undernäring och fetma leda till försämrad livskvalitet och livssyn. 

 

Samhällets sociala strukturer i form av definiering och betraktande av människor 

uttrycks ha betydelse för individers självuppfattning och således för hur individer 

förstår sin omgivning. Arbetsplatsens sammanhang som ett viktigt socialt stöd 

med identitetsskapande funktion ses ha betydelse för känslan av meningsfullhet. 

Det vill säga samhällets roll som övergripande referensram ses ha betydelse för de 

världsbilder som människor skapar, med konsekvenser för existentiell hälsodi-

mension. 

 

Hälsofrämjande miljöer beskrivs som förutsättningar för att forma identitet och 

livsprojekt. Det är kortfattat beskrivet men kan förstås som en medvetenhet om 

vikten av sammanhang och referensram för skapande identitet och livsprojekt, 

som kan relateras till existentiell hälsa. 

 

Psykosociala resurser i termer av socialt sammanhang, känsla av delaktighet, 

trygghet och meningsfullhet beskrivs påverka levnadsvanor. 

 

I materialet finns några uttryck för hur en existentiell hälsa har betydelse för övri-

ga hälsodimensioner. Till exempel betonas vikten av att stärka individers inre re-

surser, i form av att utveckla levnadskonst för att kunna hantera krissituationer. 

Brist på inre resurser ses bidra till bland annat psykisk ohälsa. Även uttryck för 

meningsfullhet i form av goda uppväxtvillkor och meningsfull sysselsättning ses 

som skyddsfaktorer för psykisk hälsa, och ses även ha betydelse för fysisk hälsa.  



27 
 

4.3. Slutsatser 

 

4.3.1. Uppsatsens syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte var att studera hur den existentiella folkhälsodimensionen ut-

trycks och hur dessa kvalitéer förhåller sig till övriga hälsodimensioner i regionala 

folkhälsostrategier.  

Två frågeställningar formulerades: 

 Hur tar sig den existentiella folkhälsodimensionen uttryck i regionala 

folkhälsostrategier? 

 Hur förhåller sig den existentiella folkhälsodimensionen till övriga hälso-

dimensioner i regionala folkhälsostrategier? 

 

I de centrala folkhälsoprioriteringarna finns uttryck för livskvalitet, välbefinnande 

och psykisk hälsa, med beröring till den existentiella hälsodimensionen, men den 

existentiella hälsodimensionen har inte någon övergripande eller självklar plats.  

 

Den existentiella dimensionen uttrycks i form av känsla av meningsfullhet och 

sammanhang, förmåga att handla och ta kontroll över sitt liv, förmåga att identifi-

era inre behov, vikten av att stärka människors inre resurser och individens egen 

kraft, tillit och tilltro till den egna förmågan, levnadskonst, självkänsla, självför-

verkligande, framtidstro, identitet och livsprojekt är uttryck som har knutits till en 

existentiell hälsodimension. Även andra uttryck har viss beröring till existentiell 

hälsa, så som psykisk hälsa, psykosociala resurser, livskvalitet, välbefinnande, 

delaktighet och inflytande.  

 

I materialet finns uttryck för samband mellan olika hälsodimensioner och den ex-

istentiella hälsan. Det är framför allt sambandet av hur olika hälsodimensioner 

bidrar till existentiell hälsa som lyfts fram i materialet. Till exempel beskrivs att 

den sociala hälsodimensionen i form av att finnas i ett socialt sammanhang bidrar 

till meningsfullhet. Även något negativt samband lyfts fram, till exempel ses fy-

siska problem i form av undernäring och fetma leda till försämrad livskvalitet och 

livssyn. Det ges också något exempel på hur den existentiella hälsan har betydelse 

för andra hälsodimensioner, bland annat beskrivs meningsfull sysselsättning bidra 

till psykisk och fysisk hälsa. I de teoretiska utgångspunkterna antas att den exis-

tentiella hälsodimensionen är överordnad övriga hälsodimensioner, vilket inte 

uttrycks i materialet. 
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Kapitel 5 Diskussion 

Först görs en reflektion över de teoretiska utgångspunkter och modeller som har 

använts i uppsatsen. Därefter diskuteras metod, val av studieobjekt och material. 

En avslutande reflektion handlar om nya frågor som dykt upp under processen 

och intressanta möjligheter till fördjupad forskning.  

5.1. Den teoretiska utgångspunkten 

Materialet analyserades utifrån hur den existentiella folkhälsodimensionen ut-

trycks och förhåller sig till övriga hälsodimensioner i regionala folkhälsostrategi-

er. Hälsodimensioner som användes var psykisk, fysisk, social och ekologisk di-

mension, som Melder menar förhåller sig till en yttre sfär med existentiell bety-

delse, en inre sfär av existentiella behov och en centralt potentiellt existentiellt 

meningsskapande sfär. Den potentiella sfären kan möjliggöra en funktionell me-

ningsskapande struktur.  

 

Melders modell var referenspunkt för formulering av uppsatsens analysfrågor. 

Analysfrågorna bidrog till att lyfta fram centrala folkhälsoprioriteringar, uttryck 

för existentiell hälsa samt samband mellan olika hälsodimensioner och existentiell 

hälsa. I de teoretiska utgångspunkterna antas att den existentiella hälsodimensio-

nen är överordnad övriga hälsodimensioner. I materialet uttrycktes snarare att de 

olika hälsodimensionerna kan bidra till olika aspekter av existentiell hälsa. Det 

kan tyda på en begränsad närvaro av existentiell hälsa i strategidokumenten och 

att det som tolkas som existentiell hälsodimension hade en annan avsikt i doku-

menten. Begreppsvaliditeten kan diskuteras i uppsatsen. Det kombinerade deduk-

tiva och induktiva/abduktiva tillvägagångssättet gav materialets egna uttryck för 

existentiell hälsa utrymme i uppsatsen. Analysen av materialet bör kompletteras 

med reflektioner runt svårigheten att hitta värdeneutrala begrepp för den existenti-

ella hälsan och hur strategidokumenten huvudsakligen beskriver en sekulär ingång 

till existentiell hälsa.  

 

Det krävs vidareutveckling av de teoretiska modellerna för att få ett mer klockrent 

kvalitetsutvecklingsinstrument som kan användas för att kartlägga den existentiel-

la hälsan på samhällsnivå. Det skulle till exempel vara av intresse att utveckla 

värdeneutrala begrepp för den existentiella hälsan. En kategorisering av den exis-

tentiella hälsan i en sekulär samhällskontext skulle kunna vara ett möjligt bidrag.  

 

DeMarinis betonar bland annat vikten av att kunna adressera en bredd av världs-

bilder i samhället, och att det behöver finnas en hög grad av tolerans i social pla-

nering. Om det i strategidokument huvudsakligen ges en sekulär ingång till exis-

tentiell hälsa, skulle det kunna diskuteras som möjlig dysfunktion i att hantera 

olika existentiella behov i samhället. 
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Det skulle även vara intressant att utveckla tankarna om hur skilda aspekter av 

samhällsnivån har förmåga att bemöta olika existentiella behov i samhället, samt 

undersöka potentiella funktionella meningssystem i en sekulär samhällskontext. 

Jag ser vidare ett behov av en teoretisk modell som kan inkludera existentiella 

ohälsofaktorer och existentiella hälsofaktorer, med hänsyn tagen till hur de olika 

hälsodimensionerna förhåller sig till varandra.  

 

I materialet lyfts bland annat vikten av att stärka människors inre resurser samt 

vikten av att fokusera på individers egen kraft och tilltro till den egna förmågan. 

Uttryck som levnadskonst ses som en förutsättning för att klara situationer i livet. 

Det som inte tydliggörs är huruvida olika prioriteringar faktiskt har förmåga att 

utveckla de inre resurserna, eller om de snarare kan betraktas som extern existen-

tiell stöttning. Melders diskussion om människors oförmåga att skapa ett beståen-

de potentiellt rum för existentiell hälsa är intressant i sammanhanget.  

5.2. Metod och material 

Uppsatsens tog avstamp från en socialkonstruktivistisk ansats, med fokus på att 

förstå snarare än att förklara. En kvalitativ analys tillämpades i form av textanalys. 

Med grund i tidigare forskning på området formuleras tre analysfrågor till texten. 

Forskningsprocessen hade ett kombinerat upplägg, med en inledande deduktiv 

ansats och kompletterande induktivt/abduktivt inslag med reflektioner utifrån vad 

som hittades i texten.  

 

Utifrån upplägget kan det diskuteras huruvida de valda teoretiska utgångspunkter-

na för hälsa och existentiell hälsa var väl avsedda att undersöka den här typen 

strategidokument. Det skulle vara fruktbart att reflektera över kategoriseringar av 

det existentiella hälsobegreppet och hitta värdeneutrala begrepp. Strategidoku-

menten beskriver huvudsakligen en sekulär ingång till existentiell hälsa, och skul-

le eventuellt kunna fångas och kategoriseras på ett mer fruktbart sätt. 

 

Materialet begränsades till folkhälsostrategidokument från fem län/landsting. Det 

var ett material som fungerade väl för att undersöka hur den existentiella hälsodi-

mensionen uttrycks på samhällsnivå. Strategidokument, i form av folkhälsopoli-

cy/strategi, är viktiga stöd i arbetet för att förbättra folkhälsan och säger något om 

vilka huvudsakliga prioriteringar som är aktuella. Uppsatsen var inte tänkt att bi-

dra till några generella slutsatser om den existentiella folkhälsodimensionen på 

samhällsnivå. Macronivån kan inrymma många olika aspekter av samhällets insti-

tutioner, strukturer och processer. Som tidigare nämnts finns ett behov av att för-

stå och ta sig an den existentiella epidemiologin på samtliga nivåer i samhället, 

det vill säga på micro-/individnivå, meso-/gruppnivå och macro-/samhällsnivå. 

Inte minst efterfrågas en utveckling av religionspsykologins roll i att identifiera 

funktionella och dysfunktionella aspekter av det existentiella folkhälsosystemet, 

inkluderande policys och förebyggande interventioner, för att undvika en existen-

tiell epidemiologi. Uppsatsens bidrag inspirerar förhoppningsvis till teoretisk vi-

dareutveckling för att fördjupa studier och utvärderingar av den existentiella häl-

san på samhällsnivå.  
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5.3. Avslutande reflektion 

Under uppsatsens skrivande har flera nya frågor dykt upp och reflektioner har rört 

sig runt både teoretiska modeller och studieobjekt.  

 

I läsning och analys av materialet finns uttryck som kan tolkas och relateras till 

existentiell hälsa, men dimensionen tycks tappa sitt innehåll i konkretiseringar. 

Vissa föreslagna åtgärder skulle kunna få effekt på den existentiella hälsan, men 

utan att det tycks finnas en medvetenhet om den existentiella dimensionens sam-

manhang. Det tycks finnas ett behov av att lyfta fram den existentiella dimensio-

nen tydligare i folkhälsoarbetet och bistå med verktyg för hur den kan operationa-

liseras och implementeras från övergripande vision till konkreta uttryck i verk-

samheter.  

 

Resultat från Melders avhandling visar hur den existentiella dimensionen är nära 

kopplad till övriga hälsodimensioner och har en överordnad funktion. I den här 

uppsatsens material gavs uttryck för att den existentiella dimensionen framför allt 

påverkas av andra hälsodimensioner. I strategidokumenten beskrivs huvudsakli-

gen en sekulär ingång till existentiell hälsa, vilket utifrån DeMarinis skulle kunna 

diskuteras som möjlig dysfunktion i att hantera olika existentiella behov i samhäl-

let. 

 

Då jag läste materialet såg jag möjliga uttryck för en existentiell hälsodimension i 

beskrivningar av bland annat psykisk hälsa och psykosociala resurser. Det tycks 

som om man i regionala strategier försöker förhålla sig till allmänt vedertagna 

hälsodimensioner och bestämningsfaktorer för hälsa, där den existentiella hälsan 

inte har någon självklar plats. Samtidigt finns en medvetenhet om samhällsutma-

ningar i form av till exempel ökande psykisk ohälsa och marginaliserade grupper. 

I de regionala strategierna görs försök att sortera in dessa nya utmaningar i kate-

gorier av till exempel psykisk hälsodimension och ett psykosocialt sammanhang, 

vilket medför att lösningar också söks från dessa perspektiv.  

 

Ovanstående fick mig att reflektera över hur fenomen definieras och behovet av 

att hitta mer värdeneutrala kategoriseringar av den existentiella hälsodimensio-

nen. Det skulle kunna bidra till ett mer konstruktivt folkhälsoarbete med kompe-

tens att ta sig an dagens samhällutmaningar. Även nuvarande insatser skulle kun-

na få en ny dimension och genomslagskraft om de skulle implementeras med en 

medvetenhet om till exempel processer som pågår i potentiella rum för existenti-

ell hälsa. Jag kan se det önskvärda i att yttre insatser riktas mot mer långsiktiga 

effekter, där människor ges förutsättningar att etablera funktionella meningsstruk-

turer och inte endast får ett tillfälligt yttre stöd. Framför allt finns här en potential 

att bidra till en autentisk holistisk syn på folkhälsa.     

 

I uppsatsens forskningsgenomgång beskrevs hur en mer individualiserad religio-

sitet också medför att människor har olika förutsättningar för att skapa och till-

lämpa livstolkningar, där samband mellan social position och livstolkningar finns. 

Det vore intressant att bidra till vidare studier av samhälleliga förutsättningar för 

en jämlik hälsa i bemärkelsen förmåga att utveckla och bibehålla existentiell häl-

sa. 

 

 



31 
 

Sammanfattning 

Dagens svenska samhälle beskrivs ofta som sekulärt och individualiserat. Socio-

ekonomiska skillnader i hälsa ökar och den psykiska ohälsan är en viktig utma-

ning. Begrepp så som existentiell dysfunktion och en existentiell epidemiologi 

används för att betona allvaret i situationen. Utmaningarna kan förstås och adres-

seras på både individ-, grupp- och samhällsnivå.  

 

Uppsatsens syfte är att studera hur den existentiella folkhälsodimensionen ut-

trycks och hur dessa kvalitéer förhåller sig till övriga hälsodimensioner i regionala 

folkhälsostrategier. Två frågeställningar formuleras: 

 Hur tar sig den existentiella folkhälsodimensionen uttryck i regionala 

folkhälsostrategier? 

 Hur förhåller sig den existentiella folkhälsodimensionen till övriga hälso-

dimensioner i regionala folkhälsostrategier? 

 

Teorier om existentiell hälsa används i analysen. Melders existentiella folkhälso-

modell och DeMarinis teorier om meningsskapande system tillämpas. En kvalita-

tiv textanalys används. Tre analysfrågor vägleder analysen. Forskningsprocessen 

har ett kombinerat upplägg, med en inledande deduktiv ansats och ett komplette-

rande induktivt/abduktivt inslag.  

 

I de teoretiska utgångspunkterna antas att den existentiella hälsodimensionen är 

överordnad övriga hälsodimensioner. I materialet beskrivs snarare hur de olika 

hälsodimensionerna kan bidra till olika aspekter av existentiell hälsa. Det är fram-

för allt positiva samband som uppmärksammas, men även något exempel på po-

tentiellt negativt samband. 

 

I kompletterande reflektioner uppmärksammas svårigheten att hitta värdeneutrala 

begrepp för den existentiella hälsan och hur strategidokumenten huvudsakligen 

beskriver en sekulär ingång till existentiell hälsa, vilket skulle kunna diskuteras 

som möjlig dysfunktion i att hantera olika existentiella behov i samhället.  
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