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Meningsfullhet och livsmening 

Karolina Isberg 

 

Inledning 
 

Inom psykologiskt behandlingsarbete i ett sekulariserat samhälle är det inte självklart att kli-

enters religiösa tillhörighet och livsåskådning får nämnvärt mycket utrymme. Efter fyra års 

arbete som psykolog i Singapore, ett land med fyra statsreligioner och där sekulariseringen inte 

är lika påtaglig som i till exempel Sverige, har jag fått upp ögonen för hur människors livså-

skådning har en betydelse för hur man också hanterar motgångar och svårigheter i livet.  

 

Bakgrund 

Astrid Seeberger är läkare och beskriver i boken Den skamlösa nyfikenheten sina egna profess-

ionella erfarenheter och hur samtalen blev avgörande för den medicinska läkningen hos hennes 

patienter.1 Hon skriver om den israeliske forskaren Aaron Antonovsky och hans teori om sa-

lutogenes, friskfaktorer och Känsla av sammanhang, som tillförde henne nya tankar i sitt arbete 

som läkare. Aaron Antonovsky gjorde en undersökning i början av 70-talet där han frågade en 

grupp kvinnor bosatta i Israel och födda i Europa, om deras upplevelse av klimakteriet.2 Dessa 

kvinnor var alla mellan 16 år och 25 år vid andra världskrigets utbrott 1939 och i formuläret 

fanns en fråga om huruvida de hade suttit i koncentrationsläger. I kontrollgruppen rapporterade 

51% sin emotionella hälsa som god, medan 29% av de som suttit i, och överlevt, koncentrat-

ionsläger rapporterade sin emotionella hälsa som god. Antonovsky ansåg att det var en häp-

nadsväckande hög andel som rapporterade en god emotionell hälsa av de kvinnor som hade 

suttit i och överlevt koncentrationsläger. Han frågade sig hur det kan komma sig att en del 

människor kan vara med om ett helvete på jorden och ändå gå ur det med en uppfattning om 

att tillvaron är värd det och dessutom bygga upp en ny livssituation för sig själva. Utifrån dessa 

forskningsresultat formulerade han sin teori Känsla av sammanhang. 

 

                                                             
1 Astrid Seeberger. Den skamlösa nyfikenheten. Stockholm: Weyler, 2010, s. 71-73. 
2 Aaron Antonovsky. Unravelling the Mystery of Health. How People Manage Stress and Stay Well. San 
Fransisco: Jossey Bass, 1987, s. xi-xii. 
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Ämne  

Känsla av sammanhang 

Aaron Antonovskys teori Känsla av sammanhang beskrivs som ett förhållningssätt till tillvaron 

där livshändelser uppfattas som strukturerade, förutsägbara och förklarliga, där det finns resur-

ser att hantera dessa livshändelser samt att dessa är värda investering och engagemang.3 Detta 

sammanfattas i tre komponenter som benämns begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, 

men som är ojämlika i sitt värde i den sammantagna Känslan av sammanhang.4 Meningsfullhet 

är den mest centrala komponenten och innefattar en vilja att begripa, organisera och förstå sin 

omgivning och utgör därmed individens motivation.5 

 

Antonovskys frågeställning handlar om hur det kan komma sig att så många av de som har 

suttit i och överlevt ett koncentrationsläger ändå upplever sig ha en god emotionell hälsa och 

han hävdar att meningsfullhet är den mest avgörande delen av teorin. Det är just komponenten 

meningsfullhet som jag skulle vilja undersöka vidare i denna uppsats. Antonovsky var sociolog 

och benämner sin forskning som socialmedicinsk. Hans teori Känsla av sammanhang refereras 

ofta till inom psykologin, medan jag är intresserad av att undersöka komponenten meningsfull-

het utifrån ett livsåskådningsperspektiv. 

 

Peter Halama skriver i sin artikel ”On the relationship between religiosity and life meaningful-

ness” att psykologer gärna utforskar begreppet meningsfullhet och dess relation till psykolo-

giskt välmående, men att dessa undersökningar saknar frågan om vad livsmening kan innebära, 

eftersom det inte är primärt psykologins uppgift att undersöka meningsfullhetens innebörd.6 

Eftersom Halama själv undersöker meningsfullhet i relation till religiositet, stärker detta min 

tanke om att undersöka meningsfullhetsbegreppet inom ramen för tros- och livsåskådnings-

forskningen.  

 

Livsåskådning och meningsfullhet 

Livsåskådning är ett förhållandevis ungt begrepp som kom in i det akademiska språket under 

70-talet, medan det religiösa livet i Sverige sekulariserades. Det beskrevs då som värdemässiga 

                                                             
3 Antonovsky. Unravelling the Mystery of Health, s. 19. 
4 Antonovsky. Unravelling the Mystery of Health, s. 16-18, 21-22. 
5 Antonovsky, Aaron. The salutogenic model as a theory to guide health promotion, I Health Promotion Inter-
national Vol. 11 (1996), s. 14-15. 
6 Peter Halama. On the relationship between religiosity and life meaningfulness. Archive for the Psychology of 
Religion Vol. 24 (2002), s. 219. 
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och teoretiska grundantaganden som styr vår bild av människan och världen samt utgör ett 

moraliskt värdesystem i tillvaron.7 Livsåskådning kan inrymma både en religiös och en icke-

religiös hållning.8 Detta tillsammans gör livsåskådningsforskningen både lämplig och intres-

sant som utgångspunkt för att utforska begreppet meningsfullhet.  

 

I sin bok Tillit, Verklighet och Värde undersöker livsåskådningsforskaren Tage Kurtén, genom 

djupintervjuer, människors livsåskådningar och utkristalliserar ett tema som han kallar indivi-

dens grundtillit i tillvaron.9 Grundtilliten, menar han, blir en beskrivning av var en individ pla-

cerar sin livsmening, vilken också blir bärande i tider av svårigheter och tvivel. Denna omfat-

tande empiriska studie om människors livsåskådning, grundtillit och livsmening skulle således 

vara relevant att använda sig av för att få en bättre förståelse av vad meningsfullhet kan inne-

bära ur ett livsåskådningsperspektiv.  

 

Syfte och frågeställning 

Bakgrunden till denna uppsats är att människors upplevelse av meningsfullhet tycks ha bety-

delse för hur man hanterar stress, oväntade livshändelser och motgångar i livet. Komponenten 

meningsfullhet i Antonovskys teori Känsla av sammanhang, förefaller kunna relateras till Tage 

Kurténs livsåskådningsforskning om grundtillit och livsmening, som den beskrivs i Tillit, Verk-

lighet och Värde. Antonovskys teori Känsla av sammanhang är dock en teori som ofta används 

inom psykologin och jag uppfattar att det är ovanligt att analysera psykologiska frågeställ-

ningar med hjälp av teologiska teorier, samtidigt som jag, utifrån min egen yrkesbakgrund, ofta 

saknar livsåskådningsaspekten i psykologiska förklaringsmodeller. Min uppfattning är emel-

lertid att dessa båda ämnesområden har mycket att tillföra varandra. Genom att analysera en 

delkomponent av en psykologisk teori utifrån ett livsåskådningsperspektiv, blir det förhopp-

ningsvis möjligt att med hjälp av teologin förstå ännu mer om människan och hennes förhåll-

ningssätt till tillvaron.  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka meningsfullhet inom ramen för teologins empiriska 

livsåskådningsforskning med fokus på grundtillit.  

 

                                                             
7 Tage Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde. Nora: Nya Doxa, 1995, s. 18. 
8 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 19. 
9 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 24-29. 
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Frågeställningen blir därmed: Hur kan man förstå komponenten meningsfullhet i Aaron Anto-

novskys teori Känsla av sammanhang utifrån Tage Kurténs livsåskådningsforskning om 

grundtillit och livsmening? 

 

För att kunna besvara denna frågeställning finns ett antal mindre analysfrågor som också måste 

besvaras; Hur framställer Antonovsky begreppet meningsfullhet inom ramen för sin teori 

Känsla av sammanhang? Hur beskriver Kurtén grundtillit och livsmening i sin empiriska livs-

åskådningsforskning? Vilka likheter och skillnader är möjliga att återfinna mellan dessa och 

hur kan de relateras till varandra?  

 

Forskningsöversikt  

Livsåskådningsforskare och religionsfilosofer beskriver meningsfullhet på olika sätt och för att 

förmedla en tydligare bild av spännvidden mellan beskrivningarna, kommer jag nedan att re-

dogöra för några av dessa artiklar och böcker i korthet, vilket sedan informerar och belyser 

metoden och teorin. 

 

Meningsfullhet ur ett existentiellt perspektiv 

Lena Edlund beskriver, i sin avhandling Att fånga det flyktiga, meningsfullhet ur ett religions-

filosofiskt perspektiv och eftersöker en objektiv grund för existentiell mening utan att för den 

sakens skull definiera dess innehåll som en sanning.10 Hon menar att det som är djupast me-

ningsfullt för oss också kommer ha en betydelse för våra handlingar och beslut.11 Edlund häv-

dar att meningsbegreppet måste delas upp mellan upplevelsen av mening och förståelsen av 

mening, där den första är en upplevelse av existentiell mening i nuet, medan den andra är en 

teoretisk mening som ger guidning i tillvaron.12 Hon anser att bägge dessa delar är nödvändiga 

för att få en förståelse för vad meningsfullhet är.  

 

Lena Edlunds tydliga särskillnad mellan upplevelse av mening och förståelse av mening utgör 

ett betydelsefullt förhållningssätt i läsningen av de texter som jag ska jämföra. Det innebär att 

komponenten meningsfullhet i teorin Känsla av Sammanhang visserligen kommer att analys-

eras och jämföras med Kurténs livsåskådningsforskning om livsmening och grundtillit, men 

                                                             
10 Lena Edlund. Att fånga det flyktiga. Om existentiell mening och objektivitet. Uppsala, 2008, s. 29. 
11 Edlund. Att fånga det flyktiga, s. 34. 
12 Edlund. Att fånga det flyktiga, s. 27, 29, 39. 
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kan begripliggöras ännu mer utifrån å ena sidan upplevelse av mening och å andra sidan för-

ståelse av mening. Där Edlund söker fånga vad existentiell mening är eller kan vara i sig självt, 

önskar denna uppsats snarare undersöka meningsfullhet som en delkomponent i en större teori 

om hur man kan förhålla sig till tillvaron. 

 

Meningsfullhet och livsvärde 

Filosofen Mats Furberg skriver i Allting en trasa om meningen med livet som ett uttryck för 

den egna individens undran över huruvida dennes liv har mening och menar att även om det är 

besvärligt att nå några självklara svar, är det av största vikt att formulera dessa frågor.13 Furberg 

menar att det är näst intill omöjligt att särskilja meningsfrågorna från värdefrågorna.14 Han 

anser att frågan om livets meningsfullhet inte har någon relevans utan frågan om livets egen-

värde. Dessa frågor är således tätt förbundna, men inte identiska. Han hävdar att meningsfullhet 

inte finns utan värdefullhet, medan det emellertid kan vara tvärtom.  

 

Furbergs bok ifrågasätter om man kan behandla de stora livsfrågorna som faktiska frågor och 

vad som skulle kunna utgöra ett meningsfullt liv. Detta är inte vad denna uppsats kommer att 

handla om, men hans slutsatser om att värdefrågorna och meningsfrågorna till viss del hänger 

samman, är en tillgång för min analys, eftersom meningsfullhetskomponenten i teorin Känsla 

av sammanhang kan behöva betraktas utifrån individens perspektiv på huruvida livet är värt 

att leva. 

 

Meningsfullhet och religiositet 

En forskare, som nämns redan i inledningen, är Peter Halama som har undersökt hur männi-

skors upplevelse av meningsfullhet hänger samman med deras religiositet.15 Han menar att 

människor som upplever hög religiös meningsfullhet har gemensamt att de anser att religionen 

är viktig i deras liv. De anstränger sig också för att implementera religiösa värderingar till sitt 

vardagsliv, deltar i religiösa aktiviteter samt känner stöd från sitt religiösa sammanhang. 

 

Eftersom Halama tydligt konstaterar att frågor om meningsfullhet bör undersökas ur ett livså-

skådningsperspektiv snarare än ett psykologiskt, bekräftar det min ansats att just använda ett 

                                                             
13 Mats Furberg. Allting en trasa? En bok om livets mening. Lund: Doxa, 1987, s. 11-12, 17. 
14 Furberg. Allting en trasa, s. 169. 
15 Halama. On the relationship between religiosity and life meaningfulness, s. 226-227. 
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livsåskådningsperspektiv i analysen. Men, där Halamas fokus handlar om hur människors upp-

levelse av meningsfullhet hänger samman med deras religiositet, söker denna uppsats snarare 

att förstå meningsfullhet ur ett vidare livsåskådningsperspektiv som inte nödvändigtvis behö-

ver innefatta religiositet. 

 

Forskningsläget i relation till min frågeställning 

Jag har beskrivit ett antal avhandlingar och böcker som behandlar meningsfullhet ur olika per-

spektiv. Dessa är valda just utifrån detta fokus och jag ser det som en styrka att de förhåller sig 

till meningsfullhet på olika sätt. Eftersom denna uppsats tar avstamp i en socialmedicinsk och 

psykologisk teori, där jag söker förstå komponenten meningsfullhet utifrån ett livsåskådnings-

perspektiv, är de spridda perspektiven en hjälp i att söka fånga aspekter av meningsfullhet som 

jag annars hade kunnat missa. Dessa olika perspektiv utgör också ett stöd i analysspråket, vilket 

jag också återkommer till längre fram. 

 
Material 

Det ena textmaterialet som kommer att ligga till grund för denna uppsats är Aaron Antonovskys 

Unravelling the mystery of health, där han både beskriver teorin Känsla av Sammanhang och 

undersöker den empiriskt.16 Jag kommer också att använda mig av en av hans vetenskapliga 

artiklar där teorin behandlas. Mitt fokus kommer att ligga på de avsnitt som berör komponenten 

meningsfullhet i teorin Känsla av Sammanhang och hur denna beskrivs och undersöks. 

 

Det andra textmaterialet som kommer att ligga till grund för denna uppsats är Tage Kurténs 

empiriska livsåskådningsundersökning Tillit, Verklighet och Värde.17 Det avsnitt som har störst 

relevans för denna studie är det om grundtillit och livsmening. 

 

Metod  

Metoden utgörs av en innehållslig idéanalys, vilken har som syfte att beskriva innehållet i tex-

terna, tydliggöra texternas struktur samt att undersöka huruvida texternas argument är godtag-

bara och rimliga.18 Vid texttolkning återfinns tre olika moment som innefattar att först klargöra 

ordalydelsen, sedan reda ut betydelsen av denna samt slutligen pröva dess godtagbarhet.19 Jag 

                                                             
16 Antonovsky. Unravelling the Mystery of Health, 1987. 
17 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde. 1995. 
18 Carl Henric Grenholm. Att förstå religion. Metoder för teologisk forskning. Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 
214. 
19 Sven Ove Hansson. Verktygslära för filosofer. Stockholm: Thales, 2015, s. 98-99. 
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avser att använda dessa steg för att genomföra en idéanalys av det ingående materialet; det 

första momentet blir att urskilja centrala idéer, det andra är att klargöra dessa centrala idéers 

betydelse och det tredje blir att med hjälp av analysspråket sammanfatta essensen av texterna 

om meningsfullhet och livsmening på ett sätt som gör de möjliga att relatera till varandra. Ana-

lysfrågorna, som återfinns i avsnittet Syfte och frågeställning ovan, blir ett sätt att strukturera 

och avgränsa arbetet. 

 

I arbetet med texttolkning bör både författarnas egen teoretiska bakgrund medvetandegöras 

tillsammans med ens egen relation till respektive text.20 Detta betyder dels att Antonovskys 

och Kurténs texter springer ur olika vetenskapliga traditioner och forskningsområden. Där An-

tonovsky har ett socialmedicinskt och psykologiskt perspektiv, har Kurtén ett teologiskt livså-

skådningsdito. Dessa vetenskapliga traditioner tenderar att skilja sig åt, vilket kan påverka ana-

lysen och jämförelsen av innehållet. En annan aspekt som är viktig att vara medveten om är 

min egen utbildnings- och yrkesbakgrund inom psykologi och psykologiskt behandlingsarbete, 

vilket potentiellt skulle kunna påverka läsningen och analysen av de båda texterna. 

 

Eftersom idéanalysens uppgift är att klargöra innehållet, är det lämpligt att använda sig av ett 

analysspråk som är skilt från textförfattarnas egna begreppsbeskrivningar.21 Analysspråket i 

denna uppsats springer ur beskrivningar som har sökt fånga aspekter av meningsfullhet och 

som är gjorda av de religionsfilosofer och livsåskådningsforskare som redovisas i forsknings-

översikten. Analysspråket kommer att redogöras för mer explicit i teoriavsnittet nedan.  

 

Teori  

Grenholm menar att analysspråkets begrepp måste vara logiskt konsekventa och möjliga att 

undersöka vetenskapligt.22 När jag har läst om meningsfullhet utifrån olika religionsfilosofers 

och livsåskådningsforskares perspektiv, har jag synliggjort fyra olika aspekter av meningsfull-

het. De fyra aspekter av meningsfullhet som jag kommer att använda mig av i min analys är 

existentiell mening, teoretisk mening, religiös mening och mening utifrån livets egenvärde. 

 

                                                             
20 Hansson. Verktygslära för filosofer, s. 94. 
21 Grenholm. Att förstå religion s. 217. 
22 ibid. 
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Existentiell mening  

Religionsfilosofen Lena Edlund använder begreppet existentiell mening och beskriver det som 

den fenomenologiska upplevelsen av meningsfullhet i nuet.23 Den existentiella meningen är 

således en emotionell erfarenhet av att livet upplevs som meningsfullt i stunden. Därför är det 

just känslan och upplevelsen av meningsfullhet som är avgränsningen här och inte alls konkreta 

exempel av specifika, meningsfulla situationer.  

 

Teoretisk mening  

Lena Edlund beskriver också teoretisk mening som det vår uppmärksamhet riktas emot när vi 

upplever meningsfullhet.24 Detta utgör således en mer konkret guidning i tillvaron kring vad 

som känns eller förmodas vara meningsfullt i livet. Den teoretiska meningen kan således handla 

om dels egna meningsfulla relationer eller aktiviteter, men också sådant som uppfattas som 

meningsfullt i den kontext som vi lever i. Det kan till exempel vara att tillhöra en familj, att ha 

ett utvecklande arbete, att hjälpa andra människor eller att ägna sig åt en särskild aktivitet. 

 

Religiös mening   

Peter Halama beskriver att religiös meningsfullhet innebär att religionen är betydelsefull för 

individen, att religiösa värderingar implementeras i vardagslivet samt att individen upplever 

stöd och tröst från tron och den religiösa kontexten.25 Den religiösa meningsfullheten innebär 

att mening skapas både i det engagemang som riktas mot den religiösa kontexten samt den 

trygghet och support som den religiösa tron utgör genom livsspannet. Detta kan således både 

bestå av en religiös gemenskap, de religiösa riterna men också de trosläror och sanningsanspråk 

som den specifika religionen innehåller. Livet kan till exempel vara meningsfullt för att Gud 

har skapat livet och meningsfullhet i sig kan vara att man visar andra människor godhet utifrån 

sin religiösa värdegrund. 

 

Mening utifrån livets egenvärde  

Filosofen Mats Furberg beskriver en ytterligare sorts meningsfullhet som har att göra med en 

uppfattning om att livet i sig självt är värdefullt.26 Detta kan självklart vara en del av en religiös 

meningsfullhet, men behöver inte vara det. Mening utifrån livets egenvärde avser en generell 

                                                             
23 Edlund. Att fånga det flyktiga, s. 39. 
24 Edlund. Att fånga det flyktiga, s. 27. 
25 Halama. On the relationship between religiosity and life meaningfulness, s. 218-233. 
26 Furberg. Allting en trasa, s. 169. 
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uppfattning om att livet i sig självt är något värdefullt som ska tas hand om och vårdas med 

omsorg.  

 

Dessa fyra aspekter överlappar delvis varandra. Eftersom ingen av dessa helt kan ersättas av 

de övriga, bedömer jag samtliga som relevanta. Jag kommer således att använda mig av dessa 

fyra som analysbegrepp av meningsfullhet för att undersöka Aaron Antonovskys komponent 

meningsfullhet i teorin Känsla av sammanhang utifrån begreppet livsmening i Tage Kurténs 

empiriska livsåskådningsforskning om grundtillit.  

 

Studien inleds med en genomgång av Antonovskys teori Känsla av sammanhang med fokus 

på komponenten meningsfullhet. Efter det analyserar jag begreppet meningsfullhet utifrån de 

fyra aspekterna av mening som utgör mina analysbegrepp. Avsnittet fortsätter med en genom-

gång av Tage Kurténs livsåskådningsforskning om grundtillit och livsmening som sedan ana-

lyseras utifrån samma analysbegrepp. Därefter sker en jämförelse mellan de båda teoretikernas 

texter. I den slutliga diskussionen knyter jag även an detta till Viktor Frankls bok Man’s search 

for meaning samt forskning om särskilda områden i världen där människor har blivit ovanligt 

gamla och som också visar på betydelsen av meningsfullhet. Avslutningsvis besvarar jag min 

frågeställning och problematiserar resultatet något. 
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Meningsfullhet och livsmening 

 

Känsla av sammanhang 

Antonovskys socialmedicinska forskning 

Aaron Antonovskys teori Känsla av sammanhang består av tre komponenter, vilka benämns 

som begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.27 Begriplighet står för att händelsen går att 

förstå i sitt sammanhang även när den är överraskande och oönskad. Hanterbarhet står för en 

upplevelse av det finns inneboende resurser eller en förmåga att be om hjälp av andra, där 

individen inte känner sig som ett offer för livshändelsen eller att livet behandlar denne orättvist, 

men också att situationen går att hantera utan att sorgen eller olyckan består för all framtid. 

Meningsfullhet, slutligen, är en sorts motivationsfaktor, där oväntade livshändelser blir en ut-

maning att ta sig igenom, men som ändå är värd sin emotionella insats och ansträngning.  

 

Antonovsky menar att om man i sin utgångspunkt tänker att alla människor och deras liv inne-

håller brister, sjukdom, svårigheter och motgångar samt att mänskligt liv oundvikligen slutar 

med döden, befinner vi oss alla på ett kontinuum mellan sjukdom och hälsa och att det viktiga 

blir att hitta strategier för att förhålla sig till detta.28 Här betonar Antonovsky att individens 

Känsla av sammanhang får betydelse när det kommer till att möta dessa motgångar som på-

verkar oss under ett livspann, där Känsla av sammanhang således innebär att tillvaron är be-

griplig kognitivt, praktiskt och emotionellt samt att de intryck vi får av omvärlden är inform-

ation som kan organiseras och förstås, snarare än ett kaotiskt oljud.29 

 

De tre komponenterna beskrivs som ojämlika i sitt värde i den sammantagna Känslan av sam-

manhang.30 Meningsfullhet, med sin starka motivationsfaktor, är den mest centrala komponen-

ten, eftersom begriplighet och hanterbarhet skulle vara övergående utan meningsfullhet. Låg 

förmåga till begriplighet och hanterbarhet leder däremot till en önskan om förändring med hjälp 

av meningsfullhet som motivationsfaktor.  

 

                                                             
27 Antonovsky. Unravelling the Mystery of Health, s. 16-18. 
28 Antonovsky. The salutogenic model as a theory to guide health promotion, s. 14-15. 
29 ibid. 
30 Antonovsky. Unravelling the Mystery of Health, s. 21-22. 
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Om man ser till hur dessa begrepp kan förstås inom psykologin, är begriplighet och hanterbar-

het komponenter som ofta ingår i behandlande samtal efter en oväntad livshändelse. Man dis-

kuterar hur det går att förstå det inträffade och hur resurser mobiliseras för att hantera det. 

Krisforskningen visar att kriser leder till olika faser av bearbetning.31 Detta betyder således att 

människor har gemensamma tendenser i sitt sätt att hantera kriser samtidigt som individens 

erfarenheter och personliga predisposition kommer att leda till att olika individers respektive 

processer skiljer sig åt. Vid katastrofer använder vi oss av tidigare erfarenheter för att kunna 

agera optimalt vid det som inträffar och i bearbetningen behöver den drabbade stöd med att 

upprätta sina egna resurser och kapacitet.32  

 

Meningsfullhet är däremot något som tenderar att inte få samma utrymme i det behandlande 

samtalet. Självklart ingår tankar kring meningsfullhet och meningslöshet utifrån personens 

upplevelse av det inträffade, men eftersom meningsfullhet inte är något som med självklarhet 

kan förändras på ett psykologiskt plan, där individen är aktör i sitt eget liv, är mitt intryck att 

detta är en faktor som därmed inte får samma självklara utrymme. Inom psykologin finns ett 

begrepp som heter agens och som refererar just till en utveckling av den egna identiteten till 

ett varaktigt ”jag” som kan reflektera kring sin egen situation med en förmåga att förstå sig 

själv och sin omgivning och därmed anpassa sig till nya situationer.33 Med agens kommer 

också en förmåga till att ta ansvar för sina egna handlingar och sin egen livssituation. Ett rimligt 

sätt att hantera en kris blir därmed att stärka upplevelsen av inflytande i sitt eget liv och att bli 

subjektet och inte objektet i det som sker. Det finns ingen motsättning mellan detta och me-

ningsfrågorna, men min poäng är att fokus ofta hamnar på individens möjligheter att påverka 

och förändra sin egen situation. Jag refererar återigen till vad Halama skriver, som menar att 

meningsfrågorna snarare bör undersökas inom livsåskådningen än inom psykologin.34  

Detta beskriver således hur man kan förhålla sig till de tre komponenterna i teorin Känsla av 

sammanhang utifrån ett psykologiskt behandlingsperspektiv. Det bör betonas att detta inte av-

ser vara en heltäckande genomgång av meningsfullhetens roll inom psykologin, utan snarare 

söka beskriva den uppfattning som jag själv har att meningsfrågorna tenderar att komma i 

                                                             
31 Johan Cullberg. Kris och utveckling. 5. uppl. Stockholm: Natur och kultur, 2006. 
32 Atle Dyregrov. Katastrofpsykologi. Lund: Studentlitteratur, 2002, s. 17, s. 76-77. 
33 Peter Fonagy, György Gergely, Elliot Jurist och Mary Target. Affect regulation, mentalization, and the 
development of the self. New York, NY: Other Press, 2002, s. 2. 
34 Halama. On the relationship between religiosity and life meaningfulness, s. 219. 
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skymundan. Antonovsky betonar emellertid meningsfullhetens betydelse för en individs upp-

levelse av stress och kris och det står klart att det är själva meningsfullhetskomponenten som 

utgör den största motivationsfaktorn för att hantera oväntade livshändelser.  

Komponenten meningsfullhet  

Antonovsky menar att meningsfullhet är drivkraften till att förstå omvärlden och sina egna 

inneboende resurser.35 Källor till meningsfullhet är, enligt Antonovsky, relaterade till aktivite-

ter som genererar en respons från närstående och beskriver vikten av en familjs gemensamma 

ritualer och traditioner som en källa till meningsfullhet och aktiviteter som tydliggör ens eget 

värde.  Antonovsky skriver: “In defining meaningfulness, I wrote of life areas which make 

sense to one emotionally, which one cares about, and in which events that go on are viewed as 

challenges worthy of commitment.”36 Detta betyder att Antonovskys definition av menings-

fullhet innefattar livsområden som har en känslomässig relevans och som, trots att de medför 

utmaningar, än dock är värda sin investering och sitt engagemang. 

 

Antonovsky menar vidare att man kan uppfatta en stark meningsfullhet i ett livsområde som 

känns obegripligt och att det är där meningsfullheten blir drivkraften till att begripa och be-

mästra mer av sin egen omvärld.37 Detta förtydligar Antonovskys syn på att meningsfullhet är 

den starkaste av de tre komponenterna. Den gör att vi fortsätter att kämpa och söka klarhet och 

begriplighet, trots de motgångar och utmaningar vi upplever.  

 

När vi växer upp gör vi vad vi kan för att få den respons från omgivningen som är nödvändig 

för vår överlevnad och tvingar därmed omgivningen att samspela med oss. Om responsen från 

omgivningen är adekvat, utvecklas en positiv känsla i samspelet och där uppstår också upple-

velsen av meningsfullhet för en individ.38 Antonovsky understryker: ”This brings us to the set 

of experiences conducive to a sense of meaningfulness, participation in decision making in 

socially valued activities.”39 Den egna förmågan att påverka utkomsten i det sociala samspelet 

betonas således som en källa till meningsfullhet. Även i arbetssituationen skapas meningsfull-

het utifrån de beslut som värderas högt socialt.40  

                                                             
35 Antonovsky. Unravelling the Mystery of Health, s. 49. 
36 ibid. 
37 Antonovsky. Unravelling the Mystery of Health, s. 61. 
38 Antonovsky. Unravelling the Mystery of Health, s. 96-97 
39 Antonovsky. Unravelling the Mystery of Health, s. 97. 
40 Antonovsky. Unravelling the Mystery of Health, s. 111. 
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Antonovsky framhåller människans sociala behov av bekräftelse och tillhörighet för både hen-

nes överlevnad och välbefinnande. Detta går att relatera till den vetenskapligt etablerade an-

knytningsteorin, som beskriver hur spädbarn knyter an till sina vårdnadshavare för att säkra sin 

överlevnad.41 I förlängningen har det också med att göra hur både barn och vuxna utvecklar 

sin förmåga att relatera till specifika personer som en sorts trygghet när man känner sig hotad. 

 

Meningsfullhet utifrån analysbegreppen 

Antonovskys beskrivningar av meningsfullhet är i hög utsträckning kopplade till tillhörighet 

och socialt samspel. Han beskriver hur vi kan påverka vår omgivning och att vi genom den 

respons och validering som vi får från omgivningen också upplever meningsfullhet. Det tolkar 

jag som just ett behov av tillhörighet i en social kontext som till exempel en familj, vän- eller 

arbetsgrupp. Men han betonar också upplevelsen av att det som individen själv gör får en be-

tydelse för gruppens respons, vilket också kan relateras till en känsla hos individen av att vara 

värdefull som människa i en specifik kontext och att denne själv kan påverka detta faktum.  

 

Utifrån de fyra analysbegreppen existentiell mening, teoretisk mening, religiös mening och 

mening utifrån livets egenvärde, uppfattar jag att det är både den existentiella meningen och 

teoretiska meningen som är relevant här. Upplevelsen av meningsfullhet i stunden är i högsta 

grad aktuell utifrån det som Antonovsky beskriver, men hans resonemang innefattar även en 

teoretisk mening i termer av att den existentiella meningen uppstår för att vi känner tillhörighet 

i en social kontext där vi också bekräftas. För den som har en religiös tillhörighet kan denna 

sociala kontext förstås vara religiös, men den behöver inte vara det och utifrån Antonovskys 

sätt att se det är det inte i relation just till Gud eller religiösa sanningar som meningsfullhet 

uppstår, utan han förefaller betona den sociala kontexten. Antonovsky verkar inte heller se det 

som att livet i sig självt har ett värde och att det kan utgöra meningsfullhetskomponenten.  

 

Tillit, verklighet och värde 

Kurténs livsåskådningsforskning 

Tage Kurtén har undersökt människors livsåskådningar genom att intervjua personer om deras 

livsåskådning och världssyn.42 Han hänvisar till Nordens alltmer pluralistiska samhällen och 

                                                             
41 Anders Broberg, Pia Risholm-Mothander, Pehr Granqvist & Tord Ivarsson. Anknytningsteori. Stockholm: Na-
tur & Kultur, 2008, s. 158. 
42 Kurtén, Tage. Tillit, Verklighet och Värde, s. 7. 
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den mångfald som finns kring livsåskådningar, trosuppfattningar och grundläggande värde-

ringar. Eftersom kulturen bär ett kristet arv som har förlorat alltmer av sin giltighet, menar 

Kurtén att människan ställs inför nya frågor kring vad som är bärkraftigt, meningsfullt och 

beständigt i livet. Han frågar sig hur människor, mot bakgrund av denna samhällsförändring, 

ser på verkligheten och sin plats i tillvaron.  

 

Bokens syfte är dels att presentera ett empiriskt material om människors beskrivningar av sina 

livsåskådningar samt en analys av detta material och dels att diskutera begreppet livsåskåd-

ning.43 Bakgrunden till boken är en enkätundersökning som besvarades av finländska författare 

under 80-talet och av de 50 som var intresserade av, och deltog i, en djupintervju, valdes 41 

intervjuer ut med avseende att få en spridning bland olika livsåskådningar.44  

 

En viktig slutsats som Tage Kurtén belyser är en stark individualism i de svar som ges och 

beskriver jagfokus och en upptagenhet kring den egna tron och livsåskådningen.45 Samtidigt 

noterar han att de flesta önskar lägga sin mening och livsförankring utanför sig själva; hos sina 

nära relationer eller i sin trosuppfattning.  

 

Kurtén utkristalliserar ett tema som han kallar individens grundtillit i tillvaron och att denna, 

beroende på individens livsåskådning, tar sig uttryck på olika sätt.46 Kurtén beskriver vidare 

att denna tillit förankras i jaget, naturen, gemenskapen med andra människor eller Gud och 

menar att grundtilliten är en beskrivning av var en individ placerar sin livsmening, varför det 

också blir detta som bär i tider av svårigheter och tvivel. 

 

Grundtillit och livsmening  

Tage Kurtén menar att många delar av en persons livsåskådning är omedvetna, eftersom de 

inte är baserade på medvetna beslut.47 Han tillägger att en av delarna i en persons livsåskådning 

är dennes grundtillit till tillvaron som tar sig uttryck i personens livsvilja. Grundtilliten gör det 

möjligt för personen att till exempel ta sig igenom perioder av sorg och själslig smärta och det 

är här dennes livsmening återfinns. Som en del i studien, undersöker Kurtén var i en individs 

tillvaro denna grundtillit till livet kan ta sig uttryck och ställer frågor om vad som bär när det 

                                                             
43 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 9. 
44 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 10. 
45 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 235. 
46 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 24-29. 
47 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 23-25. 
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är riktigt svårt, om vad som får en fortsätta leva i det outhärdliga samt om vad uppfattas som 

betydelsefullt i livet. Kurtén skriver: ”Med hjälp av begreppet grundtillit har det visat sig möj-

ligt att göra en strukturering av materialet utifrån synpunkten att denna tillit primärt riktar sig 

mot något objekt (eller subjekt).”48 Därmed har svaren på frågorna delats in i fem olika kate-

gorier, vilka är jagförankring, naturförankring, gemenskapsförankring, gudsförankring och 

nihilism. Kurtén betonar dock att för en specifik individ är denna kategorisering inte på något 

sätt statisk och kommer därför att variera över tid och livssituationer samtidigt som man också 

kan känna en grundtillit till fler än en av kategorierna.  

 

Jagförankring innebär att endast individen själv kan erbjuda trygghet och en fast grund, vilket 

kan skapa osäkerhet samtidigt som det också innebär ett stort mod att våga leva med den osä-

kerheten i en värld där den enda man kan lita på är sig själv.49 Det som är påtagligt gemensamt 

för de intervjuade som faller inom denna kategori, är ”en stark poängtering av det osäkra i de 

svar på livets frågor och den vägledning i att leva, som ges utifrån”.50  

 

Naturförankring inrymmer ett förhållningssätt där livet eller naturen ger trygghet och livsme-

ningen återfinns i ett bevarande av naturen och livet.51 Detta kan innebära ett synsätt där vi 

underkastar oss naturens och universums lagar på ett sätt som leder till uppgivenhet, men det 

kan också innebära en stor tröst att vara en liten pusselbit i ett stort livssammanhang. Man kan 

således beskriva naturförankringen som ett ”sätt att tala om livet, växandet, förändringen i po-

sitiva tongångar”.52  

 

Gemenskapsförankring betyder att ens grundtillit återfinns i relationer och mellanmänskligt 

samspel samt att man ser sin plats i historieskrivningen eller vilar i sina nära relationer när 

tillvaron svajar.53 Den sociala tillhörigheten gör tillvaron meningsfull och är också det som ger 

individen kraft att gå vidare också i tider av stor smärta och Kurtén betonar att ”relationerna 

till andra människor tycks vara det som ytterst bär”.54   

 

                                                             
48 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 236. 
49 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 25. 
50 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 29. 
51 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 26, 38. 
52 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 38. 
53 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 26, 42-43. 
54 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 43. 



 18 

Gudsförankring innebär att ens livstillit finns hos Gud eller en högre makt utanför den mänsk-

liga eller naturbundna världen.55 För en del människor handlar det om en gudomlig kraft med 

vilken man kommunicerar med direkt. För andra är det fråga om en högre makt eller gud som 

man förnimmer i samband med vanliga händelser som vid möten med andra människor eller 

naturupplevelser, där det ”gudomliga uppfattas på något sätt skina igenom i vardagliga ting 

och händelser”.56 Gudsförankringen innebär således att det finns en kraft utifrån där grundtil-

liten förläggs och som bär genom livets svårigheter.  

 

Nihilismen, slutligen, står för en sviktande tillit till någonting alls, ett liv där allting blir svä-

vande, och Kurtén relaterar denna kategori till den allt ökande jagförankringen och att nihil-

ismen tenderar att ta vid, när jagförankringen inte längre håller.57 Kurtén skriver: ”Ingenting i 

tillvaron tycks enligt dessa äga den karaktären, att människan kunde förankra sin grundläg-

gande tillit och livstro i detta.”58 I vissa fall kan detta relateras till en stark känsla av menings-

löshet, men dock inte för alla. 59 

 

Utifrån Kurténs forskning betyder detta att en persons livsmening främst återfinns i den kate-

gori där denne har placerat sin grundtillit till livet. Det är emellertid viktigt att poängtera att 

detta kan förändras genom livet och att man kan ha sin grundtillit förankrad, om än olika starkt, 

i flera livsområden. 

 
Grundtillit utifrån analysbegreppen 

Kurtén har utkristalliserat fyra olika områden där människor förlägger sin grundtillit och som 

därmed utgör deras livsmening. Dessa består av olika delar av en människas tillvaro, varför jag 

kommer att resonera kring dessa områden i tur och ordning utifrån mina analysbegrepp. Kur-

téns femte kategori, nihilismen, står för en avsaknad av grundtillit, samt ibland också livsme-

ning, och blir därmed svår att beskriva utifrån studiens analysbegrepp. 

 

Jagförankringen är i stor utsträckning en teoretisk mening, eftersom den allra mest är en tro på 

att jag själv är den enda att lita på och därmed utgörs livsmeningen av individens väl och ve. 

Detta kan förstås också handla om en existentiell mening, där emotionella upplevelser knutna 

                                                             
55 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 26, 52. 
56 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 52. 
57 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 26, 79. 
58 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 79. 
59 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 80. 
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till sin egen individ kan skapa livsmening. Kanske kan man i begreppets vidaste bemärkelse 

kunna applicera mening utifrån livets egenvärde här också. Om jag förlägger min grundtillit 

inom det egna jaget, skulle det kunna innebära att mitt liv och livsspann är värdefullt i sig 

självt. Naturförankringen innefattar även den en teoretisk mening om att naturen och livets 

skapelse genererar livsmening och också en existentiell mening utifrån de upplevelser vi får i 

relation till naturen. Här blir det relevant att använda analysbegreppet mening utifrån livets 

egenvärde, eftersom det är en fråga om att utgöra en del av skapelsen, där grundtilliten och 

därmed livsmeningen återfinns. Gemenskapsförankringen innefattar en teoretisk mening uti-

från att grundtilliten förläggs i relationerna till andra människor och det är genom tillhörighet 

i en gemenskap som vår livsmening uppstår. Den existentiella meningen återfinns i de emot-

ionella upplevelserna av dessa relationer. Här finns också en mening utifrån livets egenvärde 

genom att vara en del i släktens och mänsklighetens gång. Gudsförankringen innefattar en 

grundtillit till Gud. Denna utgörs centralt av en religiös mening, men den religiösa tillhörig-

heten eller tilliten till Gud utgör dessutom en teoretisk mening, medan de religiösa upplevel-

serna genererar existentiell mening.  

 

I Kurténs forskning beskrivs således fyra kategorier som tillsammans utgör en syn på vad livs-

mening kan vara och där samtliga analysbegrepp kommer till användning. Han noterar också 

att det finns människor som till slut blir vilsna för att deras jagförankring inte helt håller i tider 

av kris och dessa personer utgör en femte kategori. Kurtén har således fångat dessa olika typer 

av grundtillit som tillsammans täcker många aspekter av livsmening. Det framkommer även 

att när livsmening analyseras utifrån ett livsåskådningsperspektiv, blir det ett mångfacetterat 

begrepp vars innehåll varierar betydligt mellan olika individer.   

 

Diskussion 

Antonovskys komponent meningsfullhet utgörs av teoretisk och existentiell mening. Han me-

nar samtidigt att teorin Känsla av sammanhang ska vara kulturellt obunden och gälla vuxna 

män och kvinnor i alla åldrar, vilket betyder att det spelar mindre roll hur vi går till väga för att 

begripliggöra vår omvärld, vilka resurser vi använder oss av eller vad som skapar meningsfull-

het.60 Detta torde betyda att hans beskrivning av meningsfullhet är snävare än vad han i teorin 

avser. Antonovskys sätt att beskriva meningsfullhet ger ett intryck av att vara något som man 

upplever eller inte upplever och därmed inte något som man kan utveckla. Kurténs begrepp 

                                                             
60 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 80. 
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livsmening innefattar teoretisk, existentiell och religiös mening samt mening utifrån livets 

egenvärde. Kurtén har dessutom i större utsträckning än Antonovsky fördjupat sig i vad me-

ningsbegreppet innebär och undersökt människors erfarenheter empiriskt, vilket förmodligen 

bidrar till att han lyckas beskriva begreppet mer allsidigt. Detta möjliggör dessutom att på egen 

hand kunna söka upp eller utveckla sin livsmening. Kurtén refererar emellertid till att placering 

av grundtillit och därmed livsmening ofta sker på ett omedvetet plan, varför det förefaller svårt 

att styra detta helt och fullt, men kan än dock utgöra en vägledning i individens egna reflekt-

ioner kring livsmening. Grundtillit och livsmening är således något som en individ skulle kunna 

undersöka och utveckla på egen hand, vilket gör det relevant inom psykologiskt behandlings-

arbete. 

 

Skillnaderna mellan Antonovskys och Kurténs textmaterial framgår utifrån analysspråket, men 

detta avslöjar ingenting om vad olikheterna kan tänkas bero på. En anledning till dessa skill-

nader skulle kunna finnas i deras respektive syfte med sina texter. Antonovsky skapade sin 

teori utifrån en undersökning om kvinnor i klimakteriet i ett område i världen där många hade 

suttit i koncentrationsläger under andra världskriget.61 Teorin utvärderades, diskuterades och 

definierades, men först senare beslutade han sig för att skapa ett frågeformulär som också 

kunde mäta en individs Känsla av sammanhang. Antonovskys teori är större än meningsfull-

hetsbegreppet och hans utgångspunkt är ett intresse för varför en del människor kunde gå ige-

nom något fruktansvärt och sedan återta en god emotionell hälsa, när en del inte kunde det. 

Även om han definierar meningsfullhet och ger exempel på vad det kan innebära, är det trots 

allt bara en komponent av en betydligt större teori. Hans avsikt var inte att undersöka just 

meningsfullhet och därmed ger hans text en smalare beskrivning av begreppet.  

 

Kurtén, å sin sida, beskriver att en av huvudavsikterna med sin empiriska undersökning är att 

studera det språk som människor använder för att i beskriva och sätta ord på sin livsåskåd-

ning.62 Men han ville också utveckla en begreppslighet för att kunna se till mönstren i formu-

leringarna samt om traditionella kategorier i religions- och livsåskådningsundersökningar är 

användbara eller om man kan urskilja andra typer av kategorier. Kurtén beskriver också att 

djupintervjuerna synliggjorde hur svårt det är för människor att hitta ord för sin egen livsåskåd-

ning. Han menar att människor som regel inte har en egen begreppsarsenal för att beskriva sin 

                                                             
61 Antonovsky. Unravelling the Mystery of Health, s. xii, 64. 
62 Kurtén. Tillit, Verklighet och Värde, s. 235-236. 
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livssyn. Detta betyder att Kurtén redan i sin utgångspunkt ville utforska människors livsåskåd-

ning på ett öppet och undersökande sätt och att han efter hand utkristalliserade fenomenet 

grundtillit och kopplade denna till livsmening som gjorde det möjligt att både på ett detaljerat 

sätt beskriva, men också att kategorisera. 

 

Trots olikheterna i Antonovskys och Kurténs syfte och metod, förefaller de helt eniga om be-

tydelsen av meningsfullhet respektive livsmening för att hantera stress, sorg och smärta. Bägge 

forskare verkar också anse att den kan se olika ut för människor under olika delar av livet.  

Andra teoretiker styrker detta genom att dels visa på meningsfullhetens betydelse för att emot-

ionellt klara en stor påfrestning och dels på hur människor i områden där man lever ovanligt 

länge har meningsfullhet som en betydelsefull komponent i livsstilen. För att få en mer precis 

bild av Antonovskys meningsfullhetsbegrepp, kommer jag att redogöra för läkaren och psyki-

atern Viktor Frankls syn på mening, vilken Antonovsky också själv refererar till. För att sedan 

tillföra ännu en infallsvinkel i diskussionen, kommer jag längre ner i detta avsnitt att beskriva 

den forskning som har gjorts i de områden som kallas för blå zoner och där upplevelse av 

meningsfullhet också har visat sig utgöra en betydande faktor. 

 

Livet måste ha mening 

Antonovsky refererar själv till Viktor Frankls skrift Man’s search for meaning, vilken handlar 

om en läkares och psykiaters beskrivning av tiden i ett koncentrationsläger och vilka mekan-

ismer som får oss att inte helt ge upp i en sådan situation.63 Frankl menar att människans vilja 

till mening är den största drivkraften för överlevnad och att denna mening är både subjektiv 

och specifik och måste bli uppfylld av personen själv.64 Frankl beskriver att ingen faktor är så 

avgörande för att överleva de värsta förutsättningarna i livet som upplevelsen av att ens eget 

liv har mening. Han tillägger att den existentiella frustration som kan komma av att vi under 

stundom inte upplever någon mening med våra liv inte är att sammanblandas med psykisk 

sjukdom. Mening är, enligt Frankl, inte bara något vi önskar få uppleva, utan kan också vara 

något vi åstadkommer eller själva skapar.65 

 

                                                             
63 Antonovsky. Unravelling the Mystery of Health, s. 21-22. 
64 Viktor Frankl. Man's Search for Meaning. An Introduction to Logotherapy. 4. uppl. Boston: Beacon Press, 
1992, s. 45. 
65 Frankl. Man's Search for Meaning, s. 47. 
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Frankl nämner att människor som saknar en medveten anledning till att leva, förpassas till ett 

sorts existentiellt vakuum där den inre tomheten blir styrande och där livet fylls av tristess. I 

och med detta förlorar vi drivkraft och instinkter och gör antingen som andra gör, eller vad 

någon annan ber oss att göra.66 Här är Frankls uppfattning om meningsfullhet som en driv- och 

motivationskraft helt i linje med det som Antonovsky också skriver. Frankl menar dessutom 

att det viktigaste inte är att hitta en generell mening med tillvaron, utan att det är den specifika 

meningen med en persons liv vid ett givet tillfälle som får betydelse.67 Meningen med en per-

sons liv, även om det är i en given stund, tycker jag emellertid är en svår formulering, eftersom 

det förutom en egen upplevelse av meningsfullhet också skulle kunna handla om vilken mening 

ens liv också utgör för en annan person eller för omgivningen i stort. När det kommer till me-

ningsfullhet som drivkraft är det dock inte säkert att det spelar någon roll, så länge det utgör 

just en fortsatt drivkraft. Men om man ska förstå begreppet meningsfullhet, uppfattar jag att 

den mening som ens liv utgör för någon annan inrymmer en brist eller en svaghet, eftersom 

man därmed blir beroende av någon annans upplevelse. 

 

Frankl beskriver att mening kan förstås från tre olika perspektiv; att utföra en handling, att 

uppleva något eller den attityd vi har gällande tillvarons oundvikliga smärta.68 Det första hand-

lar om den mening vi själva skapar genom sådant vi gör. Det andra handlar om att uppleva 

naturen, skönheten i världen eller mötet med en annan människa. Det tredje handlar om smärta 

och den mening som kommer av att ta sig igenom, bemästra och vända en hopplös situation 

till en framgång, vilket Frankl anser är en av människans största livsuppgifter. Särskilt i den 

sista av dessa perspektiv, låter det som att upplevelse av meningsfullhet genererar mer me-

ningsfullhet. För att ta sig an en besvärlig livsutmaning krävs en upplevelse av meningsfullhet 

och när vi sedan lyckas bemästra denna utmaning leder det till en ännu starkare upplevelse av 

meningsfullhet. Jag tycker att Frankl lyckas beskriva detta mer detaljerat än Antonovsky själv 

gör och detta avsnitt om att mening kan förstås från tre olika perspektiv fördjupar Antonovskys 

meningsfullhetskomponent avsevärt. 

 

Att Antonovsky refererar till Frankl är inte så konstigt, eftersom de båda använder sig av be-

skrivningar och frågeställningar utifrån att överleva koncentrationsläger under andra världskri-

                                                             
66 Frankl. Man's Search for Meaning, s. 48. 
67 Frankl. Man's Search for Meaning, s. 49. 
68 Frankl. Man's Search for Meaning, s. 50-51. 
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get. Frankl har emellertid fokuserat mer på meningsfullhet än Antonovsky och hans menings-

beskrivning blir därmed mer detaljerad. Antonovsky betonar de sociala aspekterna av menings-

fullhet och motivation och ingenting i Frankls mer detaljerade redogörelse motsäger Antonov-

skys egen definition. Och även om bådas beskrivningar kan appliceras på både en existentiell 

och en teoretisk mening, förefaller Frankl mena att källorna till meningsfullhet kan vara fler. 

 

Antonovsky har forskat om salutogenes och friskfaktorer för att få en bättre bild av vad som 

får människor att klara stress och oväntade livshändelser och där utkristalliserar sig menings-

fullhet som den enskilt mest betydelsefulla faktorn. Han hänvisar dessutom till Frankl, som 

menar att viljan till mening är vår största drivkraft för överlevnad. Kurtén beskriver det som 

att livsmening uppstår där vi förlägger vår grundtillit i tillvaron och att det också är det som 

bär oss när vi går igenom svårigheter och kriser. För att fördjupa diskussionen om menings-

fullhet kommer jag att beskriva forskning som har bedrivits i områden där man har sett att 

människor blir särskilt gamla. Områdena kallas för blå zoner och även här får upplevelse av 

meningsfullhet en avgörande betydelse. 

 

Blå zoner 

Man har upptäckt att det finns ett antal olika områden i världen som kallas för blå zoner. Dessa 

beskrivs som avgränsade områden där invånarna delar samma livsstil och miljö och där be-

folkningen blir ovanligt gammal.69 Zonerna utgörs av öar eller bergsområden, vilket gör dem 

ännu mer avskilda, vilket bidrar till att man i högre grad har bibehållit sin livsstil och i mindre 

utsträckning har influerats av en västerländskt, mindre sunt, leverne.70  Dan Buettner och Sam 

Skemp har beskrivit nio faktorer som är gemensamma för zonerna och kallar dessa the Power 

9.71 De utgörs av att man ska motionera naturligt inom ramen för sin vardag, att man upplever 

en mening med tillvaron, nedvarvning, att aldrig äta sig mer än 80% mätt, bönor och linser i 

kosten, att vin och alkohol dricks i gemenskap och måttligt, tillhörighet till ett trossamfund, att 

leva nära och prioritera sin familj samt slutligen att känna gemenskap med några få, nära vän-

ner. Buettner och Skemp beskriver att den punkt som handlar om att uppleva en mening med 

                                                             
69 Michel Poulain, Anne Herm och Gianni Pes. The Blue Zones: areas of exceptional longevity around the 
world. I Vienna Yearbook of Population Research, Vol 11 (2013), s. 89.  
70 Poulain, Herm och Pes. The Blue Zones, s. 97. 
71 Dan Buettner och Sam Skemp. Blue Zones: Lessons from the World’s Longest Lived. I American journal of 
lifestyle medicine, Vol 10 (2016), s. 318-319. 
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tillvaron kan relateras till det japanska uttrycket ”ikigai” eller det spanska ”plan de vida”, vilka 

just handlar om att ha en orsak att gå upp på morgonen.72  

 

Ikigai, japanskans uttryck för en orsak att leva, används för att beskriva en specifik upplevelse 

som skapar självvärde och lycka, en intellektuell slutsats om att ens liv är meningsfullt baserat 

på denna upplevelse samt känslan av glädje och fullkomlighet utifrån på denna intellektuella 

slutsats.73 Definitionen av ikigai skiljer sig åt beroende på var i Japan man befinner sig och 

detta beskriver också de inneboende kulturella skillnaderna i synen på vad som skapar me-

ningsfullhet. 

 

Japanskans ikigai innefattar både en specifik upplevelse som ger självvärde samt en intellek-

tuell slutsats av detta som slutligen leder till en mer generell upplevelse av meningsfullhet. 

Denna beskrivning sammanfattar väl den teoretiska och den existentiella meningen utifrån 

denna studies ingående analysbegrepp. Begreppet ikigai innefattar en bredd som antyder att de 

meningsskapande upplevelserna verkligen kan vara vad som helst och att det mer är en process 

som vandrar mellan emotionella och kognitiva nivåer och som i slutändan skapar den menings-

fullhet som får en individ att gå upp på morgonen och ger en orsak att vilja leva. Detta betyder 

således att ikigai kan innefatta även religiös mening eller mening utifrån livets egenvärde, även 

om det inte är så det beskrivs explicit. 

 

Forskningen om de blå zonerna torde därmed stärka idén om meningsfullhetens betydelse för 

människans välbefinnande, men lika mycket hur olika typer av meningsfullhet det finns och 

att det är viktigare att finna den än vad den har för innehåll. Jag tycker att det är tydligt att det 

inte finns motsättningar mellan de olika framställningarna av meningsfullhet och livsmening 

utan att det snarare är en fråga om hur detaljerat eller hur brett begreppet beskrivs. Som avslut-

ning på diskussionen vill jag därför beskriva en meningsfråga som inte explicit har nämnts 

bland dessa teoretiker, men som jag väljer att betrakta som ett observandum. 

 

                                                             
72 Buettner och Skemp. Blue Zones, s. 319. 
73 Noriko Yamamoto-Mitani och Margaret Wallhagen. Pursuit of psychological well-being (ikigai) and the 
evolution of self-understanding in the context of caregiving in Japan. I Culture, Medicine, Psychiatry (2002) 26, 
s. 401. 
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En yttre plan 

En svårighet när det gäller begreppet meningsfullhet är att meningsfrågor ibland inkluderar en 

uppfattning om att det finns en yttre plan och mening med tillvaron och att man därmed förlorar 

inflytande och ansvar för det som sker. Föreliggande studie särskiljer inte denna typ av mening 

från de övriga, även om ingen av de ingående teoretikerna explicit har beskrivit meningsfullhet 

utifrån individens upplevelse av en yttre plan. När det kommer till att uthärda kriser kan en 

sådan syn på mening vara funktionell, eftersom allting som skänker tröst och stöd är bärande 

genom svårigheter. Men inom ramen för psykologiskt behandlingsarbete är detta synsätt inte 

lika framgångsrikt, eftersom det riskerar att motverka önskan till förändring och upplevelsen 

av egna inneboende resurser. Detta kan relateras till begreppet agens, som jag skriver om i 

avsnittet om Antonovskys socialmedicinska forskning, och risken att bli ett offer för en yttre 

mening istället för att leva med en egen upplevelse av att kunna påverka det som sker.  

 

Slutsats 

Det förefaller vara varianter av samma sak; meningsfullhet, som Antonovsky och Frankl be-

skriver det, Kurténs begrepp livsmening och japanskans ikigai, som en del av the power 9. Men 

ändå sammanfattas begreppen med olika vidd, precision och betoning i sina respektive sam-

manhang. Antonovsky håller sig till ett socialt sammanhang, där meningsfullhet stipuleras av 

socialt utbyte och den vi blir tillsammans med andra medan Frankl betonar att skapa den me-

ningsfullhet som vi själva behöver. Ikigai beskriver ett ännu vidare begrepp som bygger på 

individens självvärde och som innefattar en emotionell och intellektuell process kring menings-

fullhet. Kurtén, slutligen, beskriver livsmeningen som något som rör individens livsåskådning 

utifrån ett antal olika aspekter av tillvaron. 

 

Jag tycker att det går att placera in dessa beskrivningar av meningsfullhet på ett kontinuum där 

vi förflyttar vi oss från en något begränsad beskrivning av meningsfullhet, som enligt analys-

begreppen rör existentiell och teoretisk mening, via japanskans långt mer generella begrepp, 

som förutom existentiell och teoretisk mening samtidigt är applicerbart på religiös mening samt 

mening utifrån livets egenvärde, till Kurténs förhållandevis detaljerade beskrivning av livsme-

ning, som utan oklarheter innefattar samtliga fyra analysbegrepp, vilken således visar på en 

bredd som de andra saknar.  
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Antonovskys beskrivning av meningsfullhet innehåller teoretisk och existentiell mening, me-

dan Kurténs beskrivning av livsmening innehåller teoretisk, existentiell och religiös menig 

samt mening utifrån livets egenvärde. Eftersom Antonovsky också tydligt betonar att begreppet 

är oberoende kultur, sammanhang och kön, blir det rimligt att tänka att meningsfullhet är ett 

vidare begrepp än Antonovsky själv lyckas beskriva. Jag uppfattar inte att Antonovsky egentlig 

har bestämt sig för vad meningsfullhet ska vara, utan att han tydligt beskriver att det är viktigare 

att uppleva meningsfullhet än vad denna kan tänkas innehålla. När han dessutom pratar om att 

meningsfrågan inte är kultur-, köns- eller sammanhangsspecifik, tänker jag att en mer uttöm-

mande beskrivning av meningsfullhet inte är att betrakta som en motsättning till hans egen 

definition. 

 

Antonovsky klargör således betydelsen av meningsfullhet i den generella Känsla av samman-

hang, men ger inte en särskilt uttömmande beskrivning av begreppet. Han hänvisar visserligen 

till Frankls erfarenheter och även om detta breddar meningsfullhetsbegreppets innebörd en 

smula, lyckas Tage Kurtén fånga en långt vidare och mer detaljerad beskrivning av vad livs-

mening kan vara. Kurtén beskriver fyra olika kategorier av var människor placerar sin grund-

tillit, vilket tydliggör hur olika människors livsmening kan gestalta sig, samtidigt som han be-

tonar att det finns människor som förefaller sakna grundtillit. Kurténs slutsatser stärks även av 

forskningen om de blå zonerna, där man har noterat meningsfaktorn ikigai som en del av livssti-

len. Antonovsky och Kurtén kompletterar varandra genom att Antonovskys större teori Känsla 

av sammanhang ger en teoretisk modell kring meningsfullhetens roll vid kriser och tillvarons 

oväntade händelser och där Kurténs livsåskådningsperspektiv på vad livsmening, och därmed 

meningsfullhet, är och kan vara för en enskild individ.  

 

Slutsatsen är att komponenten meningsfullhet i Aaron Antonovskys teori Känsla av samman-

hang tydlig- och begripliggörs avsevärt genom att analyseras utifrån begreppet livsmening i 

Tage Kurténs livsåskådningsforskning om grundtillit.  

 

Syftet med denna uppsats är undersöka meningsfullhet inom ramen för teologins empiriska 

livsåskådningsforskning med fokus på grundtillit. Och slutsatsen förefaller även uppfylla syf-

tet. Antonovskys teori förklarar att meningsfullhet har en betydelse i oväntade livssituationer, 

utan att ger nämnvärd vägledning kring vad meningsfullhet innebär eller hur den kan uppnås 

eller förändras. Kurtén, däremot pekar mer detaljerat på hur grundtillit och livsmening hör ihop, 

vilket är instruerande för en yrkesperson som arbetar med behandling utifrån människors kriser 
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och psykologiska problem. Här har livsåskådningsforskningen mycket att bidra med till det 

psykologiska behandlingsarbetet och därmed blir det tydligt att psykologin och teologin kan 

komplettera varandra när det kommer till människor i kris och utsikterna att möjliggöra bety-

delsefull förändring. 

 

I diskussionen nämner jag svårigheter med en meningsfullhet som grundar sig i en yttre plan 

för ens liv. Dessa svårigheter påverkar egentligen inte frågeställningens slutsats, eftersom alla 

typer av meningsfullhet förefaller vara positiva när det kommer till att klara en kris. Men det 

blir än dock en betydelsefull reflektion utifrån avsikten att använda livsåskådningsteorier inom 

psykologiskt behandlingsarbete, eftersom det är oerhört svårt att motivera sig till förändring 

om det redan finns en plan för tillvaron. 
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Sammanfattning 

 

Slutsatsen och metoden  

Svaret på frågeställningen ”Hur kan man förstå komponenten meningsfullhet i Antonovskys 

teori Känsla av sammanhang utifrån Kurténs livsåskådningsforskning om grundtillit och livs-

mening?” är att Kurténs beskrivning av livsmening ger en både mer detaljerad, men också 

vidare beskrivning av vad meningsfullhet i en persons tillvaro kan vara. Livsmening är således 

ett begrepp som man kan säga hör hemma i Antonovskys teori Känsla av sammanhang och 

bidrar med information eftersom det inte bara handlar om meningsfullhetens betydelse i tider 

av kris, utan också om vad meningsfullhet kan innebära och i förlängningen hur man medve-

tandegör denna i ett psykologiskt förändringsarbete. 

 

Analysfrågorna har varit till god hjälp för att strukturera arbetet som har skett enligt en inne-

hållslig idéanalys genom att urskilja centrala idéer, klargöra dessa centrala idéers betydelse 

samt att med hjälp av analysspråket sammanfatta essensen av texterna om meningsfullhet och 

livsmening på ett sätt som gör de möjliga att relatera och jämföras med varandra. Särskilt ana-

lysbegreppen har varit betydelsefulla för att kunna jämföra texterna innehållsmässigt. Genom 

att analysera texterna utifrån teoretisk, existentiell, religiös mening samt mening utifrån livets 

egenvärde har jag kunnat läsa om Antonovskys och Frankls syn på meningsfullhet, Kurténs 

begrepp livsmening men också begreppet ikigai från forskningen om de blå zonerna för att 

hitta gemensamma drag och skillnader dem emellan. Analysbegreppen har känts fullt tillräck-

liga, även om de delvis har överlappat varandra.  

 

Kurtén har, i sin forskning, en kategori där han placerar människor som saknar grundtillit och 

där tillvaron, enligt hans egen beskrivning, flyter. Detta får mig att resonera kring huruvida jag 

borde ha haft ett analysbegrepp som beskriver avsaknad av mening. Jag tror emellertid inte att 

det hade tillfört något utifrån min frågeställning, men däremot kan det vara en reflektion att ta 

med sig vid en mer empirisk undersökning om upplevelse av meningsfullhet i relation till kris, 

då det blir avgörande att belysa även avsaknad av meningsfullhet eller livsmening. 

 

Jag uppfattar att metoden har varit adekvat i relation till frågeställning och syfte och betonar 

igen analysfrågornas betydelse för strukturen i arbetet och analysbegreppens betydelse för jäm-

förelsen av texterna. 
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Framtida forskning  

Efter att ha analyserat texter och tydliggjort meningsfullhetsbegreppet, tänker jag att det vore 

intressant att pröva detta empiriskt genom att till exempel intervjua psykoterapiklienter som 

har varit med om oväntade livshändelser och hur de förhåller sig till dessa utifrån sin egen 

relation till meningsfullhet och livsmening. Detta skulle ge ännu mer information om hur vi 

använder oss av olika typer av meningsfullhet och livsmening för att orka igenom svåra livssi-

tuationer samt hur vår livsåskådning påverkar vår förmåga att hantera tillvarons kriser. Det 

skulle också var en öppning till att undersöka hur människor som har svårighet att hitta me-

ningsfullhet och livsmening i tillvaron förhåller sig i kriser.  

 

Det vore också intressant att undersöka när ens upplevelse av meningsfullhet uppstår i livet 

och huruvida den är i ständig utveckling. Detta är ingenting som jag fördjupar nämnvärt i dis-

kussionen, även om jag nämner anknytningsteorin i relation till Antonovskys syn på menings-

fullhet och hans betoning av den sociala kontexten. Hur mycket etableras under den tidiga 

utvecklingen och i relationen till signifikanta andra under anknytningens första år? Finns det 

något samband mellan en individs upplevelse av livsmening och dennes anknytningsmönster? 

Men anknytning handlar också om hur vi relaterar till signifikanta andra i vuxen ålder och 

därmed skulle det vara spännande att undersöka i vilken utsträckning upplevelse av livsmening 

kan etableras och upprätthållas genom trygga relationer under vuxendomen. 

 

Till gagn för samhället  

Den viktigaste frågan för mig blir alltid vad vi kan göra av slutsatserna i verkligheten utanför 

universiteten. I det kliniska arbetet med psykologisk behandling handlar det kanske främst om 

att hjälpa människor att medvetandegöra sina egna mönster kring meningsfullhet och livsme-

ning. I tider när psykisk ohälsa är något som fler och fler vågar diskutera öppet i samhället, 

tänker jag att det är viktigt att även i den kontexten prata om just meningsfullhet och livsme-

ning, eftersom det, enligt Antonovskys synsätt, utgör en stor motivationsfaktor, samt är, enligt 

Kurtén, det som bär individen genom tillvarons svårigheter.  

 

En annan betydelsefull konsekvens är att våga kombinera teologiska, medicinska och psyko-

logiska teorier på ett sätt som gagnar samhällets individer. Jag tänker att en mer holistisk syn 

på människan skulle vara hjälpsamt för både individen och samhället, där vi inte antingen be-

traktas som medicinska, psykologiska eller religiösa varelser, utan där samtliga delar av oss 
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själva ständigt påverkar vår livssituation och att vi måste lära oss att hantera det. Här får An-

tonovskys synsätt om salutogenes och friskfaktorer betydelse, eftersom vi alla drabbas av sjuk-

dom, stress och kris under en livstid och att det är en fråga om att förhålla sig till det. Men det 

är också här som Kurténs livsåskådningsforskning blir betydelsefull, eftersom vi kan behöva 

hjälp att både finna och återfinna vår grundtillit och livsmening. 

 

Begränsningar och osäkerheter 

I alla studier som handlar om att tolka och analysera texter, finns en begränsning i semantiken. 

Vad betyder upplevelse av meningsfullhet för en individ och hur täcker man in alla aspekter 

av vad det kan vara? Trots att jag med hjälp av mina analysbegrepp har påvisat viktiga distinkt-

ioner mellan de båda texterna, gör avsaknaden av motsättningar mellan begreppen att jag ändå 

funderar över huruvida Antonovsky och Kurtén kanske i grund och botten menar samma sak 

med meningsfullhet respektive livsmening. Denna studie är för min del en inledning i att sam-

manföra livsåskådningsforskningen med psykologin och en del av de kopplingar och jämförel-

ser som jag gör här, kan komma att behöva problematiseras i en djupare analys.  

 

Jag uppfattar att psykologin har begränsningar när det kommer till individers livsåskådnings- 

och meningsfrågor. Och utifrån denna begränsning blir livsåskådningsforskningen användbar 

inom psykologin. Därmed är det inte sagt att det finns en enda psykologi eller att meningsfrågor 

aldrig hör hemma inom psykologin, utan självklart finns det områden inom psykologin där man 

ägnar sig åt existentiella teman och meningsfullhet. Jag tänker än dock att det är en vinst att 

låta olika vetenskapsområden berika varandra och min frågeställning och mitt syfte springer ur 

en brist som jag själv har upplevt i mitt yrkesliv. Självklart finns det inbyggt i denna process 

att jag önskade finna ett sätt att applicera livsåskådningsforskningen på psykologin och även 

om min metod har hjälpt mig att förhålla mig till materialet utan att låta min egen drivkraft stå 

för tolkningen, behöver denna önskan ändå medvetandegöras. 

 

Avslutning 

Måhända är inte slutsatsen och frågeställningens svar särskilt förvånande. Materialet valdes 

utifrån sitt gemensamma fokus på meningsfullhet och hur dessa begrepp skulle vara möjliga 

att förstå och relatera till varandra. Det blir också tydligt att frågor om meningsfullhet alltid 

dyker upp i de vitt skilda sammanhang. Begreppet ikigai lärde jag känna långt innan jag började 

läsa om blå zoner. Det är ett ord som brukar kallas oöversättningsbart, för att det springer så 
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djupt ur den japanska kulturen och i Japan hävdar man att det är en livslång process att finna 

sin egen ikigai.  

 

Kanske har den största upptäckten varit att det går att jämföra två så olika texter från helt skilda 

teoretiska sammanhang. Detta betyder slutligen att något som jag ofta har saknat inom den 

psykologiska teoribildningen, och som bara till viss del har gått att hämta från den existentiella 

psykologin, kan förverkligas genom teologins tros- och livsåskådningsforskning. Därmed kan 

livsåskådningsforskningen vara en källa till kunskap och erfarenhet i det dagliga arbetet som 

psykolog i behandlande samtal. 
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