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The purpose of the study was to explore the role of religion in the development of a meaning
system among Swedish adolescents by examining the interactions of their: sense of coherence
(SOC), identity process (U-MICS), moral development (SRM-SF), and views on existential and
religious questions.

The study used a Mixed Methods Design, with a Sequential Explanatory Strategy consisting
of quantitative and qualitative parts. In the quantitative part of the study, 90 students in 8th
grade, 50 girls and 40 boys, participated. The qualitative part of the study consisted of 24 semi-
structured interviews drawn from the original group.

According to the results, there was a relation between SOC and the following variables in
the identity process (U-MICS): commitment to school and reconsideration of commitment to
friends, and commitment to school and perception of the importance of religion. The SOC value
among girls was significantly lower than among boys. The results did not indicate a significant
relationship between moral development, SOC values, and the religious variables.

In the qualitative interview results, the participants in the commitment phase relating to
school expressed more satisfaction with their school situations and relationships than those who
were predominantly in the reconsideration of commitment phase. Those with a higher level of
commitment to school were also more likely to express the view that religion was important in
life. Interview material showed that those young people who expressed the belief that religion
was important in life today or believed that religion constituted a potential future source of
strength dominated the group with higher SOC. The results served to reinforce theoretical
perspectives on the meaning-making function of religion. The study results suggest that safe
and trustful relationships with peers and adults related closely to SOC values among these
adolescents and were singled out as their most important sources of strength and support in life.
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Introduktion 

Inledning 
En dominerande tradition inom det religionspsykologiska forskningsfältet be-
tonar betydelsen av ett fungerande meningssystem för individens välmående 
(DeMarinis, 2003, 2008; Hood, Hill, & Spilka, 2009; Paloutzian & Park, 
2005; Park, 2005a; Schnell, 2009; Silberman, 2005). Meningssystem består 
av grundläggande värderingar liksom ett vardagligare meningsskapande som 
inverkar på varandra och bidrar till en upplevelse av ordning i tillvaron och en 
känsla av meningsfullhet med det som sker, väsentligt för den psykiska hälsan.  

Inom religionspsykologin kopplas begreppen hälsa, mening och kultur 
samman och utgör grundläggande områden vid studier av religiositet (DeMa-
rinis, 2011). Religionens inverkan på hälsan betonas men också den kulturella 
kontextens betydelse för religionens utformning och utövning, därav vikten 
av att tolka forskningsresultat utifrån dess aktuella sammanhang. Det existerar 
också en medvetenhet om hur religionspsykologins definition av centrala be-
grepp inom ämnet påverkas av förändringar i samhället genom historien. Be-
greppet religion definieras i en nutida skandinavisk kontext både substantiellt 
och funktionellt utifrån en vid förståelse som ”existentiella uttryck för me-
ning”, vilket speglar en medvetenhet om och en anpassning till förändringar i 
Skandinavien ”som avspeglas i privatreligiösa, sekulära och postsekulära ex-
istentiella uttrycksmönster” (DeMarinis, 2011, s. 9).  

Frågor som berör meningsskapande är: Vad är viktigast i livet? Vad gör 
livet värt att leva i vardagen men också vid speciella tillfällen? Hur skapas 
mening? Hur förhåller sig individen till denna ”högre” mening? Hur påverkas 
psykologiska funktioner och/eller dysfunktioner av den “högre” meningen? 
Ett grundläggande mål för forskning inom ämnet bör vara att försöka förstå 
människans upplevelser och beteenden samt att söka minska det mänskliga 
lidandet och nöden inom det sammanhang som forskningen bedrivs. Relig-
ionspsykologins tonvikt ligger på individ och närmiljö men den sociokultu-
rella miljöns inverkan på meningssystemet innebär att en interpsykologisk 
kommunikation inom forskningen är nödvändig men också en samverkan med 
discipliner utanför psykologin.     

Syftet med arbetet var att undersöka svenska skolungdomars förmåga att 
uppleva sammanhang och mening i tillvaron och dess relation till viktiga om-
råden i livet såsom kamratskap, skolsituationen, moral samt synen på existen-
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tiella och religiösa frågor.  De existentiella och religiösa områdena undersök-
tes utifrån en funktionell utgångspunkt d.v.s. dess betydelser för den enskilda 
individen, genom frågor kring religiös tillhörighet men också öppnare utifrån 
frågeställningar som: ”Vad är viktigast i livet?” samt ”Vad tänker du på mest 
av allt?” (Adamson, 1999). Dessa existentiella frågor kan således ge svar på 
de stora ultimata frågorna kring liv och död men också beröra vardagsnära 
händelser och företeelser. 

Studien genomfördes i Sverige där det individuella självförverkligandet 
prioriteras högt och organiserad religion har förlorat i betydelse bland en ma-
joritet av svenskar och inom samhällets institutioner. I enlighet med den inter-
nationella undersökningen  

World Value Survey (WVS) (http://www.worldvaluessurvey.org/ 
WVSNewsShow.jsp?ID=192) befinner sig den svenska befolkningen i topp 
bland nationer där sekulära och rationella värden samt individuellt självför-
verkligande och självbestämmande skattas högst.  Traditionella auktoriteter 
avfärdas av en betydande del av befolkningen. Denna tendens syns inte minst 
bland unga idag (Lövheim & Bromander, 2012) där självförverkligande och 
personliga val anses viktigt. Människor utforskar det transcendenta och över-
naturliga på ett privatare plan (Sjödin, 2001), andligheten tar sig nya uttryck, 
fristående från de organiserade formerna av religiös utövning vilket kan be-
nämnas ”privat tro” men också som en pågående ”sekulariseringsprocess” i 
samhället (Belfrage, 2011; Geels & Wikström, 2012). Denna förändring in-
verkar på individens förmåga att uppleva sammanhang och mening (DeMa-
rinis, 2003, 2008). Genom traditionens tillbakagång riskerar den grundläg-
gande existentiella tryggheten att försvagas, vilket kan inverka negativt på den 
psykiska hälsan.  

Studier bland unga i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014; Kungliga Ve-
tenskapsakademien, 2010; Socialstyrelsen, 2009, 2013, 2017) speglar hur häl-
san har försämrats. Oro och nedstämdhet har ökat sedan mitten av 80-talet. 
Enligt undersökningsresultat (Ahrén, 2010; Allodi, 2010; Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2015) påverkar upplevelser i skolan det 
psykosomatiska hälsotillståndet bland barn och unga momentant men också 
senare i livet. Unga tillbringar en stor del av sin uppväxt tillsammans med 
kamrater och vuxna i skolan. Skolan som arbetsplats ställer krav på kunskaps-
inlärning och utgör samtidigt en naturlig mötesplats i vardagen. Skolsituat-
ionen och kamratrelationerna är därför nära sammanflätade. Frågor i den ak-
tuella avhandlingen berör elevernas skolsituation, identitetsutveckling, mora-
lutveckling men också religiösa och existentiella frågor. En väsentlig följd-
fråga i sammanhanget är hur skolan utifrån sitt uppdrag ges möjlighet att 
arbeta hälsofrämjande och tillgodose barn och ungas existentiella behov. 
Denna frågeställning behandlas i avhandlingens diskussionsdel, i relation till 
styrdokument och resultaten från den aktuella studien. 

Avhandlingens introduktion är tvådelad. Först presenteras syfte, hypoteser 
samt frågeställningar, sedan de aktuella teorierna, hur de används i studien 
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samt den metod och de instrument som ligger till grund för undersökningen. 
Efter detta förklaras centrala begrepp. I slutet ges en kort beskrivning av för-
fattarens bakgrund samt ett förtydligande av studiens begränsningar.  

Eftersom skolan som arbetsplats och mötesplats för barn och unga var cen-
tral i studien sker i introduktionens andra del en presentation av svenska sko-
lans värdegrund och uppdrag utifrån ”Lgr 11” (Skolverket, 2016) samt ”Väg-
ledning för elevhälsan” (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Studien genom-
fördes i skolan och utgjorde ett naturligt samtalsämne. I intervjuerna framkom 
att trivsel i skolan var viktigt för välmåendet. Ungdomarna relaterade kamrat-
skap och skola till varandra och värderade dessa områden högt. 

Efter en sammanställning av styrdokument och riktlinjer sammanfattas del 
IX (Allodi, 2010) samt del X (Ahrén, 2010) av DEJA-rapporten, utgiven av 
skolverket där undersökningar genomförda i Sverige och internationellt kring 
pojkars och flickors psykosociala hälsa i skolan presenteras. I avhandlingens 
diskussionskapitel vävs sedan presentationen kring skolans uppdrag samman 
med forskningsöversikten, de aktuella teoretiska perspektiven samt resultaten 
från den föreliggande studien. Introduktionskapitlet avslutas med en disposit-
ion över avhandlingen 

Syfte, övergripande forskningsfråga, delfrågor och 
hypoteser 
Syftet med studien var att undersöka meningsskapandets betydelse för identi-
tetsprocessen, moralutvecklingen samt synen på existentiella- och religiösa 
frågor bland svenska skolungdomar.   

Studiens övergripande forskningsfråga var: Vilken betydelse har menings-
skapandet för identitetsprocessen, moralutvecklingen samt synen på existen-
tiella- och religiösa frågor för svenska skolungdomar?  

Nedan följer en presentation av studiens delfrågor och hypoteser uppdelade 
i tre delar. I den första delen fokuseras skolsituationen, relationer, det existen-
tiella- och religiösa förhållningssättet och dess relation till känslan av sam-
manhang (KASAM). I del två presenteras de hypoteser och frågor som ligger 
till grund för undersökningen av identitetsprocessen (U-MICS) och dess relat-
ion till KASAM samt religiositet. Frågorna under del tre berör moralutveckl-
ing (SRM-SF) och KASAM samt relationen mellan moral och betydelsen av 
religion. I samtliga delar presenteras först hypoteser och delfrågor relaterade 
till den kvantitativa studien därefter sker en redogörelse över de kvalitativa 
frågorna. Slutligen presenteras en frågeställning som utformats utifrån studi-
ens blandade metod med utgångspunkt i både den kvantitativa- och kvalitativa 
delen av undersökningen. 
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Del 1 

Frågeställningar relaterade till den första kvantitativa delen av studien kring 
skolprestationen, betydelsen av religion och KASAM: 

1. Hur ser relationen ut mellan skolprestationen (betyg) och KASAM bland 
informanterna i studien?  

2. Hur ser relationen ut mellan betydelsen av religion och KASAM vid skola 
A med 11% invandrare och ungdomar från ett socioekonomiskt starkare 
område och skola B med 29% invandrare, med ungdomar från ett socioe-
konomiskt svagare område?  

Frågan till det kvalitativa intervjumaterialet i denna del av studien var:  

3. Hur beskriver ungdomarna med starkare och svagare KASAM följande 
identitetsområden: kamrat- och vuxenrelationer, skolsituationen samt sy-
nen på existentiella och religiösa frågor? 

Den blandade metodfrågan till studiens del 1 var:  

4. Hur bidrar intervjumaterialet till att förklara de kvantitativa skillnaderna 
mellan skolungdomarna med starkare och svagare KASAM beträffande 
skolsituationen, kamrat- och vuxenrelationer samt synen på existentiella 
och religiösa frågor? 

Del 2 

I studiens del 2 undersöktes följande hypotes utifrån det kvantitativa materi-
alet kring identitetsprocessens (U-MICS) relation till KASAM och religiosi-
tet:  

Hypotes 1: Informanterna som utifrån identitetsprocessen (U-MICS) upplever 
ett ställningstagande för kamrater och för skolan uppvisar starkare KASAM 
än de som befinner sig i en omprövning av ställningstagande.  

Syftet var även att undersöka följande frågeställning:  

5. Hur ser relationen ut mellan identitetsprocessen (U-MICS) och betydelsen 
av religion utifrån ett ställningstagande kontra en omprövning av ställ-
ningstagande för skolan samt kamraterna?  
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Forskningsfrågan till den kvalitativa delen av materialet i studiens del 2 var:  

6. Hur beskriver informanterna som befinner sig i ett ställningstagande samt 
en omprövning av sitt ställningstagande följande identitetsområden: kam-
ratrelationerna, skolsituationen samt betydelsen av religion? 

Den blandade metodfrågan till studiens del 2 var:  

7. Hur bidrar intervjumaterialet till att förklara skillnader i kamrat- och skol-
situationen samt synen på religion och nivån på KASAM mellan infor-
manterna som befinner sig i ett ställningstagande samt i en omprövning 
av sitt ställningstagande till kamrater och skolan? 

Del 3 

Till studiens kvantitativa material i del 3 undersöktes följande frågeställningar 
och hypoteser kring moralutveckling, betydelsen av religion och KASAM:  

8. Hur ser relationen ut mellan moralutvecklingsnivån, betydelsen av relig-
ion och KASAM bland flickorna och pojkarna i ovanstående studie? 

9. Hur ser relationen ut mellan moralutvecklingsnivån och KASAM bland 
informanter med en religiös tro eller religiös tillhörighet och de som sak-
nar en religiös tillhörighet? 

Hypotes 2: Flickorna och pojkarna befinner sig på samma moralutvecklings-
nivå. 

Hypotes 3: Flickorna uppvisar statistiskt signifikant svagare KASAM än poj-
karna. 
 

Till det kvalitativa materialet formulerades följande frågeställningar:  

10. Hur beskriver pojkarna och flickorna med starkare och svagare KASAM 
sina ställningstaganden i moralfrågor? 

11. Hur beskriver pojkarna och flickorna som befinner sig på skilda moralut-
vecklingsnivåer sina ställningstaganden i moralfrågor? 

12. Hur beskriver pojkarna och flickorna med olika religiösa bakgrunder sina 
ställningstaganden i moralfrågor? 

Den blandade metodfrågan till studiens del 3 var:  
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13. På vilket sätt förklarar intervjumaterialet likheterna och skillnaderna i mo-
ralutvecklingsnivå mellan flickorna och pojkarna relaterat till KASAM, 
religiös tro och religiös tillhörighet?  

Teoretiskt förhållningssätt samt tillämpning av teorier 
Grundläggande för det teoretiska förhållningssättet utgjorde meningsskapan-
dets betydelse för individens välmående (DeMarinis, 2003; Hood, Jr, Hill & 
Spilka, 2009; Paloutzian & Park, 2005; Park, 2005a; Schnell, 2009; Silber-
man, 2005). Mening definierades funktionellt som individuella mål, förhopp-
ningar och tillfredsställelser i vardagen men också mer djupgående som kär-
nan av människans existens och livssyn. I enlighet med det aktuella teoretiska 
perspektivet (DeMarinis, 2003) inverkar det postmoderna samhället på män-
niskans förmåga att konstruera och vidmakthålla ett fungerande existentiellt 
meningssystem vilket innebär att det för individen blir svårare att upprätta en 
stabil och sammanhängande omvärldsuppfattning och en filosofi som ligger 
till grund för betydelsefulla beslut i livet.  

Inom A. Antonovskys (2005) socialpsykologiska teori är KASAM en vik-
tig faktor för hur framgångsrikt individen reducerar stressorer i livet. Kapa-
citeten att uppleva en känsla av sammanhang (KASAM) är central för att be-
vara en god hälsa och att motverka psykisk ohälsa. I studien relaterades KA-
SAM till samtliga övriga undersökningsområden både utifrån det kvantitativa 
och kvalitativa intervjumaterialet: de religiösa- och existentiella frågorna, 
identitetsprocessen samt moralutvecklingen.  

J. Marcia (1966) vidareutvecklar E. H. Eriksons teori (1963, 1980, 1981, 
2004) och betonar identitetsprocessens betydelse för utveckling. Utvecklingen 
är beroende av rådande psykologiska, biologiska samt sociala omständigheter 
och drivs framåt av en ständigt pågående process som består av ett utforskande 
och ett ställningstagande inom skilda identitetsområden. Denna nödvändiga 
process inverkar på den psykiska jämvikten och stabiliteten (Crocetti, Rubini, 
& Meeus, 2008). Marcias teori är grundläggande för instrumentet U-MICS 
som mäter identitetsprocessen: ställningstagande, utforskande samt en om-
prövning av ställningstagande utifrån skilda identitetsområden. I studien un-
dersöktes ställningstagande samt omprövning av ställningstagande utifrån två 
identitetsområden: skolsituationen och kamratrelationerna.  

Moralutvecklingen (Gibbs, 2003) betecknades i studien som en del av iden-
titetsutvecklingen och sker genom en inre kognitiv process samt en yttre social 
interaktion. Den kognitiva utvecklingen och emotion är viktiga egenskaper för 
perspektivtagande och för den mogna formen av moral. Moralutvecklingen 
sker enligt J. Gibbs stegvis i stadier där resonemang och motivation bakom 
ställningstaganden och värderingar avgör moralnivån. Utvecklingen går från 
ytligare och mer egocentriska motiv till en djupare och mer decentraliserad 
form av moral. Utifrån teorin har Gibbs utformat instrumentet SRM-SF som 
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användes i studien för att mäta informanternas moralutvecklingsnivå. I under-
sökningens kvalitativa del fördes även öppnare samtal kring moralfrågor.  

Metod 
Studiens design utgjorde en blandad metod (Mixed Methods Design), en se-
kventiellt förklarande strategi (Sequential Explanatory Strategy) (Creswell, 
2009; Tashakkori & Teddlie, 2010; David & Sutton, 2016). Med blandad me-
tod avses att studien bestod av både kvantitativ- och kvalitativ metod. Inne-
börden av en sekventiellt förklarande strategi är att studien genomfördes i två 
steg, vilket i detta fall innebar att undersökningen startade med en kvantitativ 
del som sedan följdes av en kvalitativ studie. Resultaten från den första kvan-
titativa delen användes som urvalskriterium inför den kvalitativa delen av stu-
dien. Resultaten från de två delarna sammanfördes sedan i en gemensam ana-
lys. 

I den första kvantitativa delen undersöktes känslan av sammanhang (KA-
SAM) (Antonovsky, 2005) som också utgjorde urvalskriterium inför de semi-
strukturerade intervjuerna i studiens kvalitativa del. Informanter med starkaste 
och svagaste KASAM deltog främst i intervjuerna. Övriga instrument i den 
kvantitativa delen var Utrecht-Management of Identity Commitments Scale 
(U-MICS) (Crocetti, Schwartz, Fermani, & Meeus, 2010), som mäter identi-
tetsprocessen samt The Sociomoral Reflection Measure-Short Form (SRM-
SF) (Gibbs, Basinger, & Fuller, 1992) som undersöker moralutvecklingsni-
vån.  Dessutom innehöll den kvantitativa delen frågor kring religiös tillhörig-
het.  

Studiens andra del bestod av intervjuer som dels fördjupade förståelsen av 
enkätsvaren men också bestod av vidare samtal utifrån de olika områden som 
instrumenten berörde. Det kvalitativa materialet tematiserades utifrån de ak-
tuella teorierna men kodades också mer förutsättningslöst vilket utmynnade i 
kategorier fristående från de kvantitativa resultaten i enlighet med en template 
analysis (Brooks & King, 2012; King, 2018). I avhandlingens metodkapitel 
ges mer information om mätinstrument samt analysmetod. 

I den kvantitativa delen av studien deltog 90 ungdomar, 50 flickor och 40 
pojkar i åk 8 från två grundskolor i Stockholmsregionen. Den andra kvalitativa 
delen av studien utgjorde 24 semi-strukturerade intervjuer med procentuellt 
sett ungefär lika många flickor som pojkar utvalda från den kvantitativa delen 
av undersökningen. Eftersom skolorna låg i två stadsdelar som rekryterade 
elever med föräldrar som uppvisade högre respektive lägre inkomst- samt ut-
bildningsnivå samt ett sjuktal över såväl som under medelsnittet för Stock-
holm stad (2013/2014) utgjorde en jämförelse av skolorna värdefull informat-
ion. Svårigheter med tillstånd att genomföra undersökningar vid grundskolor 
generellt bidrog till att endast två skolor ingick i studien. Det procentuellt sett 
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höga deltagarantalet var ytterligare en faktor som inverkade på beslutet att inte 
tillfråga fler skolor om tillträde.     

Begreppsförklaring 
Nedan följer en förklaring över för avhandlingen centrala begrepp. 

Existentiellt meningsskapande och dess relation till begreppet 
religion 
I den aktuella studien sammankopplades termen existentiellt med menings-
skapande (DeMarinis, 2003; Adamson, 1999). Begreppet existentiellt defini-
erades utifrån dess funktion för individen och undersöktes genom frågor som 
beröde religiös tillhörighet men också utifrån vidare frågeställningar kring 
områden som var mest betydelsefulla i livet. Detta innebär att de existentiella 
frågorna inbegriper områden som fyller viktiga funktioner; den yttersta exi-
stensen, frågor kring liv och död, gott och ont men även mer vardagsnära fö-
reteelser. De existentiella frågorna uppstår i interaktion med omgivningen, de 
ger mening och mål i tillvaron och är således relaterade till händelser i varda-
gen men också till speciella situationer som uppkommer. Religion definiera-
des här som ”existentiella uttryck för mening” (DeMarinis, 2011), vilket in-
nebär att religion kan ge svar på frågor såsom: ”Vad är viktigast?” och ”Vad 
gör livet värdefullt?” 

Känslan av sammanhang (KASAM) 
Grundläggande för ett psykiskt välbefinnande är enligt Antonovsky (2005) 
individens förmåga att uppleva en känsla av sammanhang, avgörande för den 
kraft med vilken individen motverkar ohälsa och utvecklar effektiva co-
pingstrategier. Antonovsky definierar KASAM på följande sätt: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträck-
ning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit 
till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång 
är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att 
man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, 
och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang. (An-
tonovsky, 2005, s. 46). 

 
Enligt Antonovsky innehåller begreppet KASAM en känsla av struktur som 
leder till begriplighet och en upplevelse av förutsägbarhet. KASAM innebär 
dessutom att resurser finns tillgängliga för att möta ställda krav samt en känsla 
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av att förväntningarna är meningsfulla och därmed betydelsefulla för indivi-
den. 

Identitetsutveckling 
Identitetsutveckling utgör enligt Erikson och Marcia (Erikson, 1963, 1980; 
Marcia, 1966) en livslång process som accelererar under tonåren, med dess 
fysiska och psykiska förändringar. Denna för utveckling nödvändiga process 
består av ett utforskande som efterföljs av ett ställningstagande. Ett utfors-
kande ger upphov till en identitetskris som i sig genererar utveckling. Utveckl-
ing sker inte nödvändigtvis på samma sätt inom skilda identitetsområden. I 
studien undersöktes det relationella identitetsområdet (kamratskap) samt ut-
bildningsidentiteten (skolsituationen). Erikson definierar identiteten enligt 
följande: 

en känsla av psykosocialt välbefinnande. Typiskt för denna känsla är att man 
känner sig hemma i sin egen kropp, tycker sig ”veta vad man håller på med” 
och är säker på att bli erkänd av personer som betyder något  (Erikson, 
1981:142).     

 
Identitet innebär enligt Erikson upplevelsen av ett harmoniskt själv och en 
sammanhängande helhet som består och som bevarar individens funktion och 
mening för andra människor i omgivningen vilket bygger på en känsla av sam-
stämmighet mellan individen och den närliggande omgivningen. 

Moralutveckling 
Moral definieras enligt Kohlberg och Gibbs (Gartz, 2009; Gibbs et al., 1992; 
Gibbs, Basinger, Grime, & Snarey, 2007; Kohlberg, 1981, 1984, 2008) såsom 
förhållandet mellan individens rättigheter och skyldigheter i samhället. Mora-
lutveckling (Gibbs, 2003) förstås här såsom en förbättrad förmåga till perspek-
tivtagande vilket enligt Gibbs utgör grunden för en mognare form av moral 
som kännetecknas av en mer utvecklad empati. Moralnivån bedöms utifrån 
hur individen motiverar handlingar. Uitfrån Gibbs teori utgör kognition såväl 
som emotion viktiga motivationsfaktorer för prosociala handlingar. Utveckl-
ing sker genom både en inre process och en internalisering av samhällets rå-
dande värderingar och normer. Detta innebär en successiv förändring från ett 
mer självcentrerat förhållningssätt mot en decentraliserad moral som bygger 
på empati, ömsesidighet och jämlikhet.   
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Min bakgrund och förförståelse 
Med gymnasielärarexamen i religionskunskap och historia och ca 20 års yr-
keserfarenhet vid grundskolan kretsar min tillvaro kring utbildning. Arbetet 
vid skolan har främst utgjorts av lärartjänster vid högstadiet i samhällsorien-
terande ämnen men också av uppdrag som studie-och yrkesvägledare. Dokto-
randutbildningen vid Uppsala universitet genomfördes parallellt med arbetet 
vid skolan.  Studievägledaruppdraget har bidragit till många givande stunder 
tillsammans med elever och föräldrar i samtal kring mål och mening med livet 
mer generellt men också mer specifikt kring skolsituationen och framtiden. 
Undervisningen men också tidpunkter mellan lektionerna har tillfört många 
möjligheter att samtala om existentiella och religiösa frågor med unga. 

Att arbeta vid skolan innebär att leva i barnens och ungdomarnas värld där 
vuxna utgör en viktig minoritet. Det finns en längtan och ett stort behov bland 
unga att samtala med vuxna människor. I detta samtal sker en tankeprocess 
som är viktig för ungdomars utveckling. Jag är född och uppvuxen i norra 
delen av Sverige under 70- talet och 80-talet och är tacksam för den rikedom 
av erfarenheter som dagens heterogena skolmiljö bidragit med i mitt liv och 
min personliga utveckling. Lärdomar till glädje även i den aktuella studien. 
Intresset för mänskliga relationer i allmänhet och ungdomar i synnerhet men 
också för existentiella meningsbärande frågor har vuxit fram och triggats av 
den nyfikenhet som unga visar för just dessa frågeställningar.  Visst lever ett 
intresse för traditionellt religiösa frågor bland ungdomar idag men en bety-
dande grupp berörs mindre av snävt religiösa frågor. Denna erfarenhet har sti-
mulerart mitt personliga intresse för vidare existentiella samtal. En lång erfa-
renhet av diskussioner med tonåringar i skolan har därmed inverkat på val av 
teorier, definitioner och metoder i föreliggande arbete.  

Studiens begränsningar 
Studien behandlade frågeställningar relaterade till det religionspsykologiska 
forskningsfältet; områden med betydelse för individens meningsskapande 
samt dess relation till upplevd psykisk hälsa. Kontexten utgjorde den svenska 
grundskolan, en central arbetsplats och mötesplats för unga människor. Den 
aktuella undersökningen genomfördes under skoldagen i skolans lokaler vil-
ket ytterligare bidrog till att studien präglades av skolans verksamhet. Frå-
gorna i undersökningen berörde individens relationer med såväl klasskamrater 
som lärare och i vissa fall övrig personal vid skolan men även skolarbetet och 
prestationerna. Ett viktigt perspektiv att lyfta fram i avhandlingen utgjorde 
därmed den läroplan samt de direktiv som utgör riktlinjer för arbetet vid sko-
lan idag. Arbetet tangerar det didaktiska området men avsåg inte att direkt 
utgöra ett bidrag inom detta forskningsfält även om resultaten genererade in-
tressanta idéer kring undervisning. Syftet utgjorde inte heller att kritiskt 
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granska styrdokument och riktlinjer för verksamheten utan snarare att synlig-
göra det utrymme som i enlighet med mål och direktiv erbjuds för att bearbeta 
och ventilera existentiella frågorna i skolans regi. Poängteras bör att det i Lgr 
11 saknas en tydlig definition av ”existentiellt” samt ”livsfrågor” och begrep-
pen används parallellt i läroplanen. Existentiellt kopplas till ”meningen med 
livet” och exempel på livsfrågor ges såsom kärlek, kamratskap, könsroller och 
rättvisa. Att utveckla en “livshållning” är ytterligare ett begrepp som förekom-
mer i Lgr 11 och som har beröringspunkt med detta arbete. Den vida, funkt-
ionella definitionen av existentiellt som utgjorde utgångspunkten i arbetet kan 
således omfatta områden som i Lgr 11 utgör ”livsfrågor” såväl som det exi-
stentiella området. 

Studien belyste ungdomars perspektiv på skolan vilket innebär att vuxnas 
röster inte finns representerade. Detta bör tas i beaktan vid en bedömning av 
resultaten. Ett av syftena var att synliggöra just ungdomarnas uttryckssätt, 
egna upplevelser och åsikter vilket är grundläggande för en förståelse av skol-
miljöns betydelse för ungas psykiska hälsa.  

Undersökningen studerade identitetsprocessen utifrån två områdena av 
identiteten, skolan samt kamratrelationerna. Eftersom identiteten är en omfat-
tande konstruktion var en avgränsning nödvändig. Vikten av de två angivna 
områdena för unga styrks dessutom av de teoretiska perspektiven (Antonov-
sky, 2005; Crocetti, Rubini, & Meeus, 2008; Marcia, 1966). Undersöknings-
instrumenten anpassades efter den aktuella populationen vilket också inver-
kade på teorival. Frågeställningarna var lämpliga för åldersgruppen men också 
utifrån den miljö som undersökningen genomfördes i vilket utgjorde raster 
och lektioner under skoldagen. 

Den svenska skolans värdegrund och uppdrag 
Lgr 11 
Enligt läroplanen (Skolverket, 2016) bör skolans verksamhet vila på demo-
kratiska värden. Syftet är att förankra denna värdegrund och de mänskliga rät-
tigheterna bland eleverna. Utbildningen skall genomsyras av människolivets 
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jäm-
ställdhet samt solidaritet mellan människor. 

Utbildningen bör ”vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” och 
vid en skolenhet med offentlig huvudman bedrivas icke-konfessionellt. Ut-
bildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående 
fritidshem ges däremot möjlighet att utformas enligt en konfessionell inrikt-
ning men deltagandet i de konfessionella inslagen bör vara frivilligt. 

I skriften ”Förskolans och skolans värdegrund – förhållningssätt, verktyg 
och metoder” (Skolverket, 2013) fastslås att skolan är skyldig att föra samtal 
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i värdegrundsfrågor med eleverna vilket ska löpa genom hela skolans verk-
samhet utan att skiljas från undervisningen. Lgr 11 slår fast att skolans upp-
drag är att motverka diskriminering på grund av kön, etnicitet, sexuell lägg-
ning, religion, eller annan trosuppfattning, handikapp eller könsöverskridande 
identitet eller uttryck. Särbehandling får inte förekomma. Skolan bör även öka 
medvetenheten om det gemensamma och delade kulturarv som existerar i 
samhället vilket ger förutsättningar för en tryggare identitet, en känsla av del-
aktighet och en ökad empatisk förmåga.  

I Lgr 11 framgår att undervisningen bör vara icke-konfessionell men sam-
tidigt i överenstämmelse med både kristen tradition och humanism. Skolan 
ska fostra till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Uppdraget 
är enligt Lgr 11 att hjälpa varje individ att finna sin ”unika egenart” och som 
en konsekvens av detta kunna delta i samhället som ansvarstagande individer. 
Genom att förmedla grundläggande värden bör skolan hjälpa eleverna att ori-
entera sig, att utveckla en överblick och ett sammanhang i en komplex verk-
lighet. Skolan skall vara en god miljö för utveckling och lärande och därmed 
bidra till personlig trygghet och självkänsla. 

Skolmiljön ska med andra ord förutom kunskapsinlärning främja en har-
monisk individuell utveckling. I samarbete med hemmet har skolan en fost-
rande roll där eleverna delges de normer och regler som skolan vilar på. Mål-
sättningen är att bedriva en undervisning som känns meningsfull för eleverna 
så att kunskapsutvecklingen går framåt. 

I syftet för verksamheten och i det centrala innehållet betonas att eleverna 
i undervisningen skall ges möjlighet att bearbeta intryck, att pröva olika iden-
titeter men också att utveckla sin identitet och sina uppfattningar i interaktion 
med andra. Här framgår att livsfrågor anses som viktiga i undervisningen. 
Som exempel på livsfrågor ges kamratskap, könsroller och rättvisa.  

I kursplanen för ämnet religionskunskap betonas mångfalden i dagens sam-
hälle och vikten av en grundläggande kunskap i olika religioner och livsåskåd-
ningar för en förståelse mellan människor. Syftet med ämnet är att motivera 
eleverna till reflektion kring livsfrågor, etiska förhållningssätt och den egna 
identiteten vilket utvecklar individens personliga livshållning men också för-
ståelse för egna och andra människors tankar och levnadssätt.  

I enlighet med kursplanen skall även eleverna träna på att analysera och ta 
ställning i etiska och moraliska frågor kring vad som är rätt och orätt, gott och 
ont och god kamratskap. Men också utveckla sin förståelse för hur religion 
och andra livsåskådningar kan påverka individens identitet, livsstil och tillhö-
righet. Vardagliga moralfrågor som rör flickor och pojkars identitet bör också 
behandlas i undervisningen, samt existentiella frågor kring meningen med li-
vet.  

Enligt Lgr 11 skall skolan se till varje individs förutsättningar utan att göra 
skillnad på grund av kön. Pojkar och flickor bör ha lika rättigheter och möj-
ligheter i livet. Skolans uppdrag är också att i samverkan med hemmet gynna 
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individens allsidiga och harmoniska utveckling och att stötta hemmet i upp-
fostran samt utveckling av barnet. Till skolans uppdrag hör att lära eleverna 
de grundläggande värdena i samhället så att de blir fungerande samhällsmed-
borgare.  

I målen för skolans värdegrundsarbete ingår att kunna göra etiska ställ-
ningstaganden som är reflekterade och grundade på demokratiska värden, att 
respektera alla människor genom att ta avstånd från förtryck och kränkning.  

Vägledning för elevhälsan 
Genom skriften ”Vägledning för elevhälsan” (Socialstyrelsen & Skolverket, 
2016) vill Socialstyrelsen och Skolverket utveckla en elevhälsa som är likvär-
dig i hela landet. Vägledningen skall utgöra riktlinjer och ett underlag för be-
slut kring elevhälsan vid skolor i Sverige. Via vägledningen söker man också 
att öka den evidensbaserade praktiken inom elevhälsan.  

FN:s barnkonvention betonas: Varje barns rätt till hälso- och sjukvård samt 
utbildning.  Barnkonventionens fyra huvudprinciper som är vägledande för 
konventionens övriga artiklar lyfts fram: Alla barn har samma rättigheter och 
värde, barnets bästa skall alltid komma i första hand vid åtgärder, varje barn 
har rätt till liv, överlevnad och utveckling såväl fysiskt, andligt, moraliskt, 
psykiskt som socialt. Den sista principen berör barnets rätt att bilda sig samt 
uttrycka åsikter vilket skall beaktas utifrån barnets ålder och mognad.  

Elevhälsans uppdrag och arbetsuppgift är främst att arbeta hälsofrämjande 
och förebyggande samt att stödja elevens utveckling mot skolans mål. Lärande 
och hälsa knyts samman vilket förutsätter en nära samverkan mellan elevhäl-
san och övrig personal vid skolan. Syftet är att utveckla arbets- och lärande-
miljön genom att bland annat arbeta med värdegrundsfrågor och skapa goda 
relationer mellan eleverna men också mellan lärare och elever. Elevhälsans 
uppdrag är enligt skollagen att skapa miljöer som främjar eleverna inlärning, 
utveckling samt hälsa. Men också att utreda orsaker till ohälsa samt att över-
vaka att skolmiljön bidrar till goda och trygga uppväxtvillkor och att undan-
röja hinder för inlärning samt utveckling. 

Elevhälsans psykologiska insats innebär att utgöra en kompetens och ett 
stöd i det pedagogiska arbetet samt att handleda övrig personal kring psykisk 
hälsa och ohälsa. Inom det psykosociala området bör elevhälsan tillhandahålla 
möjlighet till samtal med elever och deras familjer som stöd och rådgivning. 
Men också att delta i skolans arbete med värdegrund och likabehandlingsplan.  

Elevhälsans arbete kan förklaras utifrån tre nivåer: organisation, grupp 
samt individ nivå.  Elevhälsan skall uppmärksamma hälsofrämjande företeel-
ser såväl som hinder för elevernas utveckling mot skolutbildningens mål samt 
att undanröja eventuella hinder. Hälsofrämjande insatser innebär att försöka 
bibehålla ett psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande. Att jobba hälsofräm-
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jande är att öka elevernas delaktighet och självkänsla genom värdegrundsar-
bete och att arbeta mot kränkande behandling men också beträffande hälso-
främjande levnadsvanor.  

Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från de kunskaper som finns 
kring orsakerna till ohälsa, vilka miljöfaktorer som kan leda till ohälsa och 
problem med att nå målen i skolan. Exempel på förebyggande arbete är kart-
läggning av skolans verksamhet för att tidigt upptäcka eventuella riskområden 
som rökning, stress eller kränkningar. Viktigt är också att elevhälsan särskilt 
uppmärksammar elever som befinner sig i en känslig situation pga.  tidigare 
erfarenheter eller vissa omständigheter och därmed löper en förhöjd risk att 
bli utsatt för till exempel mobbning eller familjerelaterade problem. Att hand-
leda och utbilda arbetslag är också en viktig del i elevhälsans förebyggande 
arbete samt att utveckla goda relationer med hemmen.  

Elevhälsan har betydelse för elevernas skolprestation, välbefinnande samt 
förmåga att interagera med andra därför är det av stor vikt att arbeta förebyg-
gande för en god psykisk och fysisk hälsa bland barn och unga. Omvänt har 
skolprestationerna också en viktig betydelse för den mentala hälsan. Man slår 
fast att skolan är en viktig plats för att främja och förebygga psykisk hälsa och 
uppmärksamma elever som inte mår bra. Alla i skolan bör lära sig att tidigt 
känna igen tecknen på ohälsa. I skriften betonas att skolsituationen är viktig 
för elevens välmående. En strukturerad och rätt nivåanpassad undervisning 
och en varm och trygg atmosfär ger en känsla av begriplighet och förutsäg-
barhet. Med psykisk ohälsa menas här oönskade psykiska symptom som ökar 
risken för psykisk sjukdom. Exempel på psykisk ohälsa är sömnsvårigheter, 
trötthet, oro, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter. Men också psyko-
somatiska symptom som magont, och huvudvärk. Ett utåtagerande kan även 
vara uttryck för psykisk ohälsa. Elevhälsans uppgift bland elever med psykisk 
ohälsa är att hjälpa individen att utvecklas utifrån utbildningens mål och egna 
förutsättningar, undanröja hinder för utveckling och hälsa, utreda orsakerna 
till inlärningsproblemen, utreda orsakerna till ohälsa samt att bidra med åtgär-
der och anpassning för elever i behov av särskilt stöd. 

Vid en beskrivning av vad som orsakar ohälsa används begreppen skydds- 
och riskfaktorer. En riskfaktor ökar risken för att ett barn ska utveckla ohälsa. 
Skyddsfaktorer ökar motståndskraften mot att hamna i ett tillstånd av ohälsa 
och dämpa därmed effekten av riskfaktorer.  God fysisk, kognitiv samt social 
förmåga utgör skyddsfaktorer. Att uppleva popularitet samt en trygg känslo-
mässig anknytning till sina föräldrar kan utgöra andra viktiga skydd. Bronfen-
brenners ekologiska systemteori presenteras enligt vilken både individen och 
den nära omgivningen är av betydelse för utvecklingen och beskrivs utifrån 
fyra nivåer. Nivån närmast individen består av sociala relationer (socialt stöd, 
sociala kontakter och vuxenstöd), den andra nivån består av livsstilsfaktorer 
(matvanor, motion, alkohol, droger, sömn m.m.), den tredje nivån utgör sam-
hällfaktorer (utbildning, hälso-och sjukvård, socialtjänst, fritid och kultur 



 29

m.m.) och den fjärde nivån består av samhällsekonomiska strategier och mil-
jöer. Vissa faktorer är lättare för individen att förändra, andra svårare.      

Den pedagogiska personalen som möter eleverna mest under dagen har bäst 
förutsättningar att upptäcka eventuell psykisk ohälsa och förändringar hos ele-
verna. Elevhälsan kan här ge råd till läraren kring förslag på åtgärder. Här 
betonas att lärarens uppgift först och främst är att stötta eleven i inlärningen, 
elevhälsan kan bidra med kunskap och information om elevens situation uti-
från ett hälsoperspektiv.  

Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) 
DEJA-rapporten är en utredning genomförd av Skolverket och färdigställd 
2010. Syftet med rapporten är att sprida kunskap kring jämställdhet i skolan 
samt att stimulera till diskussioner kring genus.  I rapport IX: ”Pojkars och 
flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt” (Allodi, 2010) under-
söks den psykosociala hälsan bland ungdomar i den svenska skolan utifrån 
barnens perspektiv, från förskola till gymnasium. Syftet med denna del är att 
belysa den forskning som finns kring skolfaktorerans inverkan på flickors och 
pojkars psykosociala hälsa under perioden 1999-2009 men också att analysera 
resultatens betydelse för det svenska skolsystemet och samhället i stort. Ut-
gångspunkten för Allodis studie av den psykiska hälsan är WHO:s definition 
av begreppet: ”Förmågan att uppnå och behålla ett optimalt välbefinnande och 
sätt att fungera psykologiskt” (Allodi, 2010, s. 9). Förmågan relateras till den 
psykologiska och sociala kompetensen hos individen. Den psykologiska häl-
san enligt den aktuella definitionen inbegriper självkänslan, en trygg identitet 
och att känna sig värdefull men också sunda relationer till andra människor. 
Andra indikatorer är delaktighet, självuppfattning, självvärdering, engage-
mang, självbestämmande, autonomi, kontroll och livskvalitet. Dessutom ingår 
förmågan att kunna använda sig av tillgängliga utvecklingsmöjligheter för den 
egna utvecklingen vilket även inbegriper kulturella resurserna.  

Vid definitionen av ohälsa görs en distinktion mellan internaliserande och 
externaliserande beteendeproblem där den först nämnda utgör emotionella 
problem som uttrycks genom oro, depression, psykosomatiska problem som 
riktas mot individen själv. Externaliserande problem innebär problem som rik-
tar sig mot andra i omgivningen som aggressivitet, hyperaktivitet, regelbry-
tande och anti-socialt beteende.   

I rapporten granskas närmare 500 undersökningar, utförda i Sverige och 
internationellt. De faktorer som undersöks är skolklimatet mer allmänt, ele-
vernas relationer till lärarna samt relationen mellan eleverna. Rapporten visar 
att studier kring relationen mellan skola och psykisk hälsa är begränsade men 
i enlighet med resultat ger tidiga svårigheter i skolan upphov till internali-
serande och externaliserande psykiska problem. 
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Otillfredsställelse med prestationer i skolan orsakar internaliserande symp-
tom speciellt bland flickor under tonåren. Undersökningar visar också att svå-
righeter i skolan och psykiska problem är ganska oföränderliga över tid liksom 
att stora ansträngningar som inte ger något resultat är relaterat till utveckling 
av depression. Skolprestationen påverkas negativt av internaliserande och ex-
ternaliserande psykiska problem utifrån delvis ålders- och genusspecifika 
mekanismer. Goda resultat påverkar däremot självuppfattningen positivt. Fak-
torer som är relaterade till en god självuppfattning (motivation och upplevd 
inre/yttre kontroll) påverkar lärandet och resultaten positivt. Relationer i sko-
lan med klasskamrater såväl som lärare kan skydda mot men också bidra till 
psykisk ohälsa. Att jämföra sig med klasskamrater påverkar självuppfatt-
ningen i olika utsträckning beroende på gruppsammansättning och typ av 
skola. Vidare slutsatser från undersökningarna är att hälsoproblem med an-
knytning till skolan har en tendens att minska vid gymnasiet när eleven ges 
tillgång till nya aktiviteter och roller. Elevernas motivation och välmående 
tycks minska under högstadietiden (åk 6-8), depressiva symtom ökar, mer 
bland flickor än bland pojkar, som dessutom uppvisar en lägre självuppfatt-
ning, trots högre betyg och färre upplevelser av utanförskap och beteendestör-
ningar. Enligt ytterligare studier som presenteras i rapporten kan konflikter 
och mobbning under tidiga skolår resultera i långtgående negativa konsekven-
ser för såväl pojkarnas som flickornas självbild och psykiska hälsa.  

Psykosomatiska symptom bland barn och adolescenter har blivit vanligare: 
mobbning, stress, hög arbetsbelastning och bristande kontroll är faktorer i sko-
lan som påverkar hälsan. Socialstyrelsens hälsorapporter visar på en tillta-
gande psykisk ohälsa i åldrarna 16-24 år (Socialstyrelsen, 2009, 2013, 2017). 
Sedan mätningarna startade i slutet av 1980-talet uppger allt fler unga att de 
upplever ängslan, oro eller ångest. Bland flickor har en ökning från 9% till 
30% skett under en femtonårsperiod, bland pojkar är ökningen något mindre, 
från 4% till 14%. Andelen ungdomar som vårdas för ångest och depression 
har dubblerats mellan 1997-2007. Även självmordsbenägenheten har ökat 
markant. Det nedsatta psykiska välbefinnandet gäller oavsett familjeförhållan-
den, socioekonomisk och kulturell bakgrund. I skriften hänvisas till samman-
ställningar genomförda av Kungliga Vetenskapsakademien (2010) som ger 
ytterligare indikationer på en försämrad hälsa bland barn och ungdomar de 
senaste tjugo åren. Även dessa resultat pekar mot en ökning av psykosoma-
tiska och somatiska problem och man betonar skolans viktiga roll för barnens 
hälsa. Oro kring skolprestationen ligger högt bland både pojkar och flickor vid 
en skattning av upplevda problem (Hjern, Alfvén, & Östberg, 2008; Lager, 
Berlin, Danielsson, & Heimersson, 2009).   

Enligt rapporten ”Barn och ungas hälsa, vård och omsorg” (Socialstyrelsen, 
2013) visar senare undersökningar att själva ökningen av upplevda psykiska 
besvär avstannat något eller minskat de senaste åren. I Folkhälsomyndighet-
ens rapport (2014) kring skolbarns hälsovanor från 2013/2014 skriver man att 
självrapporterade psykiska och somatiska besvär ökade under 1980- och 
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1990- talet bland 15-åringar men därefter avtog ökningen. Enligt rapporten 
ökar andelen med besvär på nytt, framför allt bland 13- och 15-åriga flickor. I 
rapportens sammanfattning hävdas vikten av kamratrelationer med stigande 
ålder, att ungdomar mellan 11 och 15 år anger att kamraterna blir viktigare 
och att det blir svårare att prata med föräldrarna om saker som bekymrar. De 
äldre ungdomarna menar att de i större utsträckning vänder sig till sina kam-
rater. Även skolprestationerna påverkar självkänslan i stor utsträckning 
(Kungliga vetenskapsakademin, 2010).  

I DEJA- rapport nr. 10 ”Skolan och ungdomars psykosociala hälsa” 
(Ahrén, 2010) sammanfattas forskning kring sambandet mellan skolan samt 
pojkar och flickors psykosociala hälsa utifrån flera perspektiv: biologiskt- 
psykologiskt- samt socialt. Till grund för sammanställningen ligger publikat-
ioner från “Center for Health Equity Studies” (CHESS). I rapportens inledning 
görs en summering av kunskapsläget kring den psykiska hälsan relaterat till 
skolan bland ungdomar. Även här nämns Socialstyrelsens Folkhälsorapport 
från 2009 som visar en tilltagande psykisk ohälsa bland ungdomar i Sverige, 
särskilt bland flickor och oro för prestationer i skolan hamnar högt när ungdo-
marna själva skattar sina problem.  

Ahrén betonar att i enlighet med Statens Folkhälsoinstitut, vars uppgift är 
att bland annat följa upp och utvärdera folkhälsoarbetet, utgör skolan tillsam-
mans med hemmet bland de viktigaste faktorer för välbefinnandet under upp-
växten. De sociala förhållandena i hemmet och i skolan är grundläggande för 
trygghet. Skolan som arbetsmiljö bör ge barn och ungdomar grundläggande 
behov som trygghet, bra mat, möjlighet till självförverkligande och goda re-
lationer och därigenom förebygga psykisk ohälsa. Stressen bland ungdomar, 
främst bland flickor är hög.   I en svensk studie (Schraml, Perski, Grossi, & 
Simonsson-Sarnecki, 2010) om tillståndet bland elever vid gymnasiet uppger 
närmare hälften av flickorna att de upplever hög nivå av stress och bristande 
socialt stöd ges som en av förklaringarna.  

Undersökningar som presenteras i rapporten visar på ett allvarligt samband 
mellan upplevelsen av en lägre grad av engagemang i skolan och brottslighet 
senare i livet (Freidenfelt Liljeberg, Eklund, & Klinteberg, 2011). En större 
tillgivenhet till lärarna indikerar lägre grad av brottslighet bland 14-16 åringar 
i en svensk kontext. Kontakten med lärare är gynnsam för välmående samt 
den sociala och känslomässig utveckling och skolklimatet påverkar barnens 
självuppfattning (Hamre & Pianta, 2001; Murberg & Bru, 2009; Undheim & 
Sund, 2005), vilket belyser vikten av att satsa de resurser som krävs på skolan 
för att kunna arbeta förebyggande. Relationen till både kamraterna och lärare 
påverkar den psykosomatiska och psykiska statusen under adolescensen (An-
derman, 2002; Gådin & Hammarström, 2003; Hjern & Östberg, 2008; Ku-
perminc, Leadbeater, & Blatt, 2001).  

Longitudinella studier (Almquist, 2009; Jablonska et al., 2009; Östberg & 
Modin, 2008) tyder på att den upplevda statusen inom kamratgruppen står i 
relation till den självskattade hälsan senare i livet. Denna relation finns även 
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mellan skolprestationen och hälsotillståndet (Nishina, Juvonen, & Witkow, 
2005; Schwartz, Hopmeyer Gorman, Duong, & Nakamoto, 2008, Snyder et 
al., 2003; Ueno, 2005). Vänskapsrelationer och skolresultat påverkas negativt 
av depressiva symptom hos ungdomar, omvänt påverkar sämre prestationer 
och kamratrelationer skolresultaten negativt. Goda kamratrelationer tycks 
även kunna kompensera sämre relationer till lärarna. Flera vänner kan också 
minska risken för depression. Det tycks även finnas ett samband mellan mobb-
ning och depressiva symptom, skolframgångar och utvecklandet av en god 
hälsa längre fram i livet. En slutsats som dras i rapporten är att känslan av ett 
meningsfullt sammanhang, upplevelsen av att kunna påverka sin situation, är 
betydelsefullt för det psykosociala tillståndet.  

När det gäller sambandet mellan skolsvårigheter, självuppfattning och de-
pression visar studier som redovisas i rapporten (Goldston et al., 2007; 
McCarty et al., 2008; Needham, Crosnoe, & Muller, 2004) att det finns ett 
orsakssamband mellan skolsvårigheter och internaliserande problem. Bland 
elever som misslyckas i skolan har många också psykiska problem. Därför är 
det viktigt att åtgärda problem med skolan och försöka undvika skolmisslyck-
anden som även kan orsaka depression samt en negativ självuppfattning.  

Det är vanligare att pojkar än att flickor visar prov på externaliserande 
symptom (Crosnoe, Erickson, & Dornbusch, 2002; Morgan, Farkas, Tufis, & 
Sperling, 2008). Faktorer som skyddar mot externaliserande symptom är mo-
tivation, stöd från lärarna samt skolresultat. Problem i skolan, lässvårigheter, 
låg självuppfattning, negativa förväntningar samt kontakter med avvikande 
kamrater är faktorer som kan öka problemen.  

Goda skolprestationer och en bättre psykisk hälsa hänger ihop. Studier re-
dovisade i den aktuella rapporten (Buehler & Gerard, 2004; Cole et al., 2001; 
Van de gear et al., 2009; Van Houtte, 2005) visar att en positiv självuppfatt-
ning samt goda skolresultat är förenliga och skyddar mot depression. Positiva 
bedömningar från andra har också denna effekt. Flickorna har lägre självupp-
fattning än pojkar under ungdomsåren trots högre skolresultat men självupp-
fattningen tenderar att bli lägre generellt bland både pojkar och flickor under 
adolescensen. I Van Houttes studie (2005) uppvisade pojkarna vid gymnasiala 
yrkesinriktade program lägre självuppfattning än pojkarna vid teoretiska pro-
gram.   

Tidiga skolsvårigheter och misslyckanden är viktiga faktorer som inverkar 
negativt på hälsan och bör undvikas i så stor utsträckning som möjligt.  För att 
undvika skolsvårigheter i framtiden är det av stor vikt att förskolan stimulerar 
barns utveckling socialt, kognitivt samt språkligt. Brister hos barnen bör syn-
liggöras så lite som möjligt enligt slutsatserna av rapporten. Detta gäller även 
under de första skolåren, övergångarna mellan stadierna i skolan blir därför 
viktiga. Färre elever per klass, hög kompetens för läsinlärning samt i ämnet 
matematik och specialpedagogiskt stöd som undviker stigmatisering anges 
som viktiga faktorer för att i största möjliga mån undvika upplevelser av miss-
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lyckanden hos barnen. Utvecklingsplanerna bör också utformas på ett realist-
iskt sätt där skolan tar sitt ansvar. Betygssystemet i grundskolan samt gymna-
siet bör inte utformas på ett sätt som genom underkännande ger allvarliga kon-
sekvenser för fortsatt yrkesverksamhet samt utbildningsmöjligheter.  

Ahrén hänvisar till utredningen ”Ungdomar, stress och psykisk ohälsa” 
(2006) utgiven av Statens offentliga utredningar (SOU) enligt vilken indivi-
dualiseringen, de många möjligheterna och alternativa valen i dagens samhälle 
ökar stressen. I enlighet med uttalandet från Kungliga vetenskapsakademin 
(2010) i ”Trender i barns och ungdomars psykiska hälsa i Sverige” är det 
främst oro och nedstämdhet som har ökat bland unga sedan mitten av 80-talet. 
Kungliga vetenskapsakademin slår också fast att skolan har stor betydelse för 
barns psykiska hälsa, särskilt de första skolåren. Det dubbelriktade sambandet 
mellan dåliga prestationer i skolan och en låg självkänsla betonas. Detta sam-
band mellan psykisk ohälsa och dåliga resultat är starkare bland flickor än 
bland pojkar. Stöd från föräldrar eller andra i omgivningen dämpar dock de 
negativa hälsoeffekterna av sämre prestationer i skolan. En undersökning 
(Modin, Östberg, Toivanen & Sundell, 2010) bland närmare 8000 elever i 
Stockholmregionen visar att en låg känsla av sammanhang missgynnar hälsan, 
speciellt inom den grupp som upplever situationen i skolan som krävande. 
Tendensen kvarstår oavsett lärarstöd, elevbeteende, hemförhållanden samt 
skolbetyg. Känslan av kontroll och sammanhang har en skyddande effekt.  

Slutsatser i DEJA-rapporten talar för att den psykosociala miljön är extra 
viktig under tidig adolescens p.g.a. den period av utveckling som ungdomarna 
befinner sig i samt förändringar i skolsystemet just vid denna tidpunkt. Be-
greppet psykosocial hälsa omfattar enligt Ahrén den psykiska och somatiska 
hälsan men också sociala faktorer. Ahrén föreslår en modell för bakgrunds-
faktorer som påverkar hälsan där sociala, psykologiska och biologiska samt 
relationen psykisk ohälsa och akademisk framgång utgör viktiga områden. De 
sociala bakgrundsfaktorerna påverkar både psykisk ohälsa och akademisk 
framgång enligt modellen. Modellen visar också ett dubbelriktat samband 
mellan psykisk hälsa och akademisk framgång.  Ahrén knyter an till Maslows 
behovstrappa (i fem steg) över människans behov för att uppnå en god hälsa: 
primärt är de kroppsliga behoven sedan följer trygghet/säkerhet, kärlek och 
vänskap och slutligen uppskattning samt självförverkligande (som inbegriper 
områden som moraliska ställningstaganden samt meningsfullhet). Vidare lyfts 
familjens betydelse fram, men också den ökade betydelsen av kamrater just 
under tonårstiden. När sedan Ahrén kommer in på skolsituationen knyter hon 
åter till Maslows trappa och menar att trygghet, mat, självförverkligande och 
relationer är grundläggande behov hos barn och unga i skolmiljön. Enligt 
forskningsresultat som Ahrén hänvisar till påverkar barnets status bland klass-
kamrater hälsan momentant men också framtida utbildningsmöjligheter och 
hälsan senare i livet. Den psykosociala arbetsmiljön i skolan är viktig för 
ungas hälsa. Betydelsen av KASAM nämns, en känsla av kontroll och sam-
manhang i skolan. Ahrén drar slutsatsen att en starkare KASAM påverkar den 
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sociala miljön och samspelet i klassrummet positivt vilket ger energi till skol-
arbete. Mobbning och kränkande behandling tycks allra negativast för hälsan. 
Skolklimatet, höga förväntningar, låg förekomst av mobbning, goda lärarre-
lationer och starkt pedagogiskt ledarskap är viktiga faktorer för att eleverna 
ska må bra. Stress på grund av skolprestationer förekommer, mer i högre åld-
rar som högstadiet och gymnasiet och bland flickor. Risken för självmords-
försök har visat sig vara mycket högre bland elever med låga betyg i åk 9.  

Som förslag till förändringar i skolan lyfter Ahrén fram förbättringar av 
måluppfyllelsen i skolan vad gäller kunskapsinnehåll och betygsskala men 
även kompetensutveckling för lärare och rektorer, utan att gå in på vilken typ 
av kompetens. Fler lärare i skolan nämns också som ett förslag. Ahrén påpekar 
att vi fortfarande står inför många obesvarade frågor kring orsakerna till den 
ökade psykiska ohälsan bland unga men också hur vi ska komma åt problemet. 
Barnens perspektiv, genusaspekten, särskilt utsatta grupper nämns som aktu-
ella områden att fokusera mera. Ahrén påpekar att det finns ett behov av fler 
och behöriga lärare med god pedagogisk förmåga samt mindre klasstorlekar 
vilket kan öka tryggheten vid skolan. Prioriteras bör även enligt Ahrén möj-
ligheterna till alternativa karriärvägar för de som inte fullföljer gymnasiet samt 
ett mer utvecklat samarbete mellan skolan och andra ungdomsorganisationer. 
En god och tillgänglig skolhälsovård samt näringsriktig skollunch i trivsam 
miljö är ytterligare faktorer som bör erbjudas i vardagen. 

Rapporten drar slutsatser och ger förslag till förändringar. Ahrén avslutar 
med att påpeka att förvånansvärt få tidigare rekommendationer inom området 
har vunnit gehör och genomslagskraft som givit upphov till förändring.   

Viktiga punkter 
Enligt ovanstående riktlinjer och rapporter hör det till skolans uppdrag att be-
driva en för individen meningsfull undervisning som genererar kunskapsut-
veckling. Vidare är skolans uppgift att skapa möjlighet att pröva flera identi-
teter samt att utveckla en egen trygg identitet. I skolan som helhet och inom 
ämnet religionskunskap i synnerhet skall livsfrågor ventileras. Vikten av 
grundläggande kunskaper i olika religioner betonas liksom samtal kring etiska 
och moraliska ställningstaganden, frågor som är sammanflätade med den egna 
identiteten. Existentiella frågor kring meningen med livet är också grundläg-
gande områden som hör till skolans uppdrag att behandla.  

Elevhälsan vid skolan bygger på barnkonventionens principer där både den 
andliga och moraliska utvecklingen hos barn utgör viktiga områden som bör 
beaktas. Skolan är en viktig social mötesplats som inverkan på barnens psy-
kiska hälsa. En trygg skolmiljö ger en känsla av begriplighet och förutsägbar-
het viktigt för välmående samt goda prestationer. I skolan umgås ungdomarna 
många timmar dagligen vilket gör skolan till en av de mest framträdande mö-
tesplatserna för barn och unga. Utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemte-
ori där den första av fyra nivåer består av sociala relationer utgör vardagen i 
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skolan en grundläggande faktor för att bevara en god hälsa. Enligt forsknings-
resultat som presenteras ovan utgör goda relationer med klasskamrater och 
lärare ett skydd mot psykosomatiska problem och av stor vikt för välbefin-
nande vilket även tycks dämpa brottsbenägenheten hos individen, också se-
nare i livet. Kamratrelationernas betydelse växer med åren och ungdomarna 
vänder sig allt mer till sina kamrater och mindre till föräldrarna för att venti-
lera viktiga frågor. Betydelsen av en starkare KASAM, en känsla av samman-
hang och mening för den sociala miljön och arbetsklimatet samt trygghet i 
klassrummet betonas. Ökad individualisering, de många möjligheterna och al-
ternativa valen i dagens samhälle förhöjer stressnivån inte minst bland unga 
vilket kan ses som orsaker till den tilltagande psykiska ohälsan. Som förslag 
till förbättring i skolan och för att i större utsträckning kunna uppfylla ovanstå-
ende mål är bland annat mindre grupper med färre elever per klass och fler 
lärare i skolan, närmare kontakt mellan hemmet och skolan men också möj-
ligheter till vidareutbildning för lärare. 

Disposition av avhandlingen 
Avhandlingen består av följande kapitel: 

 
Introduktion: Introduktionen börjar med en inledning följd av en beskrivning 
av syfte och frågeställningar. Därefter sker en kort presentation av teorier och 
metod samt begreppsförklaringar. Efter detta följer en beskrivning av förfat-
tarens bakgrund och förförståelse. Studiens begränsningar beskrivs och slutli-
gen presenteras den svenska skolans värdegrund och uppdrag samt delar av 
DEJA-rapporten kring pojkars och flickors psykosociala hälsa i skolan. 

 
Forskningsöversikt: I detta kapitel ges en bild av tidigare forskning inom ak-
tuella områden enligt följande underrubriker: Känsla av sammanhang (KA-
SAM), identitetsutveckling (U-MICS) och moralutveckling (SRM-SF).  
 
Teorier: I teorikapitlet presenteras först det centrala religionspsykologiska 
perspektivet. Efter detta sker en redogörelse för Antonovskys KASAM- teori 
därefter Erikssons och Marcias teori kring identitetsutvecklingen. Slutligen 
presenteras moralutvecklingen utifrån Gibbs vidareutveckling av Kohlbergs 
teoretiska perspektiv. En genomgång av kritiken kring de skilda teorierna sker 
i anslutning till respektive presentation. 

 
Metod och undersökningsdesign: I detta kapitel presenteras studiens veten-
skapsfilosofiska förståelse, undersökningens design och analysmetoder. Dess-
utom redovisas instrument och intervjufrågor. Populationen i studien beskrivs 
liksom etiska överväganden och det förberedande arbetet. 
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Resultat och analys: Här sker en redovisning av resultaten i tre delar som se-
dan analyseras. I slutet av kapitlet görs en sammanfattning av samtliga dela-
nalyser. 

Diskussion: Kapitlet inleds med en kritisk reflektion kring de aktuella teori-
erna, metoden och studiens begränsningar. Sedan sker en reflektion kring tre 
för resultaten framträdande områden. Efter detta presenteras studiens bidrag 
samt förslag på vidare forskning.  
    
Summary: Avhandlingen avslutas med en sammanfattning av samtliga kapitel 
på engelska.  
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Forskningsöversikt 

Nedan sker en redogörelse över studier genomförda bland ungdomar internat-
ionellt och i Sverige med utgångspunkt i de teorier samt mätinstrument som 
ligger till grund för undersökningen i avhandlingen. Forskningsöversikten 
kopplas sedan samman med resultaten av studien i analys och diskussion.  

Den första sökningen utfördes 2012 och kompletterades med ytterligare en 
uppdatering under 2016. År 2012 undersöktes publicerade artiklar från 1960-
2012, vid kompletteringen 2016 begränsades sökningen till åren 2012-2016. 
Artiklarna som ingår i forskningsöversikten är publicerade i tidskrifter repre-
senterade i följande databaser: PsycINFO (OVID), Sociological Abstracts och 
PubMed samt ATLA Religion Database. Presenterade artiklar är funna utifrån 
följande nyckelord: SOC, sense of coherence, adolescence, Antonovsky, Swe-
den, Ericson, Marcia, U-MICS, ego-development, identity, identity develop-
ment, identity process, meaning-making, existential, school identity, Gibbs, 
moral, moral development, moral judgment, SRM-SF, religion, religious, re-
ligiosity. De tre mätinstrumenten: SOC, U-MICS samt SRM-SF har kombi-
nerats med begreppen ovan i de redovisade databaserna. 

Känsla av sammanhang (KASAM) 
Nedan redovisas studier relaterade till KASAM: först i relation till hälsa, ålder 
och genus därefter KASAM kopplat till hälsa, utbildning och skolsituationen. 

KASAM relaterat till hälsa, ålder och genus 
I artikeln ”The Structure and Properties of the Sense of Coherence Scale” pre-
senterar Antonovsky (1993) 26 studier genomförda i olika länder och skif-
tande åldrar med det långa KASAM-formuläret (29 frågor) samt 16 undersök-
ningar baserade på det kortare alternativet (13 frågor). Resultaten visade på en 
hög validitet och ett starkt samband mellan förmågan att se sammanhang i 
tillvaron och följande faktorer: en global orientering i förhållande till det inre 
men även omgivningen, grad av välbefinnande samt förmåga att hantera stres-
sorer som hälsa och sjukdom. Med global orientering avses en känsla av att 
inre och yttre stimuli är kontrollerbara och förutsägbara samt att nödvändiga 
resurser är tillgängliga för att möta dessa utmaningar och att uppleva dem som 
meningsfulla. 
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Enligt en SIFO-undersökning i Sverige, genomförd 1993 (Larsson & Kal-
lenberg, 1996) uppvisade männen signifikant starkare KASAM än kvinnorna 
(medelvärde 65.04 i jämförelse med 64.02).  KASAM-värdets relation till häl-
san samt demografiska och socioekonomiska förhållanden studerades. I 
undersökningen deltog 2003 informanter, 976 män och 1027 kvinnor i åld-
rarna 15-75 år, den korta versionen av Antonovskys frågeformulär med 13 
frågeställningar användes. Det fanns en åldersskillnad i KASAM, de äldre in-
formanterna uppvisade ett högre värde än de yngre. Medelvärdet i den yngsta 
gruppen, 15-29 år var 62.74 i jämförelse med 65.24 i åldersspannet 50-74 år. 
Resultatet indikerar även ett positivt samband mellan KASAM och hälsa, spe-
ciellt psykiskt välbefinnande bland kvinnorna. Det starkaste sambandet exi-
sterade mellan KASAM och hälsan, mer påtagligt än ålder, utbildning, in-
komstnivå, familjestorlek samt antalet vänner. 

I artikeln ”Känslan av sammanhang - ett centralt begrepp i hälsoforskning” 
presenterar M. Cederblad och K. Hansson (1996) material från två svenska 
studier: Lundbystudien, en longitudinell undersökning som startade 1947 och 
som omfattade 590 informanter samt ”Projekt Barns hälsa” som genomfördes 
1993 bland 687 elever i åk 7-9 rekryterade från olika orter i mindre och me-
delstora kommuner i södra Sverige. Undersökningarna var kvantitativa, An-
tonovskys längre frågeformulär med 29 påståenden användes. Syftet med Ce-
derblads och Hanssons rapport var att belysa sambandet mellan KASAM och 
psykisk samt somatisk ohälsa/hälsa, olika personlighetsdrag, temperament 
samt familjeförhållanden. Resultaten från båda studierna speglade ett positivt 
samband mellan starkare KASAM och psykisk hälsa oavsett ålder. Psykisk 
ohälsa indikerade ett negativt samband med KASAM, bland både vuxna och 
ungdomar. I ungdomsgruppen visade resultatet ett negativt samband mellan 
KASAM och kroppslig ohälsa. Starkare KASAM relaterade till personlighets-
faktorer som optimism, en känsla av att kunna påverka sitt öde samt förmåga 
att kunna utveckla och bevara sociala kontakter. Nära och gynnsamma famil-
jerelationer visade också en positiv relation till KASAM. Medelvärdet var 
lägre bland ungdomarna än i vuxengruppen. Bland flickorna i åk 8-9 var nivån 
på KASAM lägre än bland pojkarna i samma åldersgrupp. Medeltalet bland 
de vuxna i studien skiljde sig inte signifikant mellan könen. Cederblad och 
Hansson poängterade att skillnaden i resultat kunde bero på mer utbredda psy-
kiska problem och beteendestörningar bland flickorna i denna åldersgrupp. 

Enligt ytterligare en studie i Sverige (Simonsson, Nilsson, Leppert, & 
Diwan, 2008) existerade ett samband mellan psykosomatiska problem och 
KASAM bland ungdomar i åldrarna 16 och 19 år. Studien som genomfördes 
med kvantitativa metoder var longitudinell och pågick under åren 1995 och 
2006, 3998 informanter i åk 9 samt åk 3 vid gymnasiet deltog. Ungdomar 
inom privata liksom kommunala skolor fanns representerade. KASAM-13 an-
vändes. Enkätsvaren delades in i fyra storleksmässigt likvärdiga grupper uti-
från antalet poäng och jämfördes sedan med svaren från hälsostudien. Stark 
KASAM i den undersökta gruppen utgjorde 73-91 poäng för pojkar och 70-
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91 poäng för flickor. Ganska stark KASAM bland flickor var 60-69 och bland 
pojkar 63-72. Utifrån denna indelning var relativt svag KASAM 51-59 bland 
flickor och 54-62 bland pojkarna. De pojkar som uppvisade en svag KASAM 
hamnade mellan 13 och 53 poäng, för motsvarande kategori bland flickorna 
låg poängsumman mellan 16 och 50. Flickorna uppvisade svagare KASAM 
än pojkarna i båda åldersgrupperna. Det fanns ett statistiskt samband mellan 
psykosomatiska problem som huvudvärk, magont, irritabilitet, nervositet, 
sömnproblem samt yrsel och KASAM, vilket bekräftade hypotesen att KA-
SAM bör vara lägre bland de ungdomar som uttryckte problem med den psy-
kiska hälsan. Pojkar med svag KASAM löpte 15 gånger högre risk att drabbas 
av psykosomatiska problem än pojkar med stark KASAM, i motsvarande ål-
der. Resultatet styrkte relationen mellan de olika variablerna men kunde inte 
bidra med någon klarhet kring orsakssambanden. 

I en kvantitativ studie (Nilsson, Starrin, Simonsson, & Leppert, 2007) bland 
4305 svenska ungdomar i åldrarna 16-19 år jämfördes KASAM-13 med alko-
holrelaterade problem. Vid analysen delades informanterna in i grupper uti-
från KASAM: stark, medel respektive svag. Även i denna studie uppvisade 
pojkarna starkare KASAM än flickorna. (Medelvärdet bland de 16-åriga poj-
karna var 63 mot 61 poäng bland 19-åringarna. Medelvärdet bland flickorna i 
motsvarande åldersgrupper var 58 respektive 59). Resultatet styrkte hypotesen 
d.v.s. ett negativt samband mellan KASAM och alkoholproblem. 

I en finsk longitudinell studie undersöktes (Hakanen, Feldt, & Leskinen, 
2007) KASAM-värdets stabilitet. Den kvantitativa studien som påbörjades 
under adolescensen (informanternas ålder var 14 år) pågick under 35 år och 
omfattade 532 finländare. Resultatet från undersökningen bekräftade Anto-
novskys tes att KASAM är stabilare och mer konstant bland individer med ett 
högre värde. 

I artikeln ”Antonovsky´s sense of coherence scale and the relation with he-
alth: a systematic review” gör M. Eriksson och B. Lindström (2005) en ana-
lytisk tillbakablick över publicerade undersökningar som behandlar KASAM 
utifrån Antonovskys frågeformulär. De aktuella studierna publicerades mellan 
1992 och 2003 och utgjorde 458 vetenskapliga artiklar samt 13 doktorsav-
handlingar. Syftet var att studera relationen mellan KASAM och hälsa. Enligt 
analysen fanns ett positivt samband mellan starkare KASAM och en god 
hälsa, särskilt mentalt välbefinnande. Relationen existerade oavsett ålder, kön, 
etnicitet, nationalitet samt undersökningsmetod. Eriksson och Lindström på-
pekar att KASAM inte är synonymt med god hälsa, även andra faktorer inver-
kar. Undersökningar visar att stark KASAM bevarar hälsan men ett tydligt 
riktvärde var gränsen mellan ”hög” respektive ”låg” KASAM går saknas, vid 
vilket värde KASAM förlorar den positiva effekten. Eriksson och Lindström 
frågar sig om det finns ett fast värde eller om brytningspunkten är individuell. 
KASAM innebär inte hälsa men utgör en betydelsefull faktor för en positiv, 
individuell utveckling samt ett varaktigt välmående enligt Eriksson och Lind-
ström. 
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I Norge undersöktes relationen mellan KASAM, depression samt grad av 
ångest bland 1209 ungdomar mellan 13 och 18 år från kommunala högstadie- 
och gymnasieskolor i mellersta Norge (Moksnes, Espnes, & Lillefjell, 2012). 
Undersökningen var en tvärsnittsstudie. Flickorna i studien uppvisade signifi-
kant svagare KASAM än pojkarna (62.13 mot 64.67). Signifikant starkare 
KASAM existerade bland de yngre ungdomarna, 13-14 år (64.58) jämfört med 
de äldre ungdomarna, 15-16 år (62.09). Enligt resultatet av studien var graden 
av ångest och depression högre bland flickorna än bland pojkarna. Det fanns 
ett signifikant samband mellan svagare KASAM och högre grad av ångest 
samt depression i hela gruppen men relationen var starkast bland flickorna. 

I Stockholm (Myrin & Lagerström, 2008) genomfördes 2003 en studie 
bland 383 ungdomar i åk 8 från sex olika skolor, tre skolor från socioekono-
miskt starkare områden samt tre skolor från socioekonomiskt svagare områ-
den. Hälsoprofilen mätte psykosomatisk hälsa, mental hälsa, upplevelsen av 
tillfredsställelse samt social support. Flickorna uppvisade signifikant lägre re-
sultat än pojkarna på 8 av 13 faktorer av profilen. Den största skillnaden fanns 
inom variabeln depression, 17% av pojkarna respektive 54% av flickorna upp-
levde en känsla av depression. Fem faktorer kunde associeras med svagare 
KASAM: missnöje med livssituationen, upplevelsen av depression, oro för 
familjemedlemmar, dålig psykosomatisk hälsa samt att vara flicka.  

En studie av Luyckx och kollegor (Luyckx, Schwartz, Goossen, & Pollock, 
2008) kring KASAM, vuxenblivande och identitetsprocessen visade ett posi-
tivt samband mellan ett ställningstagande samt en lägre grad av utforskning, 
starkare KASAM och känslan av vuxenskap. I undersökningen deltog 317 
belgiska informanter i åldrarna 18-30 år. Tillstånden ”commitment making”, 
”identification with commitment”, ”exploration in- breadth”, ”exploration in- 
depth” samt ”ruminative exploration” studerades utifrån instrumentet ”Di-
mensions of Identity Development Scale” utformat av Luyckx och kollegor. 
Kvinnornas KASAM var lägre än männens. Kvinnorna uppvisade även ett 
starkare utforskande (exploration in- depth). KASAM var högre bland de in-
formanter som betraktade sig som vuxna och som uppvisade ett starkare ställ-
ningstagande (identification with commitment) samt en lägre grad av utfors-
kande (ruminative exploration). Resultatet speglar ett positivt samband mellan 
båda formerna av utforskande (exploration) och ställningstagande (commit-
ment). Däremot syntes ett negativt samband mellan ett starkare ställningsta-
gande och ett utforskande (ruminative exploration). De äldre deltagarna upp-
visade starkare KASAM, ett starkare ställningstagande (commitment making) 
och lägre grad av utforskande. En upplevelse av att vara vuxen innebar således 
trygghet och stabilitet på bekostnad av nya möjligheter att utforska och spon-
tanitet.       
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KASAM relaterat till hälsa, utbildning och skolsituationen 
I en longitudinell och kvantitativ studie undersöktes relationen mellan famil-
jeförhållanden, KASAM, skolresultat och karriär (Feldt, Kokko, Kinnunen, 
& Pulkkinen, 2005). Studien genomfördes i Finland och startade när infor-
manterna var 8-9 år och bestod av 104 män samt 98 kvinnor. Data registrera-
des även i åldrarna 14, 27, 36 samt 42 år. Enligt resultatet existerade ett sam-
band mellan en starkare KASAM och en nära relation till föräldrarna under 
adolescensen samt en gynnsam karriär under de tidiga vuxenåren. En stark 
KASAM påvisades dessutom, senare i livet, bland ungdomar med goda skol-
resultat vid 14-års ålder samt bland barn till föräldrar med högre socioekono-
misk status. Denna tendens kunde skönjas bland både kvinnor och män. 

Som en del i WHO-undersökningen ”Health behaviour in school-aged 
children 1997/98” genomfördes 1997- 1998 en kvantitativ undersökning i 
Norge (Torsheim, Aaroe, & Wold, 2001) bland ett representativt urval barn 
och ungdomar; 5026 ungdomar i åldrarna 11, 13 samt 15 år deltog. I studien 
undersöktes skolrelaterad stress samt variabler som mätte fysisk och psykisk 
status (exempelvis huvudvärk, dålig sömn, irritabilitet, upplevelsen av att 
känna sig ”låg”). Resultatet visade ett ökat samband mellan KASAM och fy-
sisk samt psykisk hälsa med stigande ålder. Sambandet mellan stress och KA-
SAM minskade dock med åren. Resultatet indikerade KASAM- värdets sa-
lutogena effekt på skolrelaterad stress men även i relation till den allmänna 
hälsan.  

Ytterligare en finländsk studie (Ristkari, Sourander, Rǿnning, Nikolakaros, 
& Helenius, 2008) bland 2314 18-åriga pojkar belyste relationen mellan livs-
händelser och KASAM. De pojkar som upplevt en skilsmässa mellan föräld-
rarna eller ett dödsfall bland någon av föräldrarna uppvisade svagare KA-
SAM. Detta gällde även de informanter som led av psykopatologiska symp-
tom vilket mättes via instrumentet YASR. Svagare KASAM visade sig även 
bland pojkar med lågutbildade föräldrar.  

En finländsk kvantitativ, mejlbaserad undersökning (Mattila et al., 2011) 
bland ett representativt urval 15-åringar genomfördes med syfte att undersöka 
sambandet mellan KASAM, livsstil utifrån ett hälsoperspektiv, både fysiskt 
och psykiskt, samt den sociala kompetensen. Materialet som analyserades ut-
gjorde en del av en större studie (FFC, The Finnish Family Competence study) 
som startade 1985 och baserades på ett slumpvis urval från 11 hälsoområden 
i Finland. Hälsofaktorer som studerades var munhygien, vikt, rökning, alko-
holkonsumtion samt skador vid alkoholkonsumtion. Social kompetens under-
söktes generellt men även mer specifikt utifrån skolsituationen. Enligt resul-
taten fanns en signifikant relation mellan starkare KASAM och måttligare al-
koholkonsumtion samt rökning, hälsosammare vikt, bättre munhygien, färre 
skador i samband med alkoholkonsumtion samt högre social kompetens (vil-
ket inbegrep bättre relationer till föräldrar, fler vänner samt högre social kom-



 42 

petens i skolan). Resultatet styrker KASAM-värdets betydelse vid identifie-
ring av ungdomar i behov av särskild support samt dess betydelse för ett häl-
sosammare leverne.   

I en spansk studie bland ett representativt urval ungdomar i åldrarna 13-18 
år (García-Moya, Rivera, Moreno, Lindström, & Jimenez-Iglesias, 2012), en 
del av HBSC-studien 2010 (Health Behavior in School-aged Children Survey) 
visade resultaten en stark relation mellan support i skolan från lärare och klass-
kamrater (variabeln stod för 15.3% av variationen i KASAM), skolrelaterad 
stress och KASAM. KASAM bestämde i vilken grad studenterna upplevde 
kraven i skolan som stressande och uppvisade en direkt positiv effekt på fy-
siskt och psykiskt välmående. Familjevariablerna stod för 18% av skillna-
derna i KASAM, där grad av tillgivenhet, kommunikation med föräldrarna 
samt föräldrakännedom var de mest avgörande faktorerna för KASAM.     

I en delstudie (n = 7 580) från WHO (Health Behavior in School-aged 
Children) i Spanien (García-Moya, Rivera, & Moreno, 2013) mättes effekten 
av global hälsa, skolrelaterad stress samt support från lärare och klasskamrater 
på KASAM bland ett representativt urval av ungdomar i åldrarna 13-18 år. 
Den globala hälsan mättes utifrån följande aspekter av psykologiskt och fysi-
ologisk välmående: självrelaterad hälsa, upplevd tillfredsställelse med livet, 
upplevd livskvalitet och psykosomatiska problem. Skolrelaterad stress under-
söktes genom frågan: ”Hur pressad känner du dig av skolarbetet?”. Resultatet 
visade en signifikant positiv relation mellan support från klasskamrater, lärare 
och KASAM. KASAM-värdets inverkan på hälsan via stress var signifikant, 
med svagare KASAM vid en högre stressnivå.   

Vid en ytterligare undersökning i Spanien (García-Moya, Moreno, & Jime-
nez-Iglesias, 2013) klassificerades ungdomar i adolescensen i tre grupper uti-
från upplevd kvalité på föräldrarelationer: låg, medel samt hög. Även denna 
grupp informanter (13-18 år) hämtades från studien ”Health Behaviour in 
School-aged Children”, 2010. Syftet var att undersöka betydelsefulla faktorer 
för KASAM. Resultatet visade en signifikant skillnad i KASAM inom samt-
liga grupper utifrån upplevd kvalité på relationer med föräldrar. Stöd från 
klasskamrater utgjorde en signifikant positiv faktor för KASAM bland hälften 
av de informanter som upplevde en låg kvalité på föräldrarelationen, men utan 
signifikant inverkan på KASAM bland de som uppgav hög- och medel god 
kvalité på relationer till föräldrar. Som kontrast minskade effekten av lärar-
support på KASAM när kvalitén på föräldrarelationerna skattades som lägre. 
Lärarsupport bidrog till KASAM med 95% bland de ungdomar som upplevde 
hög kvalité på föräldrarelationerna.  

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis tyder resultaten från ovanstående studier på en positiv 
relation mellan KASAM och upplevt välbefinnande samt en bättre psykisk 
men också fysisk hälsa. Detta samband existerar bland såväl adolescenter som 
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vuxna i skiftande åldrar och i olika länder. Ungdomar med psykosomatiska 
problem redovisade svagare KASAM. Enligt studierna finns det en tendens 
till starkare KASAM bland män och pojkar än bland kvinnor och flickor.  
Även närvaro av och en nära relation till föräldrar indikerar starkare KASAM 
bland barn i adolescensen vilket klargör föräldrarnas viktiga betydelse för 
unga. En starkare KASAM är också relaterad till högre social kompetens en-
ligt ovanstående undersökningar. Kvalitén på relationer både till kamrater och 
föräldrar inverkar positivt på KASAM. Ett flertal studier ovan antyder också 
en salutogen effekt av KASAM på skolrelaterad stress. En stark KASAM på-
visades dessutom, senare i livet, bland ungdomar med goda skolresultat under 
adolescensen. Undersökningsresultaten ovan uppvisade en positiv relation 
mellan KASAM och ett starkare ställningstagande (inom identitetsprocessen). 
Kvinnorna i denna studie uppvisade svagare KASAM än männen och utfors-
kade sitt ställningstagande på djupet i större utsträckning än männen.   

Identitetsutveckling 
Nedan följer en presentation av studier kring identitetsutvecklingen indelat i 
tre underrubriker. Först sker en redogörelse över studier kring identitetsstatus: 
fullbordad identitet (achievement), moratorium, för tidig identitet (foreclo-
sure) och identitetsförvirring (diffusion). Efter detta presenteras undersök-
ningar relaterade till identitetsprocessen baserade på instrumentet U-MICS. 
Slutligen sker en redogörelse av studier kopplade till identitetsutvecklingen i 
relation till existentiella frågor samt en sammanfattning av ovanstående forsk-
ningsresultat. 

Identitetsstatus 
Enligt resultaten från en studie utförd i Holland (Meeus,1996) existerade ett 
åldersrelaterat samband mellan skilda identitetsstatus och psykiska välbefin-
nandet bland adolescenter. I undersökningen som bestod av en skriftlig och en 
muntlig intervjudel deltog 2557 ungdomar i åldrarna 12- 24 år. Instrumentet 
U-GIDS användes för att undersöka identitetsstatus. I enlighet med resultaten 
från U-GIDS minskade statusen identitetsförvirring med åren samtidigt som 
statusen fullbordad identitet ökade, vilket också innebar ett starkare ställnings-
tagande. Enligt resultatet bidrog de identitetstillstånd som leder till en högre 
grad av ställningstagande och engagemang också till ett ökat psykiskt välbe-
finnande. Status identitetsförvirring och i ännu högre grad moratorium gene-
rerade lägst nivå av psykisk hälsa. Högst välmående uppvisade informanter 
med ett starkare ställningstagande. Skillnaden i psykiskt välmående mellan 
grupperna som befann sig inom olika identitetsstatus ökade med åren. 

Podds (1972) undersökning bland 134 pojkar vid State University College 
of New York (fyra av Kohlbergs dilemmafrågor användes som instrument) 
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visade att de informanter som befann sig i identitetsstatus fullbordad identitet 
förde moraliska resonemang på postkonventionell nivå. De informanter vars 
identitet betecknades som mer diffus diskuterade däremot utifrån den prekon-
ventionella nivån. Identitetsstatus för tidig identitet och den konventionella 
moraluppfattningen följdes åt. För att kategorisera informanterna i olika iden-
titetsstatus användes Marcias intervjufrågor. 

Med hänvisning till sju studier som undersökte ungdomars identitetsut-
veckling utifrån Marcias statusteori hävdar S. Archer och A. S. Waterman 
(1983) att en majoritet av ungdomar under tidig adolescens befinner sig inom 
status identitetsförvirring eller för tidig identitet. Identitetsförvirring innebär 
enligt Archer och Waterman avsaknad av ett personligt engagemang och ställ-
ningstaganden. Framtida val tycks ointressanta, fokus ligger på vad som pågår 
”här och nu”. Individen deltar i aktiviteter men främst på grund av att andra 
gör det. För tidig identitet innebär ett engagemang men utan ett eget individu-
ellt ställningstagande, ofta med föräldrar eller signifikanta andra som utgångs-
punkt. Även kamrater, lärare och media utgör auktoriteter med stark påverkan. 
Enligt Archer och Waterman är ungdomar under den tidiga adolescensen 
mycket upptagna av sitt utseende och att jämföra sig med andra, den kognitiva 
kapaciteten är inte alltid mogen för den grad av analys och jämförelser som 
krävs för en utforskande attityd och ett hängivet, personligt ställningstagande. 
Föräldrarna är viktiga och påverkar barnens hållning samt fortsatta utveckling 
under brytningsperioden mellan barnets beroende och sökande efter självstän-
dighet. Enligt resultaten ovan fanns ett positivt samband mellan en högre so-
cioekonomisk status, en utforskande attityd och en tydligare identitet. Archer 
och Waterman menar att de individuella skillnaderna är stora, även inom tidig 
adolescens uppnår vissa ungdomar den mognad som krävs för egna ställnings-
taganden och en mer utforskande och engagerande attityd. Dessutom visar 
ovanstående undersökningar att somliga ungdomar pendlar mellan olika iden-
titetsstatus.  

I en belgisk studie (Gossens, 2001) prövades globala kontra områdesspeci-
fika metoder vid en undersökning av identitetsstatus bland 339 första årsstu-
denter (median: 19 år) vid psykologutbildningen samt ingenjörsutbildningen 
vid ett universitet i den holländsktalande delen av Belgien. Identitetsstatus un-
dersöktes via instrumenten ”Extended Objective Measure of Ego-Identity Sta-
tus” (EOM-EIS) och ”Dellas Identity Status Inventory: Occupation, Religious 
Beliefs, Political Ideology” (DISI-ORP). Resultatet belyste nödvändigheten 
av att studera de skilda identitetsområdena istället för globalt och mer över-
gripande. Överensstämmelsen mellan perspektiven: yrke, politik samt religi-
ositet, var låg. Inom den områdesspecifika studien syntes en differens mellan 
pojkar och flickor. Denna skillnad kunde inte skönjas vid studiet av global 
identitetsstatus. 

Enligt Krogers (1997) sammanställning av studier genomförda mellan 
1966 och 1995 kring identitetsstatus och genus saknades tydliga könsmässiga 
skillnader i den övergripande identitetsutvecklingen. En utveckling från för 
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tidig identitet och identitetsförvirring mot moratorium och fullbordad identitet 
kunde skönjas bland både pojkar och flickor inom den senare delen av adole-
scensen samt bland unga vuxna. Resultaten från enstaka studier visade på en 
något senare utveckling mot fullbordad identitet bland pojkarna än bland flick-
orna, vilket enligt Kroger eventuellt beror på pojkarnas senare pubertetsut-
veckling. 

Vid en kvantitativ studie bland 71 ungdomar och unga vuxna i åldrarna 17-
24 år, undersökte Bilsker och Marcia (1991) informanternas identitetsstatus 
och tendensen till regressivt adaptivt beteende. En tillbakagång i det adaptiva 
beteendet var vanligast bland de ungdomar som befann sig i status morato-
rium, som kännetecknas av ett aktivt utforskande. Detta styrker Eriksons tes 
kring det adaptiva beteendet och dess funktion under den period när identite-
ten formas. Tendensen syntes starkare bland kvinnor än bland män. I motsats 
till hypotesen visade inte ungdomar som uppnått en fullbordad identitet ett 
regressivt och adaptivt beteende. Enligt Bilskers och Marcias innebär detta att 
den öppna och flexibla hållningen så småningom omvandlas, individen sluter 
sig och hamnar i ett läge som påminner om för tidig identitet. Författarna hän-
visar till en undersökning av Slugoski, Marcia och Koopman där status full-
bordad identitet innebar en mindre flexibel hållning, en mer uttalad rigiditet 
och utpräglad egokontroll.   

Crocetti och kollegor (Crocetti, Rubini, M, Luyckx et al., 2008) undersökte 
i en studie identitetsprocessen med utgångspunkt i instrumentet U-MICS i re-
lation till personlighet, den psykosociala situationen, relationella faktorer, ål-
dersgruppen samt etnisk bakgrund. Informanterna bestod av 1952 holländska 
ungdomar som delades in i två grupper: 10-13 år samt 14-19 år. 17,1% av 
deltagarna tillhörde etniska minoritetsgrupper från icke-västerländska nat-
ioner. Via en klusteranalys undersöktes svaren utifrån identitetsstatus. 
Klusteranalysen byggde på studier utförda med U-MICS instrumentet och 
klustren baserades på egenskaper relaterade till den process som styr identi-
tetsutvecklingen. Crocetti och kollegor fann att ungdomarna kunde kategori-
seras i fem grupper: informanter som befann sig i tillståndet fullbordad iden-
titet som uppvisade den mest hälsosamma personlighetsprofilen med få psy-
kosociala problem och goda relationer till föräldrarna. Ungdomarna inom sta-
tus för tidig identitet visade en liknande profil med få psykosociala problem 
och bra föräldrarelationer. Personlighetsprofilen såg dock annorlunda ut med 
en lägre grad av öppenhet inför upplevelser och med ett mindre extrovert be-
teende. Dessa ungdomar uppvisade en känslomässigare stabilitet. Informan-
terna inom tillståndet moratorium och ”searching moratorium” känneteckna-
des av lägre grad av personlig stabilitet och sämre relationer till föräldrarna. 
De ungdomar som befann sig i ”real moratorium” led av den högsta orosnivån, 
allvarligare depression och ångest över skolsituationen samt en tydligare ten-
dens till aggressivitet. Personlighetsprofilen bland informanterna inom statu-
sen identitetsförvirring liknade statusen för tidig identitet med en låg nivå av 
psykosociala problem och en bekymmerslös attityd. Relationen till föräldrarna 



 46 

var dock ambivalent med en begränsad kommunikation. Resultatet visade 
även att de informanter som tillhörde en etnisk minoritet i större utsträckning 
befann sig i status moratorium, vilket kan utgöra en konsekvens av ackulturat-
ion, en situation som gynnar en omvärdering och reflektion kring identiteten. 
Tillståndet identitetsförvirring minskade med åren samtidigt som antalet indi-
vider som befann sig inom status för tidig identitet och moratorium ökade. 
Antalet adolescenter inom fullbordad identitet och ”searching moratorium” 
förblev stabilt oavsett ålder. Status moratorium utgjorde enligt resultaten en 
risk för psykisk ohälsa som ökade behovet av stöd och hjälp. 

Med hjälp av mätinstrumentet U-MICS genomförde Meeus och kollegor 
(Meeus, Schwartz, & Branje, 2010) en longitudinell undersökning i Nederlän-
derna bland adolescenter i åldrarna 12-20 år. Syftet var att undersöka identi-
tetsstatus samt dess progression över tid. Resultatet styrkte den progressiva 
utvecklingsteorin kring identiteten. Studien som genomfördes bland 923 ung-
domar i tidig adolescens samt 390 informanter som befann sig inom den se-
nare delen av adolescensen speglade en utveckling som följde ett visst möns-
ter, via sju olika tillstånd eller övergångar, från identitetsförvirring mot full-
bordad identitet. Enligt resultatet minskade andelen ungdomar som befann sig 
inom tillstånden identitetsförvirring, moratorium och ”searching moratorium” 
med åren. De informanter som befann sig i status ”early forclosure”, ”closure” 
(två olika tillstånd inom för tidig identitet) och fullbordad identitet ökade där-
emot med åren. Det existerade även individuella skillnader i gruppen: 63% av 
informanterna befann sig exempelvis i samma tillstånd vid samtliga undersök-
ningstillfällen (studien genomfördes vid fem tillfällen med ett års intervall).  

Identitetsprocessen (U-MICS) 
I en studie bland 1521 ungdomar i Holland undersökte Crocetti och kollegor 
(Crocetti, Rubini, & Meeus, 2008) identitetsprocessen utifrån en modell med 
tre dimensioner, U-MICS (utvecklad från J. Meeus modell U-GIDS): ställ-
ningstagande (commitment), grundlig utforskning (in- depth exploration), 
omprövning av ställningstagande (reconsideration of commitment). Delta-
garna bestod av adolescenter i åldrarna 12- 19 år; 77,9% av informanterna var 
av holländskt ursprung och 16,7% tillhörde etniska minoriteter från icke-euro-
peiska länder. Resultatet uppvisade ett positiv samband mellan ställningsta-
gande och en sund identitetsutveckling, en stark självuppfattning, en extrovert 
personlighet och emotionell stabilitet. Dessutom fanns ett positivt samband 
mellan ställningstagande och goda föräldrarelationer. Grundlig utforskning, 
vänlighet, samvetsgrannhet och mottaglighet för upplevelser i livet var relate-
rade till varandra. Ett negativt samband existerade däremot mellan grundlig 
utforskning och en stabil självuppfattning samt emotionell stabilitet. Den ut-
forskande attityden tycktes trigga en otillfredsställelse med den nuvarande si-
tuationen. Enligt Crocetti och kollegor indikerade resultaten att en ifrågasät-
tande attityd kan ge upphov till tvivel och osäkerhet som lämnar mentala spår. 
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Resultaten i den aktuella studien visade ett positivt samband mellan grundlig 
utforskning, depression och ångestsymtom. En omprövning av ett ställnings-
tagande var förenat med en instabil självuppfattning och sämre familjerelat-
ioner.    

I en studie bland ungdomar i Italien jämförde Crocetti och kollegor (Cro-
cetti, Rubini, Berzonsky, & Meeus, 2009) Berzonskys mätinstrument över 
identitetsstilar (ISI) med Meeus utarbetade mätinstrument (U-MICS). Under-
sökningsgruppen utgjorde 514 studenter i åldrarna 16-28 år. Resultaten upp-
visade en hög validitet mellan Berzonskys identitetsstilar och mätinstrumentet 
U-MICS. Det fanns ett samband mellan en informativ och reflekterande stil 
och en högre grad av engagemang eller ställningstagande, grundlig utforsk-
ning men också en omprövning av ett ställningstagande. Individer med en nor-
mativ identitetsstil, där värden och åsikter övertagits från signifikanta andra 
visade höga nivåer av ställningstagande samt utforskande.  De undersöknings-
personer som tillhörde gruppen med en diffus, undvikande stil som tenderade 
att förskjuta engagemanget i identitetsfrågor indikerade svaga tendenser till 
både ett ställningstagande och en utforskande attityd. Förvånansvärt nog upp-
visade dessa informanter även tendenser till en omprövning av sitt ställnings-
tagande, vilket kan tolkas som att U-MICS- instrumentet till viss del speglar 
en dysfunktionell process av oro samt en bristande självsäkerhet hos indivi-
den. 

Crocetti och kollegor (Crocetti et al., 2010) jämförde U-MICS bland hol-
ländska och italienska ungdomar. Informanterna bestod av 1975 ungdomar 
från Italien samt 1521 adolescenter med ursprung från Holland. Resultatet vi-
sade att trestegsmodellen U-MICS är ett relevant mätinstrument vid studiet av 
identitetsprocessen utifrån oberoendevariablerna genus, ålder och nationalitet. 
Enligt resultaten var ställningstagande vanligare bland de holländska ungdo-
marna än bland de italienska. Utforskning på djupet och omprövning av ett 
ställningstagande var högre bland de italienska informanterna. I relation till 
skolidentiteten syntes de italienska ungdomarna uppleva en större osäkerhet 
och mindre möjligheter att utveckla sin identitet bland vuxna och kamrater i 
skolmiljön, i jämförelse med de holländska informanterna. Bland de italienska 
ungdomarna befann sig fler flickor än pojkar i tillståndet ställningstagande. 
Resultaten speglade ett positivt samband mellan ett ställningstagande och en 
stabil självuppfattning samt goda och omsorgsfulla föräldrarelationer. Ett ne-
gativt samband kunde urskiljas till personlighetsfaktorer som ångest och de-
pression. Det fanns ett positivt samband mellan ett grundlig utforskning och 
en osäker självuppfattning, depression samt ångest. Däremot var tilliten till 
föräldrarna god. Ett samband visade sig även mellan omprövning av ett ställ-
ningstagande och högre oro samt obalans, som gav upphov till depressiva ten-
denser och ångest samt en instabilare självuppfattning. Den tredimensionella 
identitetsprocessen uppvisade hög reliabilitet i förhållande till följande bero-
endevariabler: självuppfattning, psykosociala problem och föräldrarelationer.  
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Schwartz och kollegor (Schwartz et. al., 2011) undersökte sambandet mel-
lan självuppfattningen och identitetsprocessen genom U-MICS utifrån den 
ideologiska identiteten samt dess effekt på ängslan och tendens till depression 
bland 580 nederländska ungdomar i tidig adolescens. Studien syfte var att un-
dersöka kortvariga, dagliga förändringar på micronivå men även förändringar 
på macronivå. Enligt hypotesen genererade ett ställningstagande stabilare 
självuppfattning samt en lägre grad av depression och ångest. Enligt resultatet 
existerade ett ömsesidig och positiv relation mellan ett ställningstagande och 
självuppfattningen. Sambandet mellan en omprövning av ett ställningstagande 
och självuppfattningen var svagare, vilket kan beror på informanternas ålder, 
den period i livet där en sökande och prövande attityd är en norm. Däremot 
visade resultatet ett samband mellan ovanstående tillstånd och depressiva 
symtom samt ångest, vilket tyder på en ökad stress och en rubbad jämvikt vid 
en omprövning av ställningstagande. Enligt resultatet påverkade självuppfatt-
ningen och identitetsprocessen den psykosociala statusen men inte omvänt. 
En omprövning av ställningstagande utgjorde en negativ effekt på ställnings-
tagande och försvagade även självuppfattningen. Vikten av en balans mellan 
ett ställningstagande och en omprövning av ett ställningstagande för det psy-
kiska välbefinnandet styrks i resultatet.       

Klimstra och kollegor (Klimstra et al., 2010) studerade kortvariga identi-
tetsförändringar bland ungdomar med en medelålder på 13 år. I studien deltog 
626 ungdomar varav 580 informanter besvarade de frågor som krävdes för att 
delta i resultatanalysen. Processen som genererar identitetsutveckling under-
söktes via instrumentet U-MICS. Till skillnad från Marcias definition innebär 
enligt Klimstra och kollegor en omprövning inte enbart att det nuvarande al-
ternativet granskas utan processen sker kontinuerligt när ett ställningstagande 
jämförs med nya alternativ. Studien var longitudinell samt områdesspecifik 
och undersökte två identitetsområden, skolsituationen samt kamratrelation-
erna. Resultatet speglade en kortvarig, dynamisk relation mellan ett ställnings-
tagande och en omprövning vilket utgjorde en psykiskt påfrestande process. 

Identitetsutvecklingen i relation till existentiella frågor 
L. Adamson (1999) redovisar i avhandlingen ”Like Circles on the Water”  
undersökningar bland svenska ungdomar i den senare delen av adolescensen 
(16-20 år). Adamsons studier byggde på tre specifika frågor: hur ungdomarna 
upplevde och beskrev sig själva (självuppfattning), vad ungdomarna ansåg ut-
göra det mest väsentliga i livet (det existentiella perspektivet) samt hur de be-
skrev kontakten med vuxna (identifikationerna). Frågorna studerades genom 
ett flertal delfrågor i samband med tre undersökningar. Syftet med den första 
frågeställningen var att undersöka resultatet av identitetsutvecklingen genom 
att studera nivån på självkärlek, stabilitet i synen på självet samt ungdomarnas 
förmåga att beskriva den egna personligheten. Den andra frågan handlade om 
vad som händer med individen under denna del av livet, vad som var mest 
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centralt och vad som upptog tankeverksamheten. Den tredje frågan behand-
lade den interpersonella relationen och hur den påverkade identiteten, med fo-
kus på vuxenrelationer. Adamson berörde inte specifikt traditionellt religiösa 
frågor utan undersökte de existentiella tankarna och dess betydelse utifrån ett 
meningsperspektiv. I en av Adamsons (Adamson, Hartman, & Lyxell, 1999) 
undersökningar utgjorde syftet att utifrån ostrukturerade djupintervjuer med 
12 svenska ungdomar i åldrarna 16-19 år studera självbilden, synen på exi-
stentiella frågor samt vuxenkontakten. Studien visade att självbilden bland 
ungdomarna präglades mycket av behovet av att kontrollera det egna uppfö-
randet samt interaktionen med andra människor, den intra- och interpersonella 
balansen var central. Ungdomarna strävade efter att skapa en jämvikt mellan 
de egna önskningarna och omgivningens önskemål. Frågan: ”Vem är jag?” 
formuleras ofta om till: ”Vilken person bör jag vara?”. Det existentiella intres-
set bestod främst av tankar kring den egna framtiden. Slutligen framträdde 
vikten av vuxenkontakt, de kunskaper och erfarenheter som vuxna bidrog med 
gav en trygghet och en stabil grund för ungdomarnas utforskande. Informan-
terna uttryckte en brist på vuxenkontakter utanför familjen, exempelvis lärare 
betraktades sällan som betydelsefulla vuxna i ungdomarnas liv. Informanterna 
önskade mer tid i skolan för diskussioner och samtal kring existentiella frågor.  

I ytterligare en undersökning (Adamson & Lyxell, 1996) där 44 svenska 
ungdomar i åldrarna 18-20 år deltog utforskade Adamson identitetsutveckl-
ingen. Gruppen bestod av 19 flickor och 25 pojkar. Tre områden undersöktes: 
självuppfattningen, de existentiella frågornas innehåll samt kommunikationen 
kring livsfrågor mellan omgivningen och den enskilde informanten. Enligt 
denna studie berörde ungdomarnas existentiella frågor främst utbildning, yrke 
och familj, inte döden och religiösa frågeställningar. Intressant är att jämföra 
U. Sjödins (2001) undersökning bland 622 svenska ungdomar i åldern 16-18 
år. Enligt nio av tio ungdomar existerade någonting transcendent, samtidigt 
som de ansåg att vardagliga företeelser som hälsa och fred var av större vikt 
än transcendenta fenomen. Vidare visade Adamsons undersökning att en po-
sitiv självuppfattning gav en tro på att kunna realisera önskningar i framtiden. 
Vikten av nära vuxenkontakter lyftes fram, det positiva sambandet mellan en 
god självbild och vuxenengagemang inom områden som berörde det existen-
tiella tydliggjordes i studien. Vuxenrelationerna var en väsentlig faktor för 
identitetsutvecklingen inom adolescensen enligt resultaten. Det fanns en posi-
tiv och stabil självuppfattning inom gruppen. Studien visade även att själv-
uppfattningen påverkades av hur ungdomarna upplevde de vuxnas engage-
mang kring de existentiella tankarna, frågor som kändes viktiga och som i stor 
utsträckning berörde framtiden men även meningen med livet. Dessa fråge-
ställningar diskuterades främst med föräldrarna, ungdomarna saknade samtal 
kring existentiella frågor i skolmiljön. De ungdomar som upplevde ett större 
engagemang från föräldrarna bar på en positivare självuppfattning. Självupp-
skattningen var låg bland undersökningspersonerna med en instabilare själv-
uppfattning och de upplevde att vuxna engagerade sig i mindre utsträckning. 
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Dessa informanter tycktes märkligt nog inte sakna engagemanget från omgiv-
ningen, vilket tyder på en viss resignation. Inom denna grupp var själv-
mordstankar vanligare.  

Sammanfattning 
Undersökningar baserade på Marcias identitetsstatus tyder på att de flesta ton-
åringar, under den tidigare delen av adolescensen befinner sig inom status 
identitetsförvirring eller för tidig identitet som kännetecknas av ett lågt ställ-
ningstagande eller en auktoritär inställning. Somliga ungdomar pendlar mel-
lan de två tillstånden. För ett utforskande och därmed en tydligare identitet 
krävs en mer utvecklad kognitiv mognad som i de flesta fall infinner sig senare 
i livet. Den identitetsprocess som styr utvecklingen består av ett ställningsta-
gande som utmanas av ett utforskande. Det finns ett positiv samband mellan 
ett ställningstagande och en starkare självuppfattning, en extrovert personlig-
het och emotionell stabilitet men också goda föräldrarelationer. Ett negativt 
samband existerar mellan ett utforskande samt en omprövning av ett ställ-
ningstagande och en stabil självuppfattning samt emotionell stabilitet. De två 
förhållningssätten tycks starkare och mer närvarande inom somliga identitets-
status där den mognaste formen av identitet, en fullbordad identitet innehåller 
både ett starkt ställningstagande samt en pågående utforskning. Enligt Adam-
sons undersökningar bland ungdomar inom den senare delen av adolescensen 
är interaktionen med och bekräftelsen av andra människor viktig. De unga 
försöker balansera de egna önskningarna med omgivningens. Ungdomarnas 
existentiella tankar berör den egna framtiden i stor utsträckning. De vuxnas 
engagemang i de livsviktiga frågorna påverkar självuppfattningen och själv-
uppskattningen men även den utforskande attityden, drivkraften i identitetsut-
vecklingen. De informanter i ovanstående studier som uttryckte ett lågt enga-
gemang från vuxna efterfrågade inte heller samtal med vuxna men upplevel-
sen tycks inverka på självuppfattningen som blir instabil med en lägre själv-
uppskattning som följd, en allvarlig tendens där tankar kring självmord utgör 
ett tecken på psykisk ohälsa. 

Moralutveckling 
Presentationen delas in i tre underrubriker: Först en redogörelse över under-
sökningar kring moralutveckling och dess relation till ålder samt genus. Efter 
detta presenteras studier kring moralutveckling, brottslighet och våld. Slutli-
gen sker en genomgång av undersökningar relaterade till moralutveckling, ex-
istentiella och religiösa frågor. 
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Moralutveckling i relation till ålder och genus 
Ett flertal undersökningar (Comunian & Gielen, 2006; Ferguson & Cairns, 
2002; Gibbs et.al, 2007; Humphries, 2000; Jaffee & Hyde, 2000; Leenders & 
Brugman, 2005; Palmer & Hollin, 1996; Silberman & Snarey, 1993; Walker, 
1984) visar att skillnaden i moralutveckling mellan pojkar och flickor saknas. 
Differensen handlar mer om orientering, inte stadium och är ett resultat av de 
kontextuella förhållandena inte könsspecifika.  

Gilligans teori om en mer omsorgsbaserad moraluppfattning bland flickor 
samt en mer rättvisebaserad moral bland pojkar fick inte starkt stöd i Jaffe & 
Hydes (2000) metaanalys över 113 genomförda studier. Enligt Gibbs och 
medarbetares databas (Gibbs et al., 2007) över 75 undersökningar av moral-
utveckling utförda i skilda kulturer i 23 länder visade en minoritet av resulta-
ten skillnad i moralutveckling mellan flickor och pojkar, men där skillnader 
uppvisades var resultaten till flickornas fördel. Detta överensstämmer även 
med Walkers (1984) sammanställning av mer än 60 studier kring moral bland 
barn, adolescenter samt unga vuxna. Endast en minoritet av studierna visade 
en skillnad i moralnivå mellan flickor och pojkar.  

Palmer och Hollins (1996) genomförde en studie bland 64 volontärer i Eng-
land med en medelålder på 19,53 år. I undersökningen deltog 42 flickor samt 
22 pojkar i åldrarna 18-25 år. Majoriteten av informanterna kom från en högre 
socioekonomiska grupp (utifrån föräldrarnas utbildningsnivå). Enligt resulta-
tet befann sig samtliga informanter med ett undantag på Global Stage 3, eller 
något av övergångsstadierna. Majoriteten av deltagarna uppvisade en moral-
nivå som motsvarade Global Stage 3 eller 3/4 (ett övergångsstadium till Glo-
bal Stage 4), utan någon signifikant skillnad mellan könen.   

Enligt Palmer & Hollins studie (2001) bland 94 ungdomar i åldrarna 12-18 
år i västra, mellersta England: 28 pojkar (medelålder: 14.98) samt 66 flickor 
(medelålder: 15.99) befann sig en majoritet av informanterna på Global Stage 
3 i moralbedömning utifrån instrumentet SRM-SF, detta oavsett genus. Infor-
manterna kontaktades via skolor inom ovanstående geografiska område. 

Mizunos (1999) genomförde en studie bland: 22 japaner, 12 flickor och 10 
pojkar, från ett gymnasium i en japansk stad, 10 japaner bosatta i USA (fyra 
flickor och sex pojkar) från en japanskspråkig skola i Washington samt 14 
euroamerikaner (fem flickor och nio pojkar) också bosatta i USA från ett gym-
nasium i norra Virginia. Resultatet visade en gemensam övergripande moral-
utvecklingsnivå i samtliga tre grupper oavsett kulturell bakgrund; Global 
Stage 3 i enligt med instrumentet SRM-SF. 

Enligt resultatet av en studie (Humphries, Parker, & Jagers, 2000) bland 90 
afroamerikaner varav 18 pojkar och 26 flickor i åk 5 samt 21 pojkar och 25 
flickor i åk 8 vid en kommunal grundskola i Midwest i USA saknades skill-
nader i morlalmotivering mellan könen. Däremot uppvisade resultaten, enligt 
instrumentet SRM-SF en diskrepans i moralnivå mellan informanterna i åk 5 
(medelålder 10.40) och deltagarna i åk 8 (medelålder 13.45). Moralnivån 



 52 

bland informanterna i åk 8 var signifikant högre än bland de yngre deltagarna, 
Global Stage 2(3) bland de äldre deltagarna jämfört med Global Stage 2 i den 
yngre gruppen.  

En studie av Silberman och Snareys (1993) bland 190 elever i åk 6 (medel-
ålder 12,2 år) vid kommunala skolor i en större stad i midwest, USA visade 
en signifikant högre moralutveckling bland flickorna än bland pojkarna. I stu-
dien användes Gibbs instrument SRM ”Sociomoral Reflection Measure”, vil-
ket är en skriftlig intervjuversion av Kohlbergs intervjufrågor (instrumentet 
MJI). I enlighet med resultatet befann sig majoriteten av informanterna på föl-
jande moralnivåer: Global Stages 2 (43%) eller Global Stage 2/3 (39.5%). En-
ligt Silbermans och Snareys slutsats berodde den signifikanta skillnaden mel-
lan könen på flickornas tidigare sociokognitiva utvecklingsnivå inte innebo-
ende könsmässiga skillnader. Varken föräldrarnas moraliska ställningstagan-
den eller ungdomarnas sociala bakgrund inverkade på moralnivån.    

I en studie bland 50 afroamerikaner i en stad i Midwestern i USA under-
söktes den kulturella orienteringens effekt på moralutvecklingsnivån utifrån 
instrumentet SRM-SF bland pojkar och flickor (Woods, 2003). En Afro kul-
turell orientering jämfördes med en Anglo kulturell inriktning. 29 pojkar och 
21 flickor i åk 8 deltog i studien. Informanterna var mellan 13 och 14 år och 
studerade vid en kommunal skola samt en landsortsskola. Moralnivån i hela 
gruppen oavsett kön låg i genomsnitt på stadium 2/3, ett övergångsstadium till 
Global Stage 3. Resultatet visade en signifikant positiv relation mellan Afro 
kulturella värden som kommunalism (baserad på en mer kollektivistisk iden-
titet med betoning på det sociala samspelet) samt spiritualism (en tro på eller 
en upplevelse av en relation till en högre styrande verklighet) och moralnivån 
bland både pojkarna och flickorna i studien.    

Gibbs och kollegor (Gibbs, Arnold, & Burkhart, 1984) undersökte moral-
nivån bland flickor (n=111) och pojkar (n=66) i Nederländerna. Informanterna 
var mellan 11 och 21 år, pojkarnas medelålder var 15.8 år och flickornas me-
delålder var 15.4 år. Informanterna hade en jämförbar utbildningsmässig bak-
grund vilket gällde även den socioekonomiska bakgrunden som främst utgjor-
des av medelklass. Det instrument som användes var ”Sociomoral Reflection 
Measure” (SRM) vilket inledningsvis designades för att kunna administreras 
i grupp och motsvara Kohlbergs intervjuer. Kohlbergs intervjufrågor bygger 
på moraldilemman och består av 15 skriftliga frågor, kopplade till två dilem-
man. I enlighet med resultatet saknades en signifikant skillnad i moralnivå 
mellan flickorna och pojkarna i studien: 30.3% av pojkarna befann sig på sta-
dium 2, 47.0% på stadium 3 och 22.7% på stadium 4 i moralutveckling; i 
flickgruppen befann sig 28.0% på stadium 2, 56.7% på stadium 3 och 15.3% 
på stadium 4. Däremot syntes en skillnad i moralförklaringar mellan flickorna 
och pojkarna som befann sig på stadium 3, där flickornas förklaringar basera-
des mer på empati än pojkarnas.  
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Moralutveckling i relation till brottslighet och våld 
I Gibbs, Basinger, Grime och Snareys (2007) multikulturella och internation-
ella genomgång av undersökningar kring moralutveckling framkom att 
många moralstudier bland ungdomar centrerats kring moralbedömning bland 
brottslingar samt ungdomar med beteendestörningar i jämförelse med kon-
trollgrupper i motsvarande ålderskategorier. Ett flertal undersökningar redo-
visade en lägre moralnivå bland unga brottslingar än bland ungdomar i kon-
trollgrupperna d.v.s. ett samband mellan teoretiska ställningstaganden och 
praktisk handling (Gibbs et al., 2007; Haan, Smith & Block 1968; Nelson, 
Smith & Dodd 1990; Stams et al., 2006). 

Palmer & Hollins studie bland brottslingar i Storbritannien (1998) uppvi-
sade en signifikant skillnad mellan flickornas och pojkarnas moralmotivering 
där flickorna låg högre i moralnivå än pojkarna (medelåldern bland samtliga 
informanter var 17, 86 år). Den grupp som inte hade begått brott bestod av 
210 flickor (medelålder: 17.86 år) samt 122 pojkar (17.64 år). Gruppen med 
brottslingar bestod av 126 pojkar i ålder 13-21 år (medelålder: 17.39). Poj-
karna i den grupp som begått brott (i huvudsak egendomsbrott samt bilstölder) 
befann sig på en signifikant lägre moralnivå än kontrollgruppen. En majoritet 
låg på Global Stage 2, att jämföra med Global Stage 2(3) bland de pojkar som 
inte begått brott. En majoritet av flickorna låg på Global Stage 3. 

Resultaten från Palmers & Hollins (2000) undersökning bland 97 dömda 
manliga brottslingar (i åldrarna 13-21år) samt 77 icke-brottslingar i England 
visade att medelvärdet i moralutvecklingsnivå bland de unga män som inte 
begått brott låg på Global Stage 3 i moralbedömning till skillnad från moral-
bedömningen bland brottslingarna som låg på Global Stage 2(3). De män som 
inte hade begått brott kom från socioekonomiska förhållanden som låg på me-
del samt över medel i jämförelse med männen med ett brottsligt förflutet där 
bakgrunden utgjorde outbildade miljöer och sämre socioekonomiska förhål-
landen. 

I en studie av Basinger, Gibbs och Fuller (1995) jämfördes nivån på moral-
motivering utifrån instrumentet SRM-SF i olika åldersgrupper, mellan könen 
samt i relation till en grupp dömda ungdomsbrottslingar. Undersökningen om-
fattade 508 pojkar/män och flickor/kvinnor från kommunala skolor i åldrarna 
8-81 år varav 94 ungdomarsbrottslingar (medelålder 15.9 år). Studiens resultat 
visade en progression av moraliska ställningstaganden med stigande ålder. 
Barnen i åk 4 förde moralsamtal utifrån Global Stage 2, i åk 6 utifrån Global 
Stage 2(3), i åk 8 utifrån Global Stage 3(2). Medelnivån bland de vuxna låg 
på Global Stage 4(3). I åk 6 samt åk 8 fanns en signifikant skillnad i moral-
samtalen mellan flickorna och pojkarna med en högre nivå på moralförkla-
ringarna bland flickorna. I de lägre och högre åldersgrupperna syntes dock 
ingen skillnad mellan könen. Resultaten uppvisade även i denna studie moral-
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motiveringar på en lägre nivå bland ungdomsbrottslingarna. Den socioekono-
miska statusen (SES) bland brottslingarna låg på 29.6 i jämförelse med den 
övriga gruppen där medelvärdet låg på 51.11. 

Ferguson och Cairns (2002) undersökte moralutvecklingsnivå med hjälp av 
SRM-SF bland ett representativt urval av ungdomar på Nordirland, Skottland 
samt Irland. Från Nordirland deltog 219 ungdomar (112 katoliker och 106 
protestanter), från Irland 239 och från Skottland rekryterades 157 ungdomar. 
Syftet var att studera den eventuella effekten på moralutveckling av det poli-
tiska våldet på Nordirland. I samtliga tre grupper var informanterna i åldrarna 
14-15 år, totalt 312 pojkar samt 301 flickor. Enligt resultatet av instrumentet 
SRM-SF låg medelvärdet för Global Stage bland ungdomarna på stadium 3(2) 
oavsett geografisk tillhörighet och kön. 

Skillnader mellan könen saknades även i en studie i Nederländerna (Leen-
ders & Brugman, 2005) bland 278 högstadieungdomar i åldrarna 13, 14 och 
15 år. Informanterna rekryterades från tre skolor i två städer i centrala Neder-
länderna. Genom instrumentet SRM-SF bedömdes moralnivån bland ungdo-
mar som också uppgav olika typer av brottsligt beteende så som vandalisering, 
aggressivt beteende, större och mindre stölder. Enligt resultatet saknades en 
signifikant relation mellan moralbedömning och självrapporterad brottslighet 
i gruppen. Det fanns inte heller någon signifikant skillnad i moralnivå mellan 
åldersgrupperna. Däremot visade resultaten att de ungdomar som uppvisade 
ett brottsligt beteende inte räknade denna kategori av brottsliga handlingarna 
som specifikt moraliska överträdelser, vilket enligt Leenders och Brugman 
kan utgöra ett försök att minska den kognitiva dissonansen eftersom icke mo-
raliska överträdelser inte upplevs lika hotfulla mot självkänslan.  

Lardén och kollegor (Lardén, Melin, Holst, & Långström, 2006) under-
sökte svenska brottslingar (13-18 år) där resultatet visade en skillnad i moral-
nivå mellan könen men även mellan brottslingar och icke brottslingar. I stu-
dien deltog 58 ungdomar som dömts för brott samt 58 icke brottslingar. Ung-
domarna i kontrollgruppen matchades utifrån ålder, kön, etnicitet samt socio-
ekonomiska bakgrund. Syftet var att jämföra gruppernas sociala kompetens 
utifrån empatisk förmåga, moraliska ställningstaganden samt graden av kog-
nitiv förvrängning vid antisocialt beteende d.v.s. ett försök att rationalisera 
bort känslan av skuld och bevara självbilden vid en skadlig handling. Flick-
orna i studien visade en högre moralnivå än pojkarna samt en lägre nivå av 
kognitiv förvrängning samt en mer utvecklad empatisk förmåga. Ungdomarna 
med ett brottsligt beteende uppvisade en lägre moralnivå samt en högre grad 
av kognitiv förvrängning. Moralnivån bland ungdomarna i kontrollgruppen 
var Global Stage 3(2) för pojkarna samt Global Stage 3 bland flickorna. 

Moralutveckling i relation till existentiella och religiösa frågor 
Central i denna avhandling är relationen mellan moraliska ställningstaganden, 
existentiella samt religiösa frågorna. Diskussioner kring moral och religion 
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inom forskning förs ofta på ett filosofiskt plan. Enligt J. Fowler (1995, 2004) 
utvecklas religionen liksom moralen i universella steg och hierarkiska stadier. 
Fowlers trosutvecklingsteori har kritiserats av Day (2001, 2013; Day & Tap-
pan, 1996). Day hävdar att moralen såväl som religionen utvecklas individu-
ellt men även genom kontextbundna, dynamiska och språkliga diskurser i re-
lation med andra. Enligt Day reducerar den kognitivt baserade universella te-
orin vikten av individens berättelse och dess betydelse för den religiösa ut-
vecklingen samt dess uttryckssätt. Vid en studie i Belgien bland 194 12-18 
åringar; 123 flickor samt 71 pojkar jämförde Day och Naedts (1995) infor-
manternas moralutveckling (SRM-SF) med den religiösa utvecklingen (uti-
från ett frågeformulär som byggde på en förkortning av Osers instrument). 
Informanterna representerade olika skolor i skilda områden; högre elitskolor i 
städer liksom mer tekniska skolor på landsbygden. Några av skolorna hade en 
katolsk prägel. Enligt resultatet uppvisade flickorna högre moralnivå än poj-
karna i åldrarna 12-18 år, moralnivån steg dessutom med ålder bland både 
pojkar och flickor. Moralnivån var också högre inom de universitetsförbere-
dande utbildningarna jämfört med studenterna vid de tekniska skolorna. Både 
flickorna och pojkarna i samtliga åldrar uppvisade en högre moralnivå än re-
ligiös utveckling men skillnaden var inte statistiskt signifikant. De informan-
ter som beskrev Gud som mer fördömande och distanserad uppvisade en lägre 
nivå i sin religiösa bedömning. De informanter som beskrev Gud som mer 
förlåtande och kärleksfull visade en lika hög eller högre nivå på den religiösa 
bedömningen som på moralnivån. 

Van Sommeren (2000) jämförde 195 ungdomar i klass 6-12 vid en religiös 
skola i USA med en av Gibbs och kollegors kontrollgrupper. Samtliga infor-
manter uttryckte en personlig tro på Gud. Van Sommerens hypotes var att 
Gudsrelationen som vilar på en förmåga till perspektivtagande triggade mora-
lutvecklingen. Resultaten visade ingen skillnad mellan ungdomarna med en 
personlig Guds tro och kontrollgruppen i de lägre årskurserna, 6-8. De reli-
giösa informanterna i åk 9-12 uppvisade dock en signifikant lägre moralut-
vecklingsnivå än kontrollgruppen.  Bland de religiösa informanterna motive-
rade 20% de moraliska ställningstagandena med religiösa formuleringar vilket 
fick till följd att moralnivån på hälften av dessa svar inte kunde bedömas. Det 
fanns ingen signifikant skillnad mellan könen i den undersökta gruppen.   

I Wahrmans studie (1981) i New York City jämfördes 124 studenter vid 
romerskt katolska- samt judiskt ortodoxa colleges samt ungdomar från kom-
munala och privata colleges utan religiös anknytning. Enligt resultaten sakna-
des signifikanta relationer mellan religiöst deltagande och moralbedömning 
(enligt ”Rest’s Defining Issues Test”, DIT). Den enda faktor som påverkade 
moralen var dogmatism; en mer utpräglad dogmatism innebar en lägre mora-
lutvecklingsnivå. Ortodoxi, antalet gudstjänstbesök samt nivå på den religiösa 
utbildningen påverkade inte moralnivån.  
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Studier kring moral och religiositet är knapphändiga i Sverige. Undersök-
ningar kring moral och existentiella frågor handlar mer om etiska frågeställ-
ningar som ungas syn på pornografi (Häggström-Nordin, Sandberg, Hanson, 
& Tydén, 2006), abortfrågan (Ekstrand, Tydén, Darj, & Larsson 2007; Holm-
berg & Wahlberg, 2000) samt tankar kring krig och fred (Tamm, 1996).  

Sammanfattning 
En majoritet av de genomförda undersökningarna ovan saknar evidens för en 
skillnad i moralutveckling mellan könen men där en differens existerar är det 
till flickornas fördel. De skillnader som kan skönjas är mer av kontexuell ka-
raktär än könsspecifika. Däremot visar resultaten på åldersmässiga skillnader, 
barnen i lägre åldrar uppvisar lägre moralnivå. Studierna ovan tyder också på 
en lägre moralnivå bland ungdomar som begått brott jämfört med kontroll-
grupper vilket styrker teorin kring en samstämmighet mellan teoretisk moti-
vering och konkret handling. Samtidigt visar något resultat på en tendens 
bland ungdomsbrottslingar att försöka minska den kognitiva dissonansen ge-
nom att förminska de begångna brottens dignitet. Studier kring moral och re-
ligion är mångtydiga vilket talar både för att religiös inställning inverka på 
moralnivån men också det motsatta. Enligt somliga undersökningar stämmer 
moralutvecklingsnivån inte överens med den religiösa utvecklingen. Däremot 
visar resultat att religiösa ungdomar tenderar att motivera de moraliska ställ-
ningstagandena mer utifrån den religiösa övetygelsen. Studier indikerar att 
dogmatism i större utsträckning än religiös tillhörighet eller grad av religiosi-
tet inverkar på moralutvecklingsnivån. 
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Teori 

Nedan följer en redogörelse över de aktuella teorierna enligt följande: Först 
presenteras Parks religionspsykologiska perspektiv. Sedan diskuteras hur re-
ligionspsykologin kan närma sig forskningsfrågor inom området psykologi 
men även ett förslag på en definition av begreppet religion som lämpar sig vid 
studier kring religiositet inom disciplinen. Efter detta sker en redogörelse över 
DeMarinis teori kring den existentiella-kulturella miljön i dagens Sverige 
samt vikten av ett fungerande meningssystem för den psykiska hälsan. Däref-
ter följer en definition av existentiella frågor utifrån DeMarinis och Adamsons 
modell vilket utgör utgångspunkten i den föreliggande studien. Efter detta pre-
senteras Antonovskys teori kring känslan av sammanhang och dess betydelse 
för individens välmående. Sedan sker en genomgång av teoretiska perspektiv 
med fokus på identitetsutvecklingen: Erikson, Marcia och senare forskare: W. 
Meeus, K. Luyckx, E. Crocetti som utifrån Marcias teori utformat mätinstru-
ment U-MICS, aktuell i denna studie. Därefter presenteras kritik och vidare-
utveckling av Marcias teori samt senare forskares förslag på en nyansering av 
denna. Slutligen sker en redogörelse över moralutvecklingen som börjar med 
Kohlbergs teori samt kritik mot denna, följt av Gibbs kritiska granskning och 
vidareutveckling av Kohlberg. M. L. Hoffmans viktiga bidrag till Gibbs teori 
presenteras i ett eget kortare avsnitt. 

Det religionspsykologiska perspektivet 
C. L. Park är professor i psykologi med fokus på religiös coping och männi-
skans sökande efter mening. Park (Hooker, Masters, & Park, 2017; Paloutzian 
& Park, 2005; Park, 2005a, 2005b, 2010) betonar att meningsskapande är 
centralt inom psykologin såväl som religionen. Det finns en nära relation mel-
lan religion och meningsfrågor enligt Park som definierar mening utifrån ett 
vidare perspektiv så som människans mål, förhoppningar, välmående och till-
fredsställelse, men också mer på djupet som kärnan av människans existens. 
Ett sätt att definier religion enligt Park (2005a), som refererar till Pargament, 
utgör “människans sökande efter signifikans genom det heliga”. Religion och 
meningsskapande är nära relaterade och för en religiös människa utgör relig-
ionen den länk med vilken verkligheten förklaras. Undersökningar (Park, 
2005b) visar att religionen även bland unga kan utgöra en viktig faktor för 
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meningsskapande i livssituationer som utmanar individens globala menings-
system. 

Park (2005a) poängterar att religion ofta sammanknippas med livsmening 
men att religionens betydelse varierar mycket mellan människor. Religionen 
kan ge tillfredsställande svar på existentiella frågor och skänka mål samt mo-
tivation i livet men enligt Park är det förvånansvärt få studier som visar på ett 
starkt samband mellan religion och mening med livet. Äldre människor är 
överrepresenterade inom denna grupp hävdar Park. Många upplever att livs-
värden som relationer med familj och vänner, prestationer, intimitet, accep-
tans, och social rättvisa betyder mer. Inom den aktuella studien angav endast 
en minoritet av ungdomarna att religion utgjorde en väsentlig del av den glo-
bala meningen som gav signifikans åt mer vardagliga händelser av situationell 
karaktär i exempelvis skolmiljön. I den föreliggande studien hävdade en ma-
joritet av informanterna att goda relationer utgjorde en viktig meningsbärande 
resurs. 

Med begreppet “Meaning in Life” (MIL) skapar Park och George (2016) 
en ökad klarhet i definitionen av meningsskapande och konkretiserar tre 
grundläggande beståndsdelar inom begreppet: en känsla av sammanhang, en 
upplevelse av att livet har en riktning mot väsentliga mål samt en känsla av att 
livet är viktigt och tjänar en betydelsefull funktion i samhället. I kraft av denna 
definition utgör MIL en viktig utgångspunkt för individens syn på sig själv i 
relation till omgivningen och inkorporeras med forskningsfält som berör me-
ningsskapande utifrån flera perspektiv kring exempelvis den komplexa iden-
titeten.   

Park presenterar en modell (Park, 2005a) som definierar begreppet mening 
utifrån två perspektiv: global mening och daglig eller situationell mening. 
Båda perspektiven studeras i den föreliggande avhandlingen. Den globala me-
ningen avser individens livssyn, målsättningar och den grundläggande subjek-
tiva upplevelsen av vad som är meningsfullt. Den globala meningen styrs av 
såväl kognition som känslor och motivation och innehåller den omvärldsupp-
fattning som är grundläggande för individens teorier och tolkningar av upple-
velser även i vardagen enligt Park. Inom den globala meningen ryms grund-
läggande mål i hierarkisk ordning såsom individens målsättningar med relat-
ioner, yrke, utbildning o.s.v.  

Genom att referera till Klinger definierar Park (2005a) meningsfullhet som 
en subjektiv upplevelse och känsla av ett syfte, en inriktning samt en plan med 
livet. Individen upplever då att handlingar orienteras mot ett specifikt mål i 
framtiden som inte nödvändigtvis behöver införlivas för att upplevas som me-
ningsfullt. Meningsskapandet ligger således i känslan av riktning och ett defi-
nierat mål.  Kulturen, de individuella livserfarenheterna och upplevelserna ut-
gör tillsammans grunden för den globala meningen som ofta upprättas oav-
siktligt och omedvetet inverkar på individens tankar, handlingar och känslor. 
Med kultur avses media, föräldrar och övriga kulturella agenter som påverkar 
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individen genom livet. Enligt Park tenderer människor att fokusera vardagliga 
händelser och åtaganden i större utsträckning än globala meningsfrågor.  

Med den dagliga meningen avser Park (2005, 2010) vardagliga beslut, 
handlingar och projekt som styrs av individens globala mening. Begreppet 
meningsskapande innebär människans arbete med att återskapa den globala 
mening när den raseras i samband med svåra livssituationer och kriser. Enligt 
Park tenderar människan att uppleva en känsla av kontroll över sitt liv. När 
något oförutsett händer av negativ karaktär utsätts individen för stress vilket 
kan skada eller hota det globala meningssystemet som i sin tur utlöser ångest 
och en känsla av att mista kontrollen över livssituationen. Händelsens dignitet 
och dess avvikelse från det nuvarande meningssystemet avgör storleken på 
den ångest som individen förnimmer. För att häva den obekväma upplevelsen 
söker individen att omskapa sina mål och övertygelser och därmed återvinna 
känslan av mening.  

Hood, Jr, Hill och Spilka (2009) betonar i boken ”Psychology of Religion. 
An Empirical Approach” att religionspsykologins målsättning är att utifrån en 
funktionell religionsdefinition studera religionens betydelse för individen i 
skilda sociokulturella kontexter. Hood, Hill och Spilka understryker vikten av 
att arbeta utifrån flera nivåer och interdisciplinärt samt med ett flertal metoder. 
Av stor vikt är också att förtydliga religionspsykologins fokus på religionens 
roll för människan inte dess sanningsanspråk. Forskaren studerar människans 
livssituation i relation till individens trosföreställningar och den sociokultu-
rella kontexten är själva fundamentet för den religiösa trosuppfattningen, dess 
attityd, värden, uppföranden samt den enskilda människans subjektiva upple-
velser.  

I inledningen till boken ”Inspiration till religionspsykologin”  definierar V. 
DeMarinis forskning inom religionspsykologi som: 

studiet av någon aspekt eller dimension av former och uttryck för psykologi 
inom religiositet, eventuellt hos en särskild folkgrupp, styrs alltid av det för-
hållningssätt man väljer för att närma sig frågeställningarna. Detta gäller både 
förhållningssättet till psykologin och hur man väljer att definiera och förstå 
religion och religiositet. (DeMarinis, 2011, s. 7) 

Vidare presenteras (DeMarinis, 2011) sju grundläggande förhållningssätt ge-
mensamma för olika infallsvinklar till ämnet och som bidrar till en förståelse 
av forskning inom disciplinen. Det första förhållningssättet som är centralt för 
denna avhandling är en sammankoppling mellan begreppen mening, kultur 
och hälsa. Inom religionspsykologisk forskning, inte minst i Skandinavien har 
hälsoaspekten enligt DeMarinis fokuserats i stor utsträckning. Ovanstående 
forskare betonar också kulturens betydelse för religionspsykologiska studier 
och att materialet måste tolkas utifrån det aktuella sammanhanget. Ytterligare 
ett förhållningssätt av betydelse här är hur religionspsykologin definierar sig 
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själv vid studier i skilda sammanhang i Skandinavien av organiserad religio-
sitet, privatreligiositet, sekulära och postsekulära existentiella uttryckssätt. 
Religionspsykologin använder sig av en vid religionsdefinition, både substan-
tiell och funktionell och förstås ”som existentiella uttryck för mening” (De-
Marinis, 2011, s.9). DeMarinis menar att forskarens uppdrag är att undersöka 
i vilken omfattning dessa uttryck inverkar på människan psykologiska förut-
sättningar och om de är funktionella eller dysfunktionella rent psykologiskt. 
Ännu ett tema väsentlig i detta arbete är meningens betydelse och uttryckssätt 
inom den existentiella dimensionen. Centrala frågeställningar inom religions-
psykologin kretsar kring: Vad är viktigast? Vad gör livet värdefullt? Hur 
skapas mening hos individer? Hur påverkas psykologiska funktioner och det 
sociokulturella välbefinnandet av det som är meningsbärande i den aktuella 
miljön? Ännu ett viktigt förhållningssätt som lyfts fram är att via religions-
psykologisk forskning söka minska människors lidanden och nöd i olika sam-
manhang, att kritiskt granska orättvisa och exkludering i samhället.  

Existentiellt meningsskapande i ett svenskt 
sammanhang 
Enligt V. DeMarinis (2003, 2008, DeMarinis, Ulland, & Karlsen, 2011, Ull-
and & DeMarinis, 2014) inverkar det sekulära samhället på människans för-
måga att uppleva sammanhang och en övergripande mening. DeMarinis 
(2003) använder begreppet postmodernt för att beskriva det psykosociala sam-
manhanget i Sverige. Med begreppet postmodernt syftar DeMarinis på per-
spektiv eller filosofier som har gemensamt att former av fundamentala, meta-
fysiska absoluta sanningar, principer eller lagar som förklarar livet och dess 
beskaffenhet saknas.  DeMarinis använder D. Wulffs definition för att förklara 
begreppet postmodernt:  

Post modernism … denies the very possibility of knowing reality. All beliefs, 
religious and scientific alike, are social constructions, linguistic products of 
negotiation among persons living at a particular time and place”. (DeMarinis, 
2008, s. 59)  

Sverige anses som ett av världens mest sekulariserade länder med ett mycket 
väl utbyggt socialt välfärdssystem enligt DeMarinis som hänvisar till resulta-
ten från den omfattande undersökningen ”World Values Survey” (WVS). En-
ligt WVS är svenskar ett folk som i väldigt låg grad upplever Gud och den 
traditionella religionen som viktiga inslag i livet. Däremot är tilliten mellan 
människor i samhället hög.  Studien visar att det existerar ett stort andligt in-
tresse bland svenskar och en hög subjektiv känsla av välmående. Den svenska 
kyrkan har en stor betydelse bland etniskt svenskar på ett kulturellt plan och 
förhållandevis många föredrar dop, vigsel samt begravning i kyrkans regi. 
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Dessutom finns det ett växande antal subgrupper i Sverige idag av betydelse 
exempelvis immigranter, som inte finns representerade inom den etniskt 
svenska majoriteten eller WVS-studien.  

DeMarinis (2003, 2008) frågar sig hur samhället påverkas och hur indivi-
dens konkreta livssituation utkristalliseras i ett samhälle som styrs utifrån 
postmodernismens idéer. Två utmaningar för hälsovården i ett postmodernt 
samhälle, som styrs utifrån relativitet och subjektivitet är att skapa tillfällen 
som bidrar till långsiktigt arbete kring grundläggande beslut och planer. Men 
också att utarbeta ett sammanhängande och grundläggande filosofiskt para-
digm, dock öppet för nödvändig flexibilitet och modifieringar. En samstäm-
mig filosofisk grund är också nödvändig vid diagnostisering samt utarbetande 
av lämpliga och ansvarstagande åtgärdsprogram. Det postmoderna samhället 
inverkar även på individens förmåga att utveckla en stabil identitet, nära rela-
terat till ett fungerande meningssystem och en grundläggande filosofi som bas 
för beslutsfattanden.  Enligt DeMarinis är ett kännetecken för dagens männi-
ska en bristande förmåga att uppleva sammanhang eller avsaknad av en med-
veten och tydlig omvärldsuppfattning i mötet med upplevda stressorer och på-
tryckningar från skilda håll i vardagen.  

DeMarinis (2003) utgångspunkt är funktionell. Religionspsykologin bör 
studera existentiellt meningsskapande och hur detta ger sig uttryck utifrån dess 
funktion för människor i ett speciellt kulturellt sammanhang. Existentiell epi-
demiologi och existentiell hälsa är två ytterligheter på ett kontinuum där epi-
demiologi står för en avsaknad av den ontologiska trygghet och grundläg-
gande säkerhet som traditionen tidigare borgade för, vilket riskerar att orsaka 
en känsla av meningslöshet och identitetsförvirring. Existentiell hälsa innebär 
däremot en känsla av ontologisk trygghet det vill säga att individen har för-
måga att konstruera ett stabilt och funktionellt själv med en trygghet som till-
låter en viss flexibilitet. Modellen bör förstås utifrån en macronivå (samhället 
i stort), mesonivå (institutionell nivå) samt micronivå (individ). Det förekom-
mer alltid ett samspel mellan nivåerna vilket innebär att samtliga nivåer är 
väsentliga att studera för att öka förståelsen för individens situation. DeMa-
rinis använder kulturpsykolog A. J. Marsellas definition av kultur som ett delat 
mönster av uppföranden och meningar som är konstruerade och översatta i en 
specifik social kontext i syfte att bistå individen och gruppen med värderingar 
och strategier för överlevnad. Dessa delade och förvärvade mönster av dyna-
miska karaktär kan bli dysfunktionella med tiden menar DeMarinis.  

För att tydliggöra den existentiella dimensionens övergripande karaktär i 
relation till de övriga kulturella dimensionerna knyter DeMarinis (2003) an 
till psykiatriker A. Kleimans modell över fem kulturella dimensioner. Mo-
dellen tydliggör de dimensioner på individ- och samhällsnivå som inverkar på 
individens existentiella hälsotillstånd. De olika dimensionerna interagerar 
med varandra vilket innebär att om en dimension fungerar dysfunktionellt på-
verkas även de övriga dimensionerna i modellen.  Den existentiella dimens-
ionen utgör den yttersta cirkeln som omsluter samtliga övriga dimensioner. 
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Den existentiella dimensionen fungerar som en balanserande faktor som be-
stämmer de övriga dimensionerna och individens hälsotillstånd. Om den exi-
stentiella dimensionen är dysfunktionell resulterar detta i ett generellt tillstånd 
av dysfunktion inom samtliga dimensioner. Den existentiella dimensionen in-
kluderar individens omvärldsuppfattning, livsstil, struktur på beslutsfattande, 
sätt att relatera till livet samt individens strategi att förstå och hantera livsske-
den speglat i förhoppningar, livsval, dilemmasituationer och beslutsfattande. 
Den existentiella dimensionen inkluderar också symbolik och ritualer som är 
meningsbärande för individen. Cirkeln längst in är den biologiska-fysiolo-
giska dimensionen som inbegriper kroppens reaktioner på stimuli från omgiv-
ningen. Den psykologiska dimensionen utgör nästa cirkel vilket inbegriper 
psykets reaktioner på omgivningen; tankar, handling, känslor i interaktion 
med individens personlighet. Den tredje cirkeln är den sociala världen där in-
dividen umgås och interagerar och förhandlar; sociala strukturer, samhället i 
stort, samverkansgrupper och de institutioner som är normerande och me-
ningsgivande i kraft av sin makt över individen. Den ekologiska dimensionen 
utgör den fjärde cirkeln vilken inbegriper individens interaktion med den om-
givande miljön, naturen såväl som den konstruerade miljön.      

I Sverige idag förekommer olika former av meningssystem, de existentiella 
komponenterna mixas, de ryms inte inom ramarna för de traditionella relig-
ionerna menar DeMarinis (2003; 2008). Genom att modifiera D. Wulffs mo-
dell (Wulff, 1993) över olika religiösa orienteringar och tillföra en femte in-
riktning, där delar av flera eller samtliga existentiella orienteringssystemen 
kan ingå, skapar DeMarinis en teori som matchar svenska förhållanden. Ter-
men existentiellt meningssystem definierar DeMarinis som frågeställningar 
som berör individens syn på meningen med livet, synen på döden, men också 
synen på livet i stort. Det femte meningssystemet innehåller komponenter från 
olika traditioner men kan även bestå av mer personliga inslag. Enligt modellen 
över olika former av system som är meningsbärande för individen existerar 
främst två inriktningar som inkluderar en transcendent kraft i tillvaron: ”litte-
ral affirmation” samt ”restorative interpretation”. Den första kan benämnas 
som religiös fundamentalism, där det nedtecknade ordet är mest centralt. Den 
andra inriktningen ”restorative interpretation” innebär att meningssystemet 
grundas mer på symbolik, myter och ritualer, utan konkret terminologi. Enligt 
Wulffs modell finns det även två meningssystem där transcendenta krafter 
utesluts i den existentiella omvärldsuppfattningen. Inom den första inrikt-
ningen ”litteral disaffirmation” finns en bokstavligt grundad omvärldsuppfatt-
ning utan transcendenta inslag. Exempel på denna typ av meningssystem är 
humanistiskt baserad ateism. Nästa inriktning utan transcendenta inslag be-
nämner Wulff ”reductive interpretation” vilket innebär att det finns en sym-
bolik i meningssystemet men utan transcendenta inslag. Exempel på denna typ 
av omvärldsuppfattning är vetenskapstroende där naturvetenskap ger svar på 
människans upplevelser utifrån psykologiska och neurologiska mekanismer. 
DeMarinis tillför ett femte system med inslag från flera meningssystem som 
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också kan innehålla personliga inslag utanför modellen. Dessutom ser DeMa-
rinis en grupp svenskar som saknar ett fungerande existentiellt meningssystem 
som utgör marginaliserade grupper av immigranter men också ett växande an-
tal etnisk svenska ungdomar där ett förankrat synsätt och strategier för värde-
ringar och beslutsfattanden saknas. Bland immigranter som bär på trauman 
kan det tidigare meningssystemet upplevas som dysfunktionellt i den svenska 
kulturen och bland etniska unga svenskar kan det finnas en avsaknad av ett 
fungerande existentiellt meningssystem sedan barndomen.  

DeMarinis beskriver relationen mellan de existentiella frågorna och me-
ningsskapande på följande sätt:  

The existential dimension is focused on the individual’s understanding of ex-
istentiality and the way meaning is created. This dimension includes 
worldview conception, life approach, decision-making structure, way of relat-
ing, and way of understanding. It also includes the activities or expressions of 
symbolic significance, such as rituals and other ways of making meaning. As 
each individual has an existential dimension and spiritual nature, the varieties 
of their expression include many different kinds of meaning systems. These 
can be associated with traditional religious systems or with other meaning-
making systems. For the individual it is also possible to have elements of dif-
ferent systems combined. (DeMarinis, 2008, s. 60) 

I centrum står individen som upplever mening ibland utan synbar logik. Strä-
van efter att förnimma sammanhang och söka mening är mänsklig, men rela-
tiviteten i dagens samhällssystem försvårar. För att den existentiella dimens-
ionen ska upplevas som tillfredsställande och meningsbärande bör den inne-
hålla en omvärldsuppfattning, livsorientering och mål samt moraliska ställ-
ningstaganden som känns meningsfulla för individen. Det existentiellt 
meningsskapande ramverket kan som tidigare nämnts både innehålla tradit-
ionellt religiösa frågor men också meningsbärande inslag utanför det tradit-
ionellt religiösa området. Levande symboler och ett fungerande ritsystem till-
hör väsentliga inslag. Den existentiella dimensionen genomsyras av hela sam-
hällskontexten och påverkas av rådande lagar och regler. DeMarinis (2003) 
drar paralleller mellan individens existentiella system och den kulturella häl-
san. Om den grundläggande tryggheten saknas utvecklas en existentiell- och 
kulturell epidemiologi på bred front. De traditionella och kollektiva riterna 
med existentiell funktion har mist sin betydelse för en stor del av befolkningen 
i Sverige, inte minst ungdomar. Detta ökar riskerna för epidemiologi. De exi-
stentiella frågorna måste ventileras men anpassas till behoven i det rådande 
samhället och ges utrymme. Meningens inverkan på hälsan både utifrån ett 
psykosocialt och kulturellt perspektiv bör undersökas. Meningen modifieras 
och förändras över tiden och påverkas av interna samt externa faktorer, vilket 
är väsentligt att betona vid studiet av ungdomar under adolescensen, som är 
målgruppen i den aktuella undersökningen. Fler och fler svenskar saknar för-
ankring i ett kulturellt fungerande meningssystem.  
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Utifrån Marsellas definition av begreppet kultur innebär epidemiologi en-
ligt DeMarinis (2003) att medlemmarna i ett samhälle inte har tillgång till de 
interna och externa representationer som krävs för en sund utveckling på in-
divid- grupp- och samhälls nivå. Vägar för att skapa nya samordnade repre-
sentationer finns inte etablerade. Den existentiella kärnan består av berättelser, 
riter och en värdegrund som fungerar vårdande och som resurs vid tillfällen 
av hopp och kriser. Hälsovården bör anpassas och bli tolerantare för att fylla 
en fungerande funktion och syftet bör vara att hjälpa individen att finna de 
personligt existentiella värdena. Inom religionspsykologin (DeMarinis, et al., 
2011; Ulland & DeMarinis, 2014) finns resurser att konstruera teoretiska mo-
deller och kliniska tillämpningar som kan bidra till en förståelse av hur olika 
existentiella meningssystem i ett samhälle kan samverka, samt utvärdera hur 
dessa meningssystem påverkar psykologiskt och sociokulturellt och slutligen 
identifiera postmoderna mönster av existentiell epidemiologisk art.  Ett lämp-
ligt sätt att förstå existentiell information är att kartlägga dess funktion i det 
aktuella kulturella sammanhanget, att studera vad som vid en specifik tidpunkt 
är mest meningsfullt och värdefullt i livet och som påverkar trosföreställ-
ningar, moralvärden samt uppföranden. Denna funktionella utgångspunkt är 
grundläggande för definitionen av existentiellt meningsskapande både i relat-
ion till religiositet och existentiella frågor i vidare bemärkelse i den aktuella 
avhandlingen. 

L. Adamsons (1999; Adamson, Hartman et al.1999) definition av existen-
tiella frågor vidgar begreppet och rymmer livsfrågor som berör hela mänsk-
ligheten oavsett kulturell och religiös bakgrund. Adamson använder begreppet 
för att lyfta fram det vi alla har gemensamt: vi föds och lever i olika sociala 
sammanhang för att sedan dö. Synen på de existentiella frågorna är dessutom 
nära sammanflätade med identitetsprocessen, de existentiella frågorna är rela-
terade till individens identitetsfrågor enligt Adamson. Liksom DeMarinis an-
vänder Adamson begreppet existentiellt främst utifrån ett funktionellt per-
spektiv och definierar existentiellt enligt följande:” … a central theme of in-
terest to the individual at the time of inquiry” (Adamson, 1999, s. 36). Detta 
innebär att de existentiella frågorna utgör någonting som är viktigt för indivi-
den vid den aktuella tidpunkten.  

De existentiella frågorna hjälper individen att förstå de egna upplevelserna 
i relation till omgivningen vilket ger mening och mål i tillvaron. Genom en 
inblick i individens existentiella funderingar blir den grundläggande livssynen 
och identitetsutvecklingen begriplig. Adamson påpekar att två aspekter domi-
nerar identiteten inom den senare delen av adolescensen, den sociala och exi-
stentiella. De existentiella frågorna berör liv och död, gott och ont, rättigheter 
och skyldigheter men även områden som är viktiga för individens vardag. Ex-
istentiella frågor innehåller frågor som uttrycker individens egna upplevelser 
och erfarenheter i relation till omgivningen. De hjälper att tolka, förstå och 
finna syfte och mening med det egna livet samt den omgivande världen. De 
existentiella frågorna utgör ett mönster med vilket individen tolkar världen. 
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Men Adamsons definition är även substantiell, de existentiella frågorna 
hänger även samman med det etablerade politiska- filosofiska- och religiösa 
värdesystemet. Hur förankrade frågorna är i den omgivande kontexten varie-
rar enligt Adamson. Centrala frågor som speglar den existentiella dimens-
ionen för Adamson är: ”Vilken syn har du på livet?”, ”Vad tänker du på mest 
av allt?” samt ”Vad är viktigast i livet för dig?”, frågor direkt relaterade till 
ovanstående undersökning.   

Känsla av sammanhang  
En central fråga för den medicinska sociologen A. Antonovsky (1979, 1993, 
1996, 2005) är hur vissa människor som upplever svåra händelser förblir fris-
kare än andra. Antonovskys tankar kring motståndsresurser föddes i samband 
med studier av överlevare från koncentrationslägren under andra världskriget. 
En för Antonovsky viktig fråga utgjorde hur kvinnor i detta fall kunde bevara 
en god psykisk hälsa genom livet trots fasansfulla upplevelser under kriget. 
Antonovskys salutogena perspektiv innebär fokus på hälsans ursprung, de 
kvinnor som bevarade hälsan, trots att de tillhörde en minoritet, inte de kvin-
nor som blev sjuka på grund av tidigare upplevelser. Antonovsky ser hälsa-
ohälsa som ett kontinuum, en sammanhängande skala, och undersöker var på 
denna skala människan befinner sig vid en viss tidpunkt samt anledningen till 
att människor hamnar i olika lägen på denna skala. Gränsen mellan friskt och 
sjukt blir i Antonovskys teori flytande, inte dikotomt. Den salutogenetiska 
modellen innebär att fokus flyttas från det patogena till individens subjektiva 
bedömning av sitt tillstånd och de faktorer som påverkar detta tillstånd. Anto-
novskys åsikt är att det patogenetiska och det salutogena synsättet komplette-
rar varandra. Människan utsätts genom hela livet av stressorer d.v.s. händelser 
som det inte finns någon omedelbar respons på och som skapar spänning hos 
individen. Förmågan att lösa upp och hantera denna spänning framgångsrikt 
avgör om individen förblir vid god hälsa eller blir sjuk.  

Antonovsky (1979, 1996, 2005) menar att individen har psykosocialt grun-
dade motståndsresurser (GMR) och motståndsbrister (GMB).  GMR utgör 
samtliga faktorer som motverkar spänning som uppstår i vissa situationer 
varav socialt stöd och jagstyrka utgör väsentliga motståndsresurser. GMB är 
således faktorer exempelvis livserfarenheter som begränsar möjligheterna att 
lösa de spänningar som uppkommer. Gemensamt för alla dessa GMR är att de 
gör stressorerna begripliga och därmed lättare att hantera vilket ger en upple-
velse av sammanhang hos den som drabbas och därmed förhindrar att spän-
ning omvandlas till stress. Antonovsky betonar de sociala faktorernas bety-
delse för möjligheterna att bevara den psykiska hälsan trots en rikedom av 
stressorer i livet och hävdar att en stressor till och med kan befrämja hälsa om 
individen har tillgång till adekvata resurser. Förmågan att uppleva en känsla 
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av sammanhang (KASAM) avgör enligt Antonovsky styrkan i individens re-
surser att motverka ohälsa och därmed möjligheten att utveckla effektiva co-
pingstrategier. Antonovsky definierar KASAM på följande sätt: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträck-
ning man har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit 
till att (1) de stimuli som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång 
är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de resurser som krävs för att 
man ska kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns tillgängliga, 
och (3) dessa krav är utmaningar, värda investeringar och engagemang. (An-
tonovsky, 2005, s. 46) 

Vad ger då känslan av sammanhang? Enligt Antonovsky (1979, 1996, 2005) 
kännetecknas individer med starkare KASAM av en god förmåga att uppleva 
situationer som begripliga, hanterbara samt meningsfulla. Dessa tre kompo-
nenter återfann Antonovsky hos intervjuobjekt med stark KASAM som ge-
nomgått svåra trauman. De två första egenskaperna är mer kognitiva till sin 
karaktär: med begriplighet menas i vilken utsträckning individen upplever och 
förväntar sig stimuli som någonting gripbart, sammanhängande och struktu-
rerat, istället för kaotiskt och slumpmässigt till sin natur. Det finns en före-
ställning om att kommande händelser går att sortera och förklara. Med hanter-
barhet avses i vilken grad individen upplever att de resurser som krävs för att 
möta de stimuli som man utsätts för finns tillgängliga inom individen själv 
eller i omgivningen. Den tredje komponenten meningsfullhet är mer emotion-
ell och speglar en upplevelse av delaktighet, medverkan eller närvaro i den 
egna livsprocessen vilket ger motivation och känslomässigt engagemang. 

Informanterna med allra svagaste KASAM i Antonovskys studie (2005) 
uppgav att det inte fanns någonting i livet som kändes betydelsefullt och vik-
tigt eller medgav att det förekom viktiga inslag men i negativ bemärkelse 
p.g.a. att de upplevdes som påtvingade krav från omgivningen. Enligt Anto-
novsky är alla tre ovanstående komponenter nödvändiga för en stark KASAM 
men hur väsentliga elementen är varierar. Den allra viktigaste delen av de tre 
är meningsfullhet. Det finns ett samband mellan dessa komponenter: begrip-
lighet kan bidra med en känsla av hanterbarhet vilket i sin tur ökar upplevelsen 
av meningsfullhet.  Antonovsky hävdar att människan sätter upp gränser för 
vad som är viktigt, vilket innebär att hela den objektiva världen inte behöver 
upplevas som sammanhängande för en stark KASAM. Denna gränssättning är 
mer eller mindre unik för individen men måste innehålla känslor, signifikanta 
andra, den huvudsakliga sysselsättningen och existentiella teman för att bidra 
till mening. För tonåringar innebär detta att förutom familjen är kamrater och 
skolmiljön av stor vikt för välmående. Ungdomar kan endast uppnå ett tillfäl-
ligt högt KASAM, först under vuxenåren stabiliseras KASAM, då permanen-
tas rollerna under en längre tid, någon form av livsmönster utkristalliseras och 
KASAM blir mer eller mindre definitiv.  
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Det finns ett samband mellan KASAM och identiteten enligt Antonovsky 
(1979, 2005). I mötet med samhället, dess regler och normer strävar individen 
efter en balans mellan allmänna regler och det egna perspektivet och hand-
lingsmönstret. En person med starkare KASAM kan, utan rädsla se samhället 
i stort och ny information som en positiv utmaning som öppnar nya möjlig-
heter. Nya roller införlivas när de gamla känns otillräckliga och det finns kraft 
att utveckla nya identiteter. Svag KASAM, svagt själv och en diffus identitet 
hänger således ihop.  

Förmågan att hantera den spänning eller stress som uppstår påverkas av 
individens tillgång till motståndsresurser (Antonovsky, 1979, 2005). Dessa 
gynnas av ett starkare KASAM, ett synsätt på livet grundläggande för en ut-
veckling av effektiva copingstrategier. En stressor kan vara kronisk och där-
med påverka hela livet, exempelvis familjeförhållanden under uppväxtåren 
som är den allra viktigast stressorn för individens KASAM enligt Antonovsky. 
Den sociokulturella miljön gör bestående avtryck hos individen och i enlighet 
med Antonovsky kan föräldrarna ”överföra” sin KASAM på barnen. Detta 
innebär att barndomen utgör en grundläggande erfarenhet som genererar star-
kare eller svagare KASAM. Så småningom påverkar även kamrater, skolan 
och TV:n tillsammans barnets fortsatta utveckling. Antonovsky betonar också 
att händelser i livet i exempelvis skolmiljön påverkar stressnivån bland barn 
och ungdomar. Återkommande eller outredda konflikter med kamrater och 
vuxna i skolan utgör källor till kronisk stress som påverkar möjligheterna att 
utveckla starkare KASAM.  

Antonovsky (2005) citerar viktiga element i Eriksons identitetsbegrepp och 
drar paralleller till de tre komponenterna inom begreppet KASAM. ”En livgi-
vande verklighetskänsla” kopplar Antonovsky samman med begriplighet, att 
”värdesätta denna förmåga” förenas med hanterbarhet. Begreppen ”livgi-
vande… medvetenhet… individuell” leder enligt Antonovsky till menings-
fullhet. En stressor kan utgöra svåra livshändelser som exempelvis skilsmässa 
och dödsfall. Styrkan i människans KASAM avgör i detta fall vilka konse-
kvenser livshändelsen får för individen, om följderna blir skadliga, utan direkt 
inverkan eller till och med positiva för välbefinnandet. Dagliga händelser ut-
gör en tredje kategori av stressorer exempelvis en misslyckad redovisning på 
arbetsplatsen. Denna kategori av händelser har enligt Antonovsky en mindre 
inverkar på människan och menar att likartade händelser bör upprepas för att 
inverka på hälsan eller KASAM.    

Enligt Antonovsky är förmågan att uppleva sammanhang och mening uni-
versell till sin karaktär. KASAM knyter inte an till någon specifik form av 
coping, därav dess allmänmänskliga karaktär. Det som kännetecknar personer 
med starkare KASAM är att de skapar en motbalans, en ordning i ett mer eller 
mindre kaotiskt händelseförlopp. Människan utsätts genom livet för ett i stort 
sett obegränsat flöde av stimuli. Trots detta kommer en individ med stark KA-
SAM att finna strukturer i situationer där utomstående saknar sammanhang. 
Flexibilitet är ett kännetecken för dessa människor vilket innebär ett mod att 
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förbli öppen för det unika i varje situation. Flexibiliteten innebära också att 
individer med stark KASAM har förmåga att välja vilka områden i livet som 
är viktiga, de fyra huvudkomponenterna måste dock finnas representerade. 
Vid motgångar inom ett område förändrar således denna individ tillfälligt eller 
konstant sin inställning. Detta inbegriper en förmåga att välja många olika co-
pingmetoder. Antonovsky uttrycker sig så här:  

Vad personer med stark KASAM gör är att välja just den copingstrategi som 
verkar mest lämpad för att handskas med den stressor som han eller hon har 
ställts inför. (Antonovsky, 2005, s. 186) 

Rutiner och ritualer ger en upplevelse av stabilitet, motverkar stress och ökar 
välbefinnandet. Ritualer ger en känsla av permanens som är positiv, en rytmi-
citet, ett repetitivt beteende som bidrar till hälsa. För att skilja mellan tvångs-
mässig, för individen begränsande ritualisering och de ritualer som ger sam-
manhang men trots det lämnar en öppning för en förändringsprocess och spon-
tana överraskningar använder Antonovsky begreppet ”harmonisk kontinuitet” 
(2005). Men KASAM kan också bli falsk, oäkta eller rigid d.v.s. individer som 
ser alla livshändelser som begripliga. En människa med ett svagt själv och en 
svag identitet klamrar sig fast vid en identitet i för stor utsträckning utan för-
måga och mod att förändras och utvecklas vidare i livet. En individ med stark 
KASAM äger däremot en förtröstan att ny information går att göra begriplig 
och förhåller sig därmed öppnare för intryck och förändringar och kan se dessa 
som positiva utmaningar.    

Antonovsky (1979, 2005) menar att det inte sker någon större förändring 
av KASAM senare i livet bland individer med starkare KASAM. Om mot-
ståndsresurser och strategier vid stress har utvecklats under de tidiga vuxenå-
ren kommer förmågan att aktiveras vid behov senare i livet. Enligt Antonov-
sky låter sig inte denna kapacitet påverkas i första taget. Långsiktiga föränd-
ringar i mönstret av livserfarenheter inverkar men inte enstaka händelser. KA-
SAM utgör ett förhållningssätt vilket innebär att individens KASAM i princip 
är konstant inom samtliga sektorer i livet. Skillnaderna mellan individer med 
en stark respektive svag KASAM växer med åren, vilket innebär att barn- och 
ungdomsåren är gynnsamma perioder att skapa grunden för en fortsatt god 
hälsa. Det innebär också att enstaka händelser eller terapeutiska samtal har 
föga inverkan på individens förmåga att uppleva sammanhang, speciellt se-
nare i livet. Förhållningen till världen utformas likt ett mönster utifrån de in-
stitutionella, kulturella och sociala miljöer som individen möter i vardagen.  

Antonovsky (2005) hävdar också att den mindre primärgruppen vid exem-
pelvis arbetsplatsen eller i skolan kan bidra till ett kollektivt KASAM som 
påverkar även den enskilda individens förhållningssätt, synen på livet och dess 
händelseförlopp. Under vuxenåren har individen utvecklat en relativt stabil 
KASAM och förhoppningsvis en god förmåga att använda sig av effektiva 
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motståndsresurser vilket innebär en starkare KASAM. Enligt Antonovskys te-
ori tenderar KASAM bland människor med stark KASAM att förstärkas mer 
och mer med åren, i motsats till detta finns det risk att KASAM sjunker mer 
och mer bland vuxna människor som har en svagare KASAM. För en drastisk 
förändring av KASAM under vuxenåren krävs ett medvetandegörande och en 
långsiktig förändring av synen på livserfarenheter, det krävs genomgripande 
och bestående förändringar i livet. Individen behöver en ökad upplevelse av 
förutsägbarhet, meningsfullhet och balans.  

Antonovskys teori (1996, 2005) bygger på antagandet att människan i var-
dagen befinner sig i obalans vållad av upplevda inre och yttre krav d.v.s. sti-
muli som individen inte har automatiska lösningar på. Människan bär då på 
ett behov som är otillfredsställt och som saknar omedelbar lösning. En individ 
med starkare KASAM upplever att dessa stimuli eller stressorer går att lösa 
och den inre balansen återskapas därmed. Det finns en tillit till att situationen 
kommer att ordna sig, de resurser som behövs finns tillgängliga och att pro-
blemet kommer att bli begripligt, hanterbart och kanske till och med ge en 
känsla av meningsfullhet. En individ med svagare KASAM upplever sig där-
emot förvirrad, rädd och osäker vilket utvecklar känslan av obalans och stress. 
Om problemet kvarstår kommer individen med starkare KASAM att kunna 
hantera detta och fortsätta att leva med detta utan att det inverkar på hälsan i 
lika stor utsträckning som hos personer med en svagare KASAM. Det är alltså 
förmågan att hantera spänning som ger individer med starkare KASAM en 
bättre psykisk och fysisk hälsa.  

Antonovsky själv (1996) uppmärksammar frågor kring KASAM som bör 
utforskas vidare: Är KASAM av betydelse endast för individer som upplever 
hög nivå av stressorer? Existerar en linjär relation mellan KASAM och hälsa 
eller existerar det en kritisk gräns mellan svag och stark KASAM som avgör 
hälsotillståndet? Varierar vikten av KASAM för hälsan med ålder? Är relat-
ionen mellan KASAM och mental hälsa starkare än mellan KASAM och fy-
siskt välmående? Hur ser relationen ut mellan individens rörelse mot en god 
hälsa och kollektivets eller gruppens KASAM? Speglar KASAM förändringar 
i attityd och uppförande på en emotionell nivå eller inverkar neuropsykiatriska 
förmågor?  

Kritik mot KASAM-teorin 
Flensborg-Madsen och kollegor (Flensborg-Madsen, Ventegodt, & Merrick, 
2005, 2006) hävdar att ett flertal studier visar en stark relation mellan KASAM 
och variabler associerade till psykisk hälsa och välmående, däremot saknas ett 
starkt samband mellan KASAM och fysisk hälsa. Slutsatsen är att KASAM 
utgör en indikator på psykisk hälsa mer än fysisk. I enlighet med ovanstående 
forskare styrs den fysiska hälsan av emotion till skillnad från den psykiska 
hälsan som påverkas mer av individens medvetna och mentala kognitiva för-
mågor. Problemet är att KASAM mäter både mentala processer och emotion 
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vilket orsakar det svaga sambandet mellan KASAM och fysisk hälsa. Dessu-
tom ifrågasätter man teorins sammankoppling av begreppen förutsägbarhet 
och begriplighet och hävdar att förutsägbarhet inte utgör en nödvändig kom-
ponent för begriplighet. Starka människor med god förmåga att hantera olika 
stimuli kan välja det oförutsägbara och trots det uppleva en hög grad av be-
griplighet och sammanhang. Vidare ifrågasätter man uppdelningen av några 
frågor i KASAM-formuläret (den långa versionen) och hävdar att dessa mäter 
förutsägbarhet istället för hanterbarhet. Även bland de frågor som enligt An-
tonovsky speglar begriplighet är några frågor inte lämpligt formulerade för att 
undersöka de tre aktuella komponenterna. Fråga nummer ett kring begriplig-
het bör exempelvis utgår från informantens känsla av att förstå andra männi-
skor, inte huruvida människor runt omkring ofta missuppfattar den berörda 
personen.  

T. Schnell (2009, 2010, 2011) ifrågasätter den endimensionella synen på 
relationen mellan förmågan att uppleva mening och individens hälsotillstånd. 
Den psykiska hälsan bör inte betraktas bipolärt som ett kontinuum. Menings-
skapande och dess relation till hälsan bör studeras utifrån flera dimensioner 
som positiva och negativa komponenter av hälsa men också utifrån begrepp 
som meningsfullhet och meningskris. Schnell identifierar ett flertal källor som 
inverkar på upplevelsen av mening och som på skilda sätt inverkar på hälso-
tillståndet. I undersökningar bland vuxna har Schnell bland annat funnit en 
grupp som ligger lågt i meningsfullhet utan att den psykiska hälsan (depress-
ion och ångest) tycks nämnbart påverkad.  

S. Geyer (1997) kritiserar Antonovskys teori för att inte i tillräcklig ut-
sträckning utgå från ett sociologiskt perspektiv vid en bedömning av indivi-
dens möjlighet att utveckla en stark KASAM. Geyer menar att egenskaper 
som kompetens och förmåga till problemlösning, som krävs för en starkare 
KASAM finns överrepresenterade inom övre medelklassen, bland människor 
med högre utbildning och inom yrken som karaktäriseras av en hög nivå av 
beslutsfattande där möjlighet till påverkan är ständigt närvarande. KASAM 
speglar ett förhållningssätt som är förbehållen en minoritet av mänskligheten, 
en välutbildad grupp.   

I rapporten ”Röster om KASAM: 15 forskare granskar begreppet Känslan 
av sammanhang” (Forskningrådsnämnden, 1998) redogör T. Kumlin för en 
kritisk granskning av Antonovskys teori. I rapporten förs även en dialog mel-
lan Kumlin och andra forskare som reagerar på Kumlins kritik. Kumlin menar 
att Antonovskys teori består av motsägelsefulla begrepp, paradoxer och för-
virrande förklaringsmodeller. Enligt Kumlin gör Antonovsky i sin definition 
av hälsa-ohälsa ett försök att ta ett språng bortom den konventionella veten-
skapen samtidigt som Antonovsky använder konventionellt vetenskapliga ter-
mer för att förklara sitt resonemang, vilket enligt Kumlin förhindrar ett över-
skridande. När Antonovsky operationaliserar begreppen hälsa-ohälsa görs 
detta inom ramarna för patogenetisk terminologi som smärta och begräns-
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ningar samt läkarens skattade prognos över sjukdomar. Därmed frångår An-
tonovsky den egna salutogenetiska modellen vilket blir motsägelsefullt. Detta 
beror enligt Kumlin på att den hälsa som är central för Antonovsky är svår att 
avgränsa och därmed att mäta.  

Kumlin är även kritisk mot Antonovskys försök att undvika dikotomisering 
(sjukdom-hälsa) och fokusera helheten genom att se hälsa-ohälsa som ett kon-
tinuum. Kumlin menar att Antonovsky själv bidrar till dikotomisering i och 
med den egna begreppsanvändningen patogenes/salutogenes. Detta leder till 
att Antonovsky missar helheten och endast utökar mängden etablerade veten-
skapliga begrepp.  

Enligt Kumlin leder Antonovskys sociokulturellt strukturerade definition 
av KASAM till en reduktion av de individuella psykologiska variablerna i be-
greppet. Kumlin undrar hur det objektiva kan ge upphov till det subjektiva. 
Antonovsky hävdar nämligen att psykosociala faktorer ryms inom KASAM-
begreppet vilket Kumlin ställer sig tveksam till. Antonovsky missar att för-
klara hur de psykosociala faktorerna hänger ihop och påverkar hälsan. Enligt 
Antonovsky hänger dessa faktorer ihop i KASAM, vårt existentiella förhåll-
ningssätt som enligt Kumlin ”korrumperas” genom att ses som en effekt av 
objektiva sociokulturella strukturer. Det existentiella och psykologiska redu-
ceras till sociokulturella mönster.   

Vidare går Kumlin in på de relativt små möjligheterna att förändra KA-
SAM som Antonovsky framför. Enligt Kumlin undviker Antonovsky den 
komplexa frågan kring en eventuell förändring av KASAM. Antonovskys te-
ori vilar på de sociokulturella strukturernas betydelse för förändring och mis-
sar människan som en skapande aktör i samhället, vilket enligt Kumlin kän-
netecknar individer med stark KASAM. KASAM som ett subjektivt existen-
tiellt förhållningssätt kommer i skymundan för det allt för framträdande soci-
okulturella perspektivet.  

Ett problem ser även Kumlin i Antonovskys förklaring över vad KASAM 
är och hur KASAM fungerar vilket inte överensstämmer. När Antonovsky be-
skriver hur KASAM fungerar vilar resonemanget på begrepp som t.ex. real-
ism, öppenhet och flexibilitet, termer som enligt Kumlin inte finns med i de-
finitionen av KASAM. Själva poängen inom vetenskapligt grundade teorier 
bör vara entydighet mellan begrepp och operationalisering.  

Kumlin hävdar att Antonovskys syn på KASAM som en grundläggande 
livssyn eller ett existentiellt förhållningssätt, avgörande för hur effektivt män-
niskan hanterar stress och teorin kring stressorer som det saknas omedelbar 
respons på inte går ihop. KASAM, som en vana kan inte inverka på den främ-
mande situation som en stressor ger upphov till och tveksamt nog utgöra grun-
den för en god stresshantering. Enligt Kumlin blandar Antonovsky ihop ef-
fekten av god stresshantering och orsakerna till god hantering av stress. Där-
med reduceras stressprocessen till KASAM som ett förhållningssätt vid sidan 
om denna process och omvandlas till ett ting i tid och rum.   
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Identitet 
J. Kroger (2007) presenterar fem olika förhållningssätt till begreppet identitet 
och dess utveckling; med fokus på historiska förändringar, med utgångspunkt 
i inre strukturella förändringsprocesser, den yttre sociokulturella miljöns hu-
vudsakliga betydelse för utveckling, med individens livsberättelser i centrum 
samt en kombination av intrapsykiska och sociokulturella förändringar och 
dess betydelse för identitetens utformning.  

Kroger hänvisar till R. F. Baumeister (1987) som hävdar att identiteten i 
dagens västerländska samhälle upplevs som ett problem eftersom barnets arv 
från föräldrarna i det industrialiserade samhället inte existerar på samma sätt 
som tidigare i historien vilket innebär svårigheter för individen att finna sig 
själv. Inom den förindustriella kulturen ärvde barnet identiteten från sina för-
äldrar utifrån yrkes- och samhällsklass, framtiden var mer utstakad av sam-
hället. Idag måste individen på egen hand söka mer aktivt efter mening och 
syfte med sitt liv. Detta är centralt för identiteten menar Baumeister vilket 
innebär att sociala och historiska förhållanden bör tas i beaktan vid studier av 
identitetsutvecklingen. 

Teorier som bygger på att intrapsykiska processer styr identiteten och dess 
utveckling innebär att inre förutbestämda sekventiella och strukturella proces-
ser bidrar till förändring. Denna intrapsykiska organisation avgör hur indivi-
den skapar mening, tolkar omvärlden och förändras över tid. Utvecklingen ger 
upphov till nya meningsbärande strukturer och sätt att tolka tillvaron.  Fors-
kare inom denna åsiktsriktning är enligt Kroger (2007) J. Loevinger, R. Ke-
gan, R. Selman, S. Parks samt J. Fowler.  

En tredje utgångspunkt vid studier av identiteten är det sociokulturella per-
spektivet där omgivningens betydelse för utveckling lyfts fram. Här nämner 
Kroger J. Shotter och K. J. Gergen som exempel på forskare inom denna skola 
där kulturen betonas som gränssättare för individens identitetsutveckling. 
Centralt för utveckling är enligt detta synsätt hur individen upplever respons 
från signifikanta andra. Beteenden och språket är centrala för självets utveckl-
ing vilket innebär att identiteten omvandlas i takt med förändringar i den om-
givande miljön. Kroger refererar till Yoder (2000) som kritiserar Marcias fo-
kusering på intrapsykiska processer och hävdar att identitetsprocessen primärt 
styrs av socio- kulturella faktorer som utgör möjligheter och “barriärer” för 
individens utveckling.  

Enligt det förhållningssätt som betonar livsberättelsernas huvudsakliga be-
tydelse så konstrueras, erkänns, upprätthålls och ges identiteten mening ge-
nom individens egna livshistoria. Kroger nämner McAdams teori (1996) kring 
livsberättelser som syntetiserar och skaparen enhet bland flerfaldiga jag “me”. 
Berättelser binder samman “I” och “me”. McAdams ser “I” som de processer 
som skapar ett själv genom berättande. “Me” utgör den produkt som “I” kon-
struerar och sammanlänkade formar dessa identiteten enligt McAdams. 



 73

Det femte synsättet på identitetsutveckling som Kroger presenterar är det 
perspektiv som är centralt i den föreliggande avhandlingen. Bland forskare 
med utgångspunkt i det psykosociala perspektivet betraktas identiteten som en 
kombination av yttre sociala förhållanden och inre psykologiska processer 
(Erikson, 1963; Marcia, 1966). Kroger betonar att utifrån denna tradition skif-
tar omgivningens förväntningar på individen genom livet liksom även biolo-
giska förutsättningar, psykologiska försvar samt kognitiva processer utvecklas 
och genomgår omvandling. Utifrån Eriksons teori kring en “optimal identi-
tetsutveckling” som kräver både kontinuitet och förändring frågar sig Kroger 
vilka dimensioner av identiteten som utifrån ett psykosocialt perspektiv är be-
stående kontra föränderliga genom livet?     

E. H. Erikson 
Enligt E. H. Erikson (1963, 1980, 1981, 2004) innebär identiteten en inre 
känsla som utvecklas genom en livslång biopsykosocial process med ett stän-
digt behov av bekräftelse från omgivningen. Detta innebär att identitetsut-
vecklingen styrs av individens biologiska förutsättningar, psykologiska önsk-
ningar och intressen samt den kulturella miljön. Även socialisering inverkar 
således på människans identitet vilket innebär att omgivningens krav och nor-
mer införlivas och accepteras av individen. Under tonåren sker stora föränd-
ringar inom samtliga ovanstående områden som bidrar till en identitetskris 
vilket genererar utveckling. Erikson beskriver egoidentitet som en upplevelse 
av ett harmoniskt själv, en sammanhängande helhet och en känsla av att detta 
kärnsjälv bevarar individens funktion och mening för andra människor i om-
givningen. Upplevelsen av en identitet kräver ett samspel mellan barndom-
sidentifikationerna och samhällets identifikation. Dessa två komponenterna 
bör överensstämma relativt väl med individens sätt att identifiera sig med 
andra. Identiteten är ett resultat av individens bearbetning av tidigare identifi-
kationer vilket ger meningsfullhet åt det förflutna såväl som framtiden. Erik-
son beskriver en “optimal identitet” med följande ord: 

en känsla av psykosocialt välbefinnande. Typiskt för denna känsla är att man 
känner sig hemma i sin egen kropp, tycker sig ”veta vad man håller på med” 
och är säker på att bli erkänd av personer som betyder något  (Erikson, 
1981:142).     

Utifrån Eriksons (1980, 2004) utvecklingspsykologiska teori existerar en be-
stående kärna i identiteten som individen upplever förblir densamma men Er-
ikson ser även en föränderlighet i identiteten som påverkas av inre och yttre 
förhållanden.  Identitetsbildningen tillhör det femte steget av åtta i Eriksons 
epigenetiska utvecklingsteori. Genom de inre, genetiska förändringarnas sam-
spel med den yttre miljön sker en utveckling och samtliga stadier bygger på 
varandra. Denna process sker i bestämda steg. Varje stadium innehåller en kris 
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som bör lösas för en fortsatt positiv utveckling. Krisen kan lösas på ett över-
vägande positivt eller negativt sätt och motpolerna inom det femte stadiet som 
infinner sig under adolescensen är identitet kontra identitetsförvirring. Om 
kriserna i de skilda stadierna inte kan lösas på ett tillfredsställande sätt innebär 
detta en förvirring och en ofullständig identitet. Egos uppgift är enligt Erikson 
att finna strategier och att skapa en viss helhet i upplevelser. En helhetsupple-
velse som ger ett sammanhang mellan skilda intryck och minnen, mellan inre 
drifter och krav samt mellan det privata och offentliga. Egosyntesen och den 
sociala organisationen kompletterar varandra och bidrar till utveckling. Iden-
titeten bygger på tidiga identifikationer men också på individens sätt att pro-
cessa och bearbeta identifikationerna främst under tonåren.  

I ungdomsåren (Erikson, 1980, 1981) söker individen tillit och bekräftelse 
i samhället, bland betydelsefulla andra. Individen strävar efter att integrera 
och skapa en sammanhängande helhet av tidigare identitetselement i ett nytt 
större sammanhang och därmed uppnå en känsla av inre kontinuitet. Grund-
läggande är den förtröstan barnet bygger upp till de nära vårdarna men från 
och med adolescensen sker individens identifikation med och bland jämnåriga 
menar Erikson. 

Resultatet från samtliga stadier i Eriksons utvecklingsmodell (Erikson, 
1980, 2004) påverkar identiteten och dess livslånga utveckling: Det första sta-
diets förtröstan kontra misströstan, andra stadiets autonomi kontra skam, 
tredje stadiets initiativ kontra skuld, fjärde stadiets idoghet kontra underläg-
senhet, femte stadiets identitet kontra identitetsförvirring, sjätte stadiet intimi-
tet kontra isolering, sjunde stadiets generativitet kontra stagnation samt åt-
tonde stadiets integritet kontra misströstan. Den egenskap som utvecklas om 
kriserna blir lösta på ett huvudsakligen positivt sätt är en jagidentitet som ger 
hopp, vilja, mål (som ger mening), inriktning framåt, trohet, omtänksamhet 
och visdom. Den fullbordade identiteten innebär att individen har övervägt 
olika alternativ och gjort ställningstaganden inom olika områden i livet exem-
pelvis det yrkesmässiga- eller ideologiska området (religion och politik) men 
den fullbordade identiteten möjliggör också djupare och intimare relationer 
med andra.  Om stadiekriserna inte kan lösas uppstår enligt Erikson identitets-
förvirring och för individen väl grundade ställningstagande uteblir.  

Marcias teoretiska grund 
J. Marcia (1993a) utgår från Eriksons teori kring identitetsutvecklingen. Lik-
som Erikson anser Marcia att identiteten utgör en syntetisering av de i barn-
domen förvärvade färdigheterna, trosföreställningar samt identifikationerna 
till en mer eller mindre sammanhängande unik helhet. Denna inre organisation 
definierad som identiteten har ett specifikt innehåll och styrs av en viss pro-
cess. Identiteten avgör både individens sätt att hanterar erfarenheter samt på 
vilket sätt dessa erfarenheter är viktiga för individen. Identiteten kan enligt 
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Marcia teoretiskt närmas utifrån tre aspekter: den strukturella, den fenomeno-
logiska samt den beteendemässiga. Den strukturella aspekten innebär vilka 
konsekvenser identiteten får för den övergripande balansen i hela den psyko-
dynamiska utvecklingsprocessen. Marcia knyter an till Eriksons teori där sta-
dierna är länkade till varandra och de psykosociala kriserna är åldersbundna. 
Utgången från det ena stadiet påverkar hur individen processar nästa kritiska 
skede i utvecklingen. Den fenomenologiska aspekten inbegriper enligt Marcia 
(1993a) individens upplevelse av eller avsaknad av en identitet. Marcia hän-
visar till Erikson som hävdar att identitetsformeringen innebär en subjektiv 
medvetenhet om en bestående del av självet, bekräftat av signifikanta andra. 
Här vidareutvecklar Marcia Eriksons fenomenologiska resonemang kring 
identitetens utformning. Marcia skiljer mellan själva formeringen av identite-
ten och dess konstruktion. Konstruktionen av identiteten startar, menar Marcia 
när individen börjar ta medvetna beslut kring vem han eller hon vill vara, um-
gås med, när trosföreställningar utkristalliseras, yrkesval görs samt när värden 
som individen vill ansluta sig till antas. Utifrån Eriksons teori har de flesta en 
identitet men endast vissa människor bär på en medvetet självkonstruerad 
identitet som baseras på en process av medvetna beslut och ställningstagan-
den. Utifrån analyser av material från en mängd intervjuer bland adolescenter 
som påbörjades redan 1964 fann Marcia (1993a) och kollegor nyanser bland 
informanterna som tillägnat sig respektive saknade en konstruerad identitet 
(committed/uncommitted). Marcia och kollegor kunde urskilja fyra identitets-
stilar, med olika grad av konstruerad identitet (se tabell 1). Ytterligheterna är 
individer som aktivt utifrån medvetna val konstruerat en egen identitet och de 
personer vars identitet delas av och baseras på erfarenheter från signifikanta 
andra. Somliga individer saknar en identitetsstruktur vilket innebär att perso-
nen är mer nutidsfokuserad. Andra individer befinner sig i en utforskande pro-
cess, ett sökande efter en identitet. Liksom Erikson (2004) hävdar Marcia att 
upplevelsen av en identitet innebär känslan av ett kärnsjälv som knyter an till 
individens historia men som också är relaterad till en framtid som individen 
upplever som rimlig. Identiteten är meningsskapande och gör relationen till 
omvärlden signifikant. Individer med självkonstruerad identitet vet vem de är 
men också hur de blev den de är. De har också en upplevelse av att de aktivt 
har deltagit i processen att utforma detta kärnsjälv.  

Den beteendemässiga aspekten (Marcia, 1993a) omfattar observerbara 
komponenter i identitetsprocessen, det som kan betraktas utifrån, som empi-
riskt kan undersökas och som utgör en individs identitetsstatus.  Inom den 
empiriska forskningen är Marcia nydanande. Till grund ligger Eriksons teori 
kring identitetsutvecklingen men Marcia lyfter forskningen till ytterligare en 
nivå vilket är den empiriska och söker efter observerbara fenomen hos indivi-
den som kan tyda på en viss underliggande identitetsstruktur. En central fråga 
för Marcia är: Hur manifesterar sig identiteten i människans uppförande?  
Marcia utgår från två identitetsområden som enligt Erikson är centrala för 
ungdomars identitetsformering: ideologi och huvudsaklig sysselsättning/yrke. 
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Skiljelinjen mellan de personer som indikerar närvaro eller frånvaro av en 
identitet är enligt Marcia ett ställningstagande (vilket betecknar närvaron av 
en definierad identitet) inom ett aktuellt identitetsområde exemplevis ideologi 
eller yrkesutövning. Ett ställningstagande för en viss uppsättning mål, värde-
ringar och uppfattningar. Om en identitet existerar så bör den resultera i en 
form av ställningstagande i enligt med Marcias teori.   

Identitetsstatus 
Marcia (1966, 1976, 1989, 1993a, 1993b, 2001, 2006; Marcia & Fraser, 1983) 
nyanserar Eriksons teori och utvecklar utifrån svaren från semistrukturerade 
intervjuer fyra stilar med vilka individen uppnår känslan av stabilitet och han-
tera identitetskriser. Själva identitetsutvecklingen drivs fram av en process 
som består av en utforskande attityd som så småningom ersätts av ställnings-
tagande. Denna process fortgår genom livet vilket leder till förändringar i 
människans identitet inom skilda områden som yrke, ideologi och interperso-
nella relationer. Vid studier av identiteten är det enligt Marcia viktig att de 
identitetsområden som studeras känns relevanta utifrån den undersökta popu-
lationen samt att man finner en variation inom gruppen beträffande vilken stil 
som används för att söka lösa krisen inom det aktuella identitetsområdet. Det 
som studeras är därmed den process som individen använder för att försöka 
finna lösningar inte det specifika innehållet.   

Tillståndet som kan liknas vid identitetsförvirring (diffusion) innebär en 
svag och oreflekterad identitet (Marcia, 1993a, 1993b, 2006), en osäkerhet där 
en medvetenhet om det personliga i relation till exempelvis föräldrar, skola 
och kamrater börjar växa fram. Individen saknar distans och uppfattning om 
de dagliga rutinerna. Denna status kännetecknas av bristande reflektioner och 
engagemang. En individ väljer i detta skede att göra som andra utan personligt 
ställningstagande. Beslut fattas utifrån tidigare identifikationer utan egna tyd-
liga ställningstaganden vilket begränsar möjligheterna för individen att inför-
liva nya, relevanta alternativ. Statusen förekommer vanligtvis under den tidiga 
delen av adolescensen och kännetecknas av ett förnekande och av ett distan-
serat förhållningssätt till föräldrarna. Ungdomar som befinner sig i detta till-
stånd lider av känslomässig instabilitet, låg grad av samvetsgrannhet och upp-
visar enkla moraliska resonemang. Kulturella faktorer men också tidiga ut-
vecklingssvårigheter kan utgöra anledningar till att en individ dröjer kvar 
inom statusen identitetsförvirring. Vissa samhällen har exempelvis låg tole-
rans mot individer med en utforskande attityd vilket leder till att många indi-
vider sedan utvecklar en för tidig identitet, utan egen självreflektion. Andra 
samhällen erbjuder få alternativ vad gäller yrkesval och ideologiska inrikt-
ningar vilket också kan utgöra en bidragande orsak till detta stadium i identi-
tetsutvecklingen enligt Marcia. De tre första levnadsåren är viktiga för att en 
individ ska utveckla en trygg självkänsla grundläggande för en fullbordad 



 77

identitet senare i livet. En del personer som befinner sig i tillståndet identitets-
förvirring upplever situationen som oproblematisk andra är sorgsna och be-
kymrade. Båda grupperna är dock känsliga för yttre påverkan och har en svag 
självkänsla som lätt kan påverkas och manipuleras. Dessa individer uttrycker 
ofta en distans till föräldrarna, särskilt till föräldern med samma kön och upp-
lever problem med att kunna behaga.  Senare forskning (Crocetti, Rubini, 
Luyckx et al, 2008) indikerar att tillståndet bli mindre vanligt med åren och 
kännetecknas av ett relativt lågt psykiskt välbefinnande. 

Tillståndet som kan liknas vid en för tidig identitet (foreclosure) (Marcia, 
1993a, 1993b, 2006) kännetecknas av ett ställningstagande som grundar sig 
på auktoriteter. Omgivningen, exempelvis föräldrarna sätter målen, inte indi-
viden själv, vilket individen är omedveten om. Föräldrar uppmuntrar barnen 
att hålla fast vid de värden som råder inom familjen. Dessa individer påminner 
till en början om personerna som har utvecklat en fullbordad identitet men 
efter ett mer djupgående möte märks snart rigiditeten i resonemanget. En låg 
grad av flexibilitet och en allt för stor tilltro till auktoriteter kan skönjas. Mo-
ralen befinner sig på en konventionell nivå d.v.s. baserad på värden av tradit-
ionell karaktär. Familjerelationerna tycks innerliga och exemplariska men 
med ett villkor att individen avstår från kritiska reflektioner kring rådande vär-
den och uppfattningar.  Senare forskning (Crocetti, Rubini, Luyckx et al, 
2008) styrker att konsekvensen ofta blir en rigid och intolerant hållning utan 
flexibilitet, kombinerat med ett djupt engagemang, samvetsgrannhet, en stark 
anpassningsförmåga som resulterar i en viss tillknäppthet. Den utforskande 
attityden saknas, nya alternativ är ointressanta och individen är i stort behov 
av stöd och bekräftelse från den nära omgivningen samt att ständigt försvara 
sina ställningstaganden. En för tidig identitet ger goda föräldrarelationer, re-
lativt hög anpassningsförmåga, högt psykiskt välbefinnande och en stark men 
oreflekterad identitet. Förhållningssättet kräver mycket struktur och är vanligt 
under ungdomsåren, därför tenderar tillståndet att minska med stigande ålder.  

Statusen moratorium (Marcia, 1993a, 1993b, 2006) innebär att individen 
befinner sig i en identitetskris med en mer utforskande attityd. Statusen kän-
netecknas av kriser, uppror och ångest. Individen låter sig påverkas av och 
processa nya intryck och upplevelser vilket genererar en stark vilja att disku-
tera. Individen har en öppen och engagerad hållning vilket föder nya tankar 
och idéer som påverkar tidigare åsikter. Detta kan leda till att deltagandet i 
tidigare aktivitet minskar till förmån för nya intressen. Individen är relativt 
öppen för nya ställningstaganden. Detta innebär en kritisk situation och är det 
minst varaktiga tillståndet vilket förmodligen beror på att situationen är ener-
gikrävande. Självkänslan är god och individen har en svag benägenhet att an-
passa sig eller att ge efter för manipulationer av skilda slag. Det moraliska 
resonemanget ligger på den högsta nivå av samtliga identitetsstatus. Personen 
har svårt att acceptera auktoriteter och har en ambivalent hållning till föräld-
rarna. Individer inom moratorium kan uppvisa en livligare attityd men också 
en mer introvert och lugnt grubblande sinnesstämning. Efter ett utforskande 



 78 

och reflekterande kan enligt Marcia inte individen återgå till en för tidig iden-
titet. Senare forskningsresultat (Crocetti, Rubini, Luyckx et al, 2008) visar ett 
lågt psykiskt välbefinnande bland personer som befinner sig inom morato-
rium. Den ambivalent hållning till föräldrarna bidrar till en förstärkning av 
osäkerheten. De negativa konsekvenserna tycks starkare än de positiva effek-
terna på hälsan, särskilt i något högre åldrar där motståndet att omvärdera per-
sonliga val är kraftigare och därmed psykiskt kostsammare.  

Tillståndet som kan liknas vid en fullbordad identitet (achievement) (Mar-
cia, 1993a, 1993b, 2006) innebär att individen har utforskat och gjort med-
vetna val och utifrån detta skapat en något så när realistisk bild av sig själv, 
sitt engagemang och sina målsättningar. Att överväga olika alternativ innebär 
en bearbetning och ett klargörande av den egna självdefinitionen. Dessa ung-
domar har en stabil självkänsla och en högre grad av självständighet i kombi-
nation med en mer utvecklad social förmåga. Personerna är svåra att manipu-
lera men undviker inte dessa situationer eftersom de är skickliga på att argu-
mentera under tuffa förhållanden. De är inte heller avogt inställda till andra 
åsikter utan resonerar gärna med oliktänkande. De har en högt utvecklad inti-
mitet i sina relationer och kommer från tillåtande familjer där skillnader ac-
cepteras. Fullbordad identitet blir vanligare med åren (Rowe & Marcia, 1980), 
är mest varaktigt och genererar högst psykiskt välbefinnande och stabilitet 
samt den mognaste moraluppfattningen. Enligt senare forskning (Crocetti, 
Rubini, Luyckx et al, 2008; Meeus, 1999; Meeus, Iedema & Maaseen, 2002) 
bidrar den reflekterande inställningen inom detta stadium till ett stabilt delta-
gande, en stark identitet som dessutom kombineras med en öppen, flexibel och 
utforskande attityd, förenat med upplevelsen av ett omfattande stöd från nära 
vårdare och en god föräldrakontakt. Inom denna grupp finns en öppenhet för 
nya idéer och infallsvinklar, en hög samvetsgrannhet samt en hög anpass-
ningsbarhet.  

Enligt Marcia existerar ett samband mellan föräldrarollen och de skilda till-
stånden inom identitetsutvecklingen: avsaknad av föräldrastöd ger en diffus 
identitet, en strävsamhet utan engagemang från föräldrar ger en sökande atti-
tyd, stöd från föräldrar och strävsamhet men utan reflektion föder rigiditet och 
stelhet. När samtliga tre komponenter förenas utvecklas en öppen och en per-
sonligt grundad identitet.   

I tabell 1 presenteras Marcias fyra identitetsstatus (Marcia, 1993a) definie-
rade utifrån den process som styr identitetsutvecklingen inom olika identitets-
områden: utforskning och ställningstagande. Inom fullbordad identitet finns 
det således inslag av både utforskning och ställningstagande till skilda alter-
nativ. Moratorium kännetecknas av pågående utforskning och ett svagt ställ-
ningstagande. Vid en för tidig identitet saknas den utforskande inställningen 
men ställningstagandet framträder tydligt. Vid identitetsförvirring kan den ut-
forskande attityden både vara aktiv och frånvarande, någon form av ställnings-
tagande saknas dock. 
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Tabell 1. Marcias fyra identitetsstatus definierade utifrån identitetsprocessen.   

 fullbordad 
identitet (achie-
vement) 

moratorium för tidig identi-
tet (foreclosure) 

identitetsför-
virring (diffus-
ion) 

utforskning av 
olika alternativ 
(exploration) 

 

Närvarande under pågående frånvarande närvarande el-
ler frånvarande 

ställningsta-
gande 

(commitment) 

Närvarande närvarande 
men svagt 

Närvarande Frånvarande 

  
Till en början (Marcia, 1993a; Stephen, Fraser, & Marcia, 1992) sågs varje 
identitetsstatus som olika lösningar på ungdomsårens identitetskris. När status 
validerats kopplades identiteten till barnaårens utvecklingsfaser samt dess 
konsekvenser för individens fortsatta vuxenliv. Status började så småningom 
betraktas mindre som fixerade resultat och forskare fokuserade mer på identi-
tetsutvecklingens underliggande processer, utforskning och ställningstagande. 
Studier visade att den status som människan befann sig inom oftast varierade 
mellan skilda identitetsområden och över tiden. Forskare blev mer intresse-
rade av att studera identiteten utifrån skilda områden inom identitetsutveckl-
ingen, inte identiteten som en helhet. Till en början fokuserade Marcia (1966) 
liksom Erikson på den yrkesmässiga identiteten samt den ideologiska identi-
teten (religion och politik) men tillförde senare ytterligare två områden: familj 
och karriär. Identitetsutvecklingen bör ses som en livslång process där identi-
teten i den senare delen av adolescensen utgör en inledande identitetsstruktur 
som omvandlas och integreras på nytt hos individen under livscykeln enligt 
Marcia.   

Identitetsprocessen 
Forskare som bygger vidare på Eriksons teori (Crocetti, Rubini, Luyckx et al., 
2008; Crocetti, Rubini & Meeus, 2008; Grotevant, 1987; Lerner & Spainer, 
1980; Luyckx, et al., 2005; Marcia, 1983; 1989; Meeus, 1996; Meeus, Iedema, 
Helsen, & Vollebergh, 1999) betonar den pågående processen i identitetsut-
vecklingen, där stabiliteten, som domineras av ett ställningstagande periodvis 
bryts av en utforskande attityd. Processen som pågår genom livet och styr 
identitetsutvecklingen är beroende av den kognitiva mognaden och den soci-
okulturella miljön.  Ungdomstiden präglas av förhoppningar att för första 
gången i livet ”finna sig själv” i kombination med risken att ”förlora sig själv” 
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bland nya identifikationer. Den utforskande attityden är tidvis stark och mer 
dominant inom vissa kategorier av identitetsstatus (se tabell 1) (Arcer & 
Waterman, 1982; Marcia, 1989; Marcia & Fraser, 1983; Rice & Dolgin, 
2008). Identitetsprocessen leder i bästa fall till att individen konstruerar sin 
egen identitet vilket kännetecknas av en ökad förmåga till förändring och flex-
ibilitet. Denna egenskap är svår att på ett sunt sätt balansera och bemästra, en 
förmåga som dock ökar med åren. För att citera Marcia själv: 

resolution of the identity crisis at adolescence guarantees only that one will be 
faced with subsequent identity crises. A well-developed identity structure, like 
a well-developed superego, is flexible. It is open to changes in society and to 
changes in relationships. This openess assures nomerous reorganizations of 
identity contents throughout the identity achieved person´s life, although the 
essential identity process remains the same, growing stronger through each cri-
sis. (Stephen, Fraser, & Marcia, 1992, s. 285) 

Identitetsutvecklingen kräver tre komponenter enligt Marcia och Fraser (Mar-
cia & Fraser, 1983): föräldrastöd, en känsla av idoghet (flit och strävan) samt 
en orientering mot framtiden. Engagemang från föräldrar men också trygghet 
och tillit är mycket viktigt under ungdomsåren. Den tidiga identiteten är slut-
giltig för en del, andra individer utforskar på nytt under livet, vilket innebär 
att ett personligt ställningstagande bryts och en utforskande period tar vid för 
att sedan avlösas av ett engagemang som individen upplever mer signifikant 
och meningsfullt, allt enligt ett cykliskt förlopp. Den utforskande processen 
orsakar en förlust av jämvikt som i sin tur banar väg för öppenhet och flexibi-
litet. Dess motsats är ett engagemang som innebär ett ställningstagande. Den 
dialektiska utvecklingsprocessen som skapas mellan de två komponenterna 
utforskande och ställningstagande benämner Marcia “MAMA- cycle” (2001; 
Stephen et al., 1992). Ett ställningstagande utan någon omprövning eller för-
nyelse från det gamla kan lätt leda till rigiditet och avsaknad av flexibilitet 
d.v.s. en form av tilldelad identitet. I rörelsen mellan ojämnvikt och konsoli-
dering, mellan behovet av flexibilitet och struktur utvecklas identiteten. 
Egostyrkan och de yttre förhållandena påverkar hur individen rör sig mellan 
ytterligheterna. Dessa faktorer avgör möjligheterna att skapa och bevara kon-
troll samt mening med livet (Stephen et al., 1992). Den struktur som identite-
ten innebär hjälper individen att organisera tillvaron men bidrar också till nya 
perspektiv och frågor som utgör ett hot mot jämvikten. Detta ger individen två 
möjligheter: att sluta sig för det nya eller att vidmakthålla en öppen attityd, 
låta sig påverkas av nya erfarenheter och omforma den inre strukturen. Perso-
ner med en fullbordad identitet har tidigare erfarenheter av aktiva omstruktu-
reringar vilket gör det lättare att genomgå kommande förändringar av identi-
teten. En individ som inte har utformat sin egen identitet utan tilldelats denna 
har däremot tendens att sluta sig och utestänga ny information som hotar den 
jämnvikt som identiteten bidrar till. Ju längre denna rigiditet upprätthålls desto 
svårare och smärtsammare blir den att lämna. 
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Kritik och vidareutveckling av Marcias teori 
Marcias statusteori har kritiserat för att vara för snäv för Eriksons utvecklings-
teori (Coté & Levine, 1988; Schwartz, 2001; van Hoof, 1999). Ett exempel är 
den sociala identiteten som saknas inom Marcias identitetsområden. Dessu-
tom hävdar kritiker att en validering av identitetsstatus i skilda kulturella kon-
texter saknas. I försök att bredda Marcias teori söker senare forskare (Luyckx, 
Goossenes, Soenens, & Beyers, 2006) att tillföra ytterligare identitetsområ-
den, förfina identitetsprocessen samt genomföra studier i skilda kulturella 
kontexter (se även forskningsöversikten). Studier indikerar existensen av fyra 
tillstånd inom identitetsprocessen, inte endast två: “utforskande på bredden” 
(exploration in- breath), vilket innebär att individen utforskar nya alternativ; 
ställningstagande (commitment making); “utforskning på djupet” (exploration 
in- depth), som innebär att individen utforskar det aktuella alternativet men 
med ett nytt djup samt “identifiering med ställningstagande” (identification 
with commitment). Den utforskande attityden kan medföra positiva egen-
skaper som öppenhet och nyfikenhet men kan även bidra till ångest och de-
pression. Luyckx och kollegor (Luyckx, Schwartz, Berzonzky et al., 2008) 
föreslår därför ytterligare en uppdelning vid studier av identitetsprocessen 
med en för välbefinnandet negativ typ av utforskande attityd ”ruminative ex-
ploration”, vilket innebär att individen fastnar i ett grubblande som påverkar 
psyket negativt. Den utforskande och ifrågasättande attityden är då psykiskt 
kostsam, stör känslan av “jämvikt” och balans och hotar därmed upplevelsen 
av harmoni och stabilitet. 

Forskare (Crocetti, Rubini, Luyckx et al., 2008; Meeus, Schwartz, & 
Branje, 2010; Morsunbul, Crocetti, Cok, & Meeus, 2016) betonar även olika 
skeden inom Marcias statusteori: moratorium, identitetsförvirring och för tidig 
identitet.  Undersökningsresultat tyder på två status inom status moratorium: 
“searching moratorium” vilket innebär ett ställningstagande som utforskas på 
djupet och leder till en omtolkning av engagemanget, en för individen positiv 
upplevelse som stärker det nuvarande ställningstagandet. “Real moratorium” 
innebär däremot en låg motivation och en avsaknad av en utforskande attityd 
och bristande anpassningsförmåga som i sin tur genererar psykosociala pro-
blem. Inom denna grupp är ungdomar med sämre föräldrarelationer, ångest, 
känsla av ensamhet, nervositet, ett destruktivt beteende, rädsla för att lyckas 
samt missbruksproblem överrepresenterade. I enlighet med Luyckx och kol-
legor (Luyckx, Goossens, Soenens, Beyers, & Vansteenkiste, 2005) bör även 
status identitetsförvirring delas in i två skilda kategorier: “carefree diffusion”, 
vilket innebär en tämligen obekymrad hållning, en viss acceptans av situat-
ionen vilket inte påverkar psyket negativt i särskilt stor utsträckning. Den so-
ciala anpassningsnivån är relativt hög men med avsaknad av en utforskande 
inställning. Den andra kategorin, “diffused diffusion” innebär en osäkerhet, 
en låg självkänsla med en lägre grad av ställningstagande och en frustration 
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som inverkar negativt på hälsan. I denna situation finns en medveten önskan 
hos individen att uppnå ett större engagemang. 

Viss forskning (Meeus et al., 1999) indikerar även att en långsammare 
identitetsutveckling missgynnar den psykiska hälsan och att utvecklingen 
eventuellt inte behöver vara enkelriktad, en individ kan röra sig mellan olika 
status i olika riktning.  Enligt Meeus (2011) sammanställning av longitudinella 
studier publicerade under perioden 2000-2010 styrs identitetsutvecklingen av 
en mindre dynamisk process än vad tidigare forskning hävdat. Resultaten från 
de 66 undersökningarna tyder på att utvecklingen av identiteten under adole-
scensen sker från identitetsstatus identitetsförvirring till moratorium för att se-
dan övergå till för tidig identitet och slutligen fullbordad identitet. Utveckl-
ingen sker antingen från identitetsförvirring mot för tidig identitet och sedan 
en fullbordad identitet eller via identitetsförvirring till moratorium, vidare till 
för tidig identitet och fullbordad identitet. Enligt de redovisade undersökning-
arna saknas empiriskt belägg för att en utforskande attityd föregår ett person-
ligt ställningstagande. Resultaten får stöd av A. S. Watermans (1982) under-
sökning av identiteten. Enligt Waterman sker utvecklingen progressivt mot en 
successiv förstärkning, en rörelse från identitetsförvirring mot fullbordad 
identitet. Waterman hävdar även att utvecklingen sker enligt ett visst mönster: 
identitetsförvirring - moratorium eller identitetsförvirring - för tidig identitet, 
för tidig identitet - moratorium eller moratorium - fullbordad identitet. Ut-
vecklingsprocessen är likartad bland flickor och pojkar, med vissa innehålls-
mässiga skillnader beroende på vilket identitetsområde som undersöks i en-
lighet med Waterman.    

U-MICS 
Utifrån Marcias teori kring identitetsprocessen har forskare (Crocetti, Rubini, 
Luyckx el al., 2008; Crocetti, Rubini, & Meeus, 2008; Crocetti et al., 2010; 
Meeus, 1996) utformat instrumentet U-MICS som mäter identitetsprocessen 
inom olika områden såsom utbildning, yrke samt relationer. Utifrån en kluster-
analys kan informanternas identitetsstatus fastställas inom de skilda områ-
dena. Mätinstrumentet utgår från tre faser i den process som styr identitetsut-
vecklingen: ställningstagande (commitment) – grundlig utforskning (in-depth 
exploration) – omprövning av ställningstagande (reconsideration of commit-
ment). Processen inverkar på den psykiska hälsan (Crocetti, Rubini & Meeus, 
2008; Crocetti, Klimstra, Keijsers, Hale III, & Meeus, 2009): ställningsta-
gande tenderar att medför en stabilare självuppfattning, känslomässig stabili-
tet, samvetsgrannhet, ett högre psykiskt välbefinnande och är högst inom sta-
tus fullbordad identitet (achievement) samt för tidig identitet (foreclosure). Ett 
utforskande (Crocetti et al., 2010; Luyckx et al., 2005) innebär att individen 
jämför det egna ställningstagandet med nya alternativ och reflekterar kring 
pågående engagemang. Detta bidrar till en känslomässig instabilitet och en 
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obalans som kännetecknar även en omprövning av ställningstagande där ten-
densen till depression, ångest och kriminalitet enligt studieresultat är förhöjd 
bland ungdomar. Dessa tillstånd utgör risker för det psykiska välbefinnandet 
med lägre självuppfattning, större psykosociala problem samt en sämre för-
äldrakontakt.   

Moralutveckling 
Forskning kring moralutveckling kan allmänt delas in i fyra för moralen fram-
trädande begrepp (Moshman, 2012): rättvisa (Gibbs, 2003), omsorg och med-
känsla (Gilligan, 1982), karaktär och redbarhet, där personlig läggning och 
dygd anses väsentlig (Campbell & Christopher, 1996) samt fem moraliska 
grunder (Graham, Haidth, & Nosek, 2009). Dessa grundläggande förmågor, 
nedlagda i människan styr ingivelser och känslor samt beteenden i olika grad.  

Vad är det som utvecklas när man talar om moral? Här skiljer sig också 
forskare åt. Moshman (2012) delar in forskningen i tre olika kategorier bero-
ende på vilka egenskaper som anses mest framträdande för utveckling: prin-
ciptänkande, perspektivtagande samt moralidentitet. I principtänkandet som 
är ett centralt begrepp i denna avhandling anses moralen vila på perception, 
intuition, emotion och vanor. Detta innebär att människan förändras i relation 
till sin omgivning under livets gång, vilket gäller även moralen som utvecklas 
mot mer avancerade former genom livet. Även perspektivtagande anses uti-
från aktuell teori (Gibbs, 2003) bestämma moralen där förmågan att förstå 
andra människors situation utvecklas och blir mer komplex i takt med att mo-
ralen mognar.  Moralidentitet (Moshman, 2012) innebär att moralen och dess 
utveckling grundar sig på individens upplevelse av sig själv som en moralisk 
aktör. Individen handlar efter egna medvetna ställningstaganden enligt en mo-
ral som är reflekterad men som tar sig skilda uttryck och som strävar mot att 
gynna respekt och omsorg om medmänniskors rättigheter. 

Det är främst två teoretiker som ligger till grund för den moralteori som 
presenteras i denna avhandling: L. Kohlberg och J. Gibbs. Kohlberg (1981, 
1984, 2008) menar att själva principerna för moralen är rationellt grundad, 
dess utveckling är universell och allmängiltig och sker i en viss stadieföljd. 
Grundläggande för moraliska ställningstaganden är enligt Kohlberg indivi-
dens syn på rättvisa d.v.s. hur en person värderar vad som är rätt och fel hand-
ling. Den mer avancerade moralformen bygger på förmågan att motivera vad 
som är rätt och fel handling utifrån universella principer bortom ett mångfald 
sociala system. Individens perspektiv blir öppnare och vidare i och med att en 
mer avancerad och universell moral utvecklas. Enligt Kohlberg utvecklas mo-
ralen ständigt och utgör en livslång process som sker i interaktion med jämn-
åriga. Även Gibbs (1992, 2003; Gibbs et al., 2007) hävdar att förmågan till 
perspektivtagande som är både kognitivt och emotionellt betingad är mest 
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centralt inom moraluppfattningen. Empati är den emotion som är mest fram-
trädande för moralen och utgör den känslomässiga aspekten av perspektivta-
gandet. Liksom Kohlberg anser Gibbs att utvecklingen av moralen pågår ge-
nom hela livet. Viktiga gemensamma beståndsdelar i Kohlbergs och Gibbs 
teori är att moraluppfattningen uppstår i interaktionen med jämnåriga i sociala 
sammanhang samt att rationella motiveringar, beroende av den kognitiva ut-
vecklingen är väsentliga inom denna process.  

Nedan följer en presentation av Kohlbergs teori samt kritik av denna. Efter 
detta följer en sammanställning av Gibbs vidareutveckling av Kohlbergs mo-
ralteori men också en presentation av Gibbs kritiska analys av föregångaren 
Kohlberg. Dessutom ägnas ett avsnitt separat åt Gibbs influenser från J. Hoff-
man.  

Kohlbergs teori 
L. Kohlberg ser liksom J. Piaget ett samband mellan den kognitiva förmågan 
och moralutvecklingen (Gartz, 2009; Gibbs, 1992; Gibbs et al., 2007; Kohl-
berg, 1981, 1984, 2008; Kroger, 1996; Moshman, 2012; Puka, 1994). Den 
inre kognitiva utvecklingen och den yttre sociokulturella miljön påverkar 
moraluppfattningen och synen på rättvisa. Förhållandet mellan rättigheter 
och skyldigheter utgör moralen men också fundamentet i samhällets sociala 
struktur. Förmågan till socialt perspektivtagande är grundläggande för 
moralnivån och moraluppfattningen är sammanlänkad med den empatiska 
förmågan. Kohlberg hävdar att själva utvecklingen av den tankeprocess som 
styr moralen är hierarkisk, de lägre stadierna integreras med de högre och 
sker enligt universella strukturer. Dessa allmänna moralvärdena fylls sedan 
med ett innehåll påverkat av den sociokulturella miljön och individuella er-
farenheter. Till grund för Kohlbergs teori och dilemmafrågor ligger Piagets 
tvåstegsteori. Individens moralrättfärdigande utvecklas utifrån enhetliga om-
råden med en specifik utvecklingsbana relaterade till de två grundläggande 
förmågorna; kognitiv mognad och socialt perspektivtagande. Varje stadium 
följer på varandra i sekvenser och betecknas av kvalitativt nya tankebanor. 
Moralutvecklingen stimuleras av differentierade möjligheter till perspektiv-
tagande och en mångfald av sociala erfarenheter enligt Kohlberg. Hastig-
heten på moralutvecklingen påverkas således av tillfällen till socialt perspek-
tivtagande men själva strukturen är kulturellt oberoende och universell.  

Enligt Kohlbergs teori styrs barnets moral på den utvecklingsmässigt lägsta 
nivån av effekten eller resultatet av en handling, inte av uppsåtet eller syftet. 
Lagar och regler, bestämda av auktoriteter, till exempel föräldrar, anses som 
oföränderliga och definitiva. Denna moraluppfattning är vanligast förekom-
mande bland barn upp till sju års ålder. Så småningom utvecklas tankarna 
kring moralen mot en mer relativ syn på rättvisa och uppsåtet med en handling 
blir mer avgörande än resultatet. I adolescensen börjar individen inse lagarnas 
begränsning, dess begränsade giltighet och dess sociokulturella prägel.  



 85

Kohlbergs (1981, 1984; Puka, 1994) forskning bygger på moraldilemman 
där synen på rättvisa är grundläggande. Dilemmafrågorna berör välvilligheten 
och generositeten i handling och ger svar på den underliggande motivationen 
till skilda beslut utifrån olika områden som: att följa lagen, att rädda liv, juri-
disk rättvisa, egendom, åtaganden i gruppen, att tala sanning och att hålla löf-
ten. Med utgångspunkt i Piagets empiriska studier och J. Deweys filosofiska 
tankegångar delar Kohlberg in moralutvecklingen i sex stadier och tre nivåer 
(varje nivå innehåller två stadier): Den prekonventionella nivån, den konvent-
ionella nivån samt den postkonventionella nivån.  

Inom den prekonventionella nivån (Kohlberg, 1981, 1984) styr straff och 
lydnad samt heteronomi barnets moralbedömning. Under den prekonvention-
ella nivån ses lagar och regler således som absoluta men tolkas utifrån indivi-
dens behov och önskemål. Den egna tillfredställelsen men även auktoriteter 
inverkar på moraluppfattningen, vilket gärna leder till en rigid hållning. Soci-
ala överenskommelser accepteras som definitiva och givna ”utifrån”. På det 
allra lägsta stadiet inom denna nivå avgör de fysiska konsekvenserna och be-
straffningen från auktoriteter vad som är rätt eller fel. Så småningom föds in-
sikten om att även medmänniskor har önskemål men moraluppfattningen är 
pragmatisk och instrumentell och styrs fortfarande utifrån individens egna be-
hov. Individen strävar efter att maximera de egna önskningarna och minimera 
negativa konsekvenser. Uttrycket empati tolkas på ett praktiskt plan och uti-
från den medvetna principen ”tjänster och gentjänster”. Att utföra en tjänst är 
tänkbart så länge som individen får personlig valuta för detta.  

Den konventionella nivån som infaller under adolescensen styrs enligt 
Kohlberg av interpersonella relationer och en ökad empatiskt förmåga som i 
sin tur leder till en mer självutgivande attityd samt en förmåga att fokusera 
samhällets lagar och regler mer än gruppens. De kulturella normerna är väg-
ledande, att införliva förväntningar från familjen och andra nära är av stor be-
tydelse. Andra människors åsikter och önskningar blir tydligare för individen. 
Att bekräfta och upprätthålla samhällets rådande regler och förväntningar som 
är internaliserade i individen anses som mycket viktigt. Till en början råder 
konformitet och stereotypa uppfattningar är att föredra. Motivationen ligger i 
att tillfredsställa andra och att stärka gruppens ställningstaganden. Utveckl-
ingen sker sedan mot en utvidgad moraluppfattning där hela samhällets lagar 
och regler inkorporeras och anses som väsentliga. Nationens bästa, att ta an-
svar och göra sin plikt som medborgare anses då av stor vikt.    

Kohlberg menar att individen inom den sista postkonventionella nivån är 
kapabel att fatta egna inre förankrade beslut, att reflektera kring universella 
etiska principer bortom samhällets lagar. Samhällets lagar upplevs som rela-
tiva och ifrågasätts. Individen har skapat en distans till rådande regler och för-
väntningar och utvecklat en förmåga att omvandla lagar samt normer till själv-
valda principer. Synen på regler förändras, från någonting absolut till riktlinjer 
som revideras och omformas allt eftersom samhällssituationen förändras. Den 
underliggande moralen och de principer som ligger till grund för normerna i 
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samhället blir mer avgörande. Individens moralprinciper är självvalda och 
oberoende av socialt godkännande. Stadium sex styrs av det egna samvetet 
och medvetet valda etiska principer. Respekten för mänskliga rättigheter och 
värdighet är avgörande. Individens ställningstaganden står över de regler och 
normer som råder i det nära samhället. 

Enligt Kohlberg (1981, 1984) är mogen moral inte kulturellt bunden utan 
universell och logisk till sin natur. Dessutom hävdar Kohlberg att den progres-
siva ålderstrenden för stadierna är densamma i alla kulturer, en moralutveckl-
ing kan ske ända upp i vuxenåren och hävdar vikten av kamratskap för ung-
domars moralutveckling. Kohlberg betonar att filosofin utgör ett viktigt kom-
plement till det psykologiska perspektivet för moralutvecklingen som går från 
en ytlig och fysisk moralförståelse där konkreta objekt i ett sammanhang styr 
uppfattningen mot en inre underliggande förståelse. Inledningsvis är moralen 
egoistisk och utvecklas sedan genom reflektion kring andra människors upp-
levelser och situationer i nutid och utifrån ett historiskt perspektiv. En hetero-
gen miljö stimulerar till ett reflektivt tänkande och behövs för att individen 
skall fortsätta att utveckla sin moral betonar Kohlberg. Miljön i ett komplexare 
samhälle och ömsesidigt beroende genererar en acceptans och balans mellan 
rättigheter och skyldigheter vilket utvecklar förmågan att respektera andra.  
Förlåtelse går före hämnd och så småningom blir ömsesidighet ett inre ideal 
som guidar individen genom livet.  

Decentralisering är en grundläggande förmåga som är avgörande för mora-
lutvecklingen enligt Kohlberg. Att kunna relatera ett flertal händelser och di-
mensioner och sammanjämka dessa på ett balanserat sätt. Känslan av jämlik-
het och ömsesidighet utgör den grundläggande strukturen för rättvisa enligt 
Kohlberg. Upplevelsen av en situation som orättvis skapar i sig en obalans 
som föder motivation att återupprätta jämlikhet. För en utveckling av den kog-
nitiva förmåga som i sig stimulerar den sociala mognaden krävs fysiologisk 
mognad men även social interaktion och möjligheter till socialt rolltagande. 
Kohlbergs (1984) longitudinella studier tyder på att det existerar en underlig-
gande struktur som styr individens moraluppfattning. Analyser av svaren på 
dilemmafrågorna visar på en samstämmighet, en moralisk logik i motivation. 
Dessutom syns en utveckling från ett stadium mot nästa, utan i stort sett någon 
tillbakagång. Moralutveckling innebär en pågående process som skapar kog-
nitiv balans. Till en början söker individen att inkorporera nya tankar enligt 
den rådande strukturen, sedan sker en anpassning, en ny nivå av förståelse 
uppnås och jämvikt i den kognitiva funktionen återskapas, i enlighet med Pi-
agets utvecklingsschema: assimilering, ackommodation och jämvikt. Det 
finns en nödvändig men inte alltid tillräcklig relation mellan exempelvis den 
kognitiva förmåga som möjliggör formella operationella tankar och den post-
konventionella moraluppfattningen eftersom även andra faktorer inverkar.  

Kohlberg hävdar att det är positivt för individen med en väl utvecklad mo-
ral men befattar sig inte direkt med moralnivåns relation till den psykiska häl-
san. Effekten på individens hälsa bör ses i relation till moralens förmåga att 
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motsvara den kognitiva utvecklingsnivån och därmed bevara jämvikten i in-
dividens psyke. Enligt Kohlberg (1984) existerar dock en relation mellan be-
dömning och handling. Handlingarna överensstämmer med moralnivån i 
större och större utsträckning allt eftersom individen utvecklas menar Kohl-
berg. 

Kritik av Kohlbergs teori 
Forskare (Blasi, 1980, 1983; Gibbs, 1982, 1992; Hoffman, 2000; Kristjánsson, 
2009; Moshman 2012) hävdar att Kohlberg i sin teori ger det rationella och 
logiska tänkandet för stor plats och emotion, empati men också intuition 
(Haidt, 2001, 2013) för liten betydelse för moralutvecklingen. J. Haidt hänvi-
sar till E. O. Wilsons teori och menar att intrapsykiska affektiva, intuitiva pro-
cess mer än den kognitivt psykologiska utvecklingen påverkar moralen. Andra 
forskare (Arnold, 2000; Kim & Sankey, 2009; Krebs & Denton, 2005; Reed, 
2009) hävdar att Kohlberg fokuserar allt för mycket på stadier och missar dy-
namiken, komplexiteten och relativismen i moralutvecklingen, hur moraliska 
ställningstaganden påverkas av emotion i specifika sammanhang och skilda 
livssituationer.  Blasi (1983) betonar den inre upplevelsen av konsistens som 
betydelsefull för korrelationen mellan kognition och handling, den individu-
ella upplevelsen och konkreta situationen spelar en avgörande roll för val av 
handling enligt Blasi. Personlighet och vanor bör enligt kritiker (Frimer & 
Walker, 2008) inverka på moralen mer än de universella moralstrukturer som 
enligt Kohlberg styr utvecklingen. Frimer och Walker (2008) ifrågasätter 
också tillräckliga bevis på relationen mellan den logiska motiveringen och 
konkret handling. Det universella anspråket har väckt kritik från forskare 
(Shweder, 1990; Snarey, 1985) som menar att den kulturella miljön påverkar 
utvecklingen mer. Forskare (Carpendale, 2000) hävdar att Kohlbergs stadier 
och betoningen på en utvecklad förmåga till perspektivtagande är oförenliga. 
Det har också väckts kritik (Arnold, 2000; Fischer, 1983) mot Kohlbergs di-
lemman som anklagats för att vara svårbegripliga och artificiella och stadiete-
orin för att vara inkonsekvent. Frågan kring vad som tillhör moralområdet har 
kritiserats. Vissa forskare (Walker & Pitts, 1998) anser att moralen är mer 
mångfasetterad än den moral som Kohlbergs rättvisebaserade och logiskt fo-
kuserade teori speglar. De menar att moralen är baserad på omsorg, vördnad 
och sociologiska parametrar och mer differentierad utifrån vardagliga erfaren-
heter. Mer varierade metoder för att studera moral har utvecklats. Ett mer be-
rättande tillvägagångssätt (Tappan, 1997; Day, 2013) har bland annat utveck-
lats vilket enligt forskare ger en mer heltäckande bild av individens tidigare 
upplevelser, livshistoria och moralutveckling. Kohlbergs logiskt baserade te-
ori ger med andra ord ett begränsat perspektiv på moralutvecklingen och en 
mer fullskalig redogörelse behövs anser kritiker. Vidare anser Blasi (1980, 
1983) att moraluppfattning och motivation påverkas av identiteten och perso-
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nens själv men också av nödvändigheter och skyldigheter och de ansvarsta-
ganden som individen upplever. Moralen speglar hur integrerade och centrala 
moraluppfattningar och moralvärden är samt hur förenliga de moraliska mål-
sättningarna är med individens mål. Moralen bör således värderas och integre-
ras mer med individen. De övergripande personliga målen är av betydelse för 
moraluppfattningen som utgör en del i personens självuppfattning. Blasi kri-
tiserar Kohlbergs ensidigt formalistiskt filosofiskt baserade teori som enligt 
Blasi ger ett allt för snävt perspektiv på moral. Kohlbergs teori är i Blasis ögon 
för fokuserad på rättvisa och kognition och för lite på emotionens och kon-
kreta, vardagsnära beteendens betydelse för moral och handling.  

Sammanfattningsvis menar forskare att kontext och subjektiva bedöm-
ningar i vardagen bör studeras mer i samband med undersökningar kring mo-
ralen. Arnold (2000) hävdar att empiriskt bevis för hur dessa faktorer påverkar 
moralmotivering eller moralnivån mer konkret fortfarande är knapphändig. 
Ett flertal kognitiva utvecklingsteoretiker har övergett stadier och talar mer i 
termer av exempelvis scheman. Enligt Garz samt Gibbs och kollegor (Garz, 
2009; Gibbs et al., 2007) utvecklade Kohlberg Piagets teori med ytterligare 
fyra stadier, senare moralteoretiker har minskat antalet stadier till totalt fyra, 
eftersom empiriskt stöd för Kohlbergs sista stadium saknades. Mycket få 
vuxna visade sig uppnå stadium fem och allra helst stadium sex, vilket föror-
sakade att stadium sex uteslöts från Kohlbergs manual för bedömning. Detta 
stadium förbehölls en filosofiskt tränad elit. Den universella principen sakna-
des enligt resultat från undersökningar i bland annat Turkiet och Israel (Kohl-
berg, 1984). Studier i skiftande kulturer (Snarey, 1985) visar att Kohlbergs 
högsta nivå är kulturellt bunden. Markanta skillnader med en utbildnings- 
samt yrkesmässig koppling men även mellan olika sociala klasser kan skönjas. 
Forskare (Gartz, 2009; Gibbs et al., 2007; Gilligan, 1982) menar att Kohlbergs 
undersökningsmetoder fokuserar rättvisa och försummar etiska frågor kring 
ansvar och omtanke. Dessa egenskaper anses mer utvecklade bland kvinnor, 
vilket tyder på en orienteringsmässig skillnad i moral utifrån ett genusperspek-
tiv. Feminister (Gilligan, 1982) hävdar att kvinnor är mer omsorgsorienterade 
i sitt moralrättfärdigande än män.  

Gibbs kritik av Kohlbergs teori 
Enligt Gibbs (2003; Gibbs, Basinger, & Fuller, 1992; Gibbs et al., 2007) begår 
Kohlberg vissa misstag i sin tolkning av Piagets teori samt när han sammanför 
denna teori med Deweys filosofiska tankegångar. Enligt Dewey utvecklas in-
dividen från en mer impulsstyrd moralbedömning mot en moral som utgår från 
ett gruppstyrt tankemönster och slutligen ett mer reflekterande ställningsta-
gande, vilket motsvarar Kohlbergs tre nivåer. Enligt Kohlberg kompletterar 
Piagets psykologiska utgångspunkt och Deweys filosofiskt baserade teori 
varandra. Gibbs menar att Kohlbergs tolkning av Dewey är komplett för de 
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två första nivåerna men teorin rymmer inte det ideala, immateriella, interper-
sonella och samhälleliga samspel som kännetecknar nivå tre. Denna förmåga 
finns enligt Gibbs däremot i Piaget modell. Kohlberg misstar sig i sin tolkning 
av Piaget och begränsar teorin genom att enbart betona internaliseringen och 
samspelet i den homogena gruppen och gemenskapen som grundläggande och 
central även inom de högre stadierna.  Kohlberg gör ingen distinktion mellan 
den basala förmåga till ömsesidighet och den ”ideala ömsesidigheten” som 
består av en konstruktiv process inom individen som sträcker sig bortom den 
nära gemenskapen till samhället i stort. Den mer utvecklade ömsesidigheten 
kräver en förmåga att värdera moralfrågor utifrån egna självvalda principer. 
Kohlbergs tolkning av Dewey begränsar sig till en lydnad under auktoriteter 
samt en internalisering av de lagar och regler som gäller i ett visst samman-
hang. Kohlberg missar enligt Gibbs (2003; Gibbs et al., 1992) denna dimens-
ion även i Piagets teori och menar att Kohlbergs teori inte tar hänsyn till den 
intuitivt baserade moralen som förekommer redan inom den konventionella 
nivån.  

Kriterierna för de högre stadierna är västerländskt bundna (Gibbs, 2003; 
Gibbs et al., 1992) och är grundade på individualistiskt inspirerade filosofer 
som I. Kant och J. Rawls hävdar Gibbs. Individer med ett förflutet inom mer 
kollektivistiska samhällen missgynnas. Dessa västerländskt filosofiskt grun-
dade ställningstaganden ryms inom redan befintliga nivåer och utgör inte nå-
got ytterligare stadium av moralutveckling. Däremot öppnar de filosofiska 
motiveringarna upp för motiv av existentiell karaktär menar Gibbs som be-
kräftar Kohlbergs teori men utifrån en reviderad modell. Ett viktigt bidrag från 
Piagets och Kohlbergs teorier är i enlighet med Gibbs de två överlappande 
nivåerna som moralutvecklingen består av: standardnivån d.v.s. den omogna 
och mogna moralen i fyra stadier som bygger på den intellektuella utveckl-
ingen och metakognitiv reflektion samt den existentiella nivån av andlig och 
universell karaktär som utgör en viktig del av moralen enligt Gibbs.  

Gibbs teori      
J. C. Gibbs anser liksom Kohlberg (2003; Gibbs et al., 1992; Gibbs et al., 
2007) att utvecklingen sker i stadier och att motivet bakom ställningstaganden 
avgör nivån mer än den specifika handlingen. Kohlbergs universella princip 
men även den hierarkiska teorin kring respektive stadium bekräftas av under-
sökningar som styrker åldersprogressionen men även den universella princi-
pen enligt Gibbs. Progressionen från ytligt mot en djupare förankrad moral är 
densamma som inom den sociala och kognitiva utvecklingen, egoutveckl-
ingen samt utvecklingen av självuppfattningen. Det expanderande arbetsmin-
net såväl som den allt mer utvecklade förmågan till socialt perspektivtagande 
ger individen en mognare och mer utvecklad förmåga att förstå och delta i det 
omgivande samhället. Denna process där individen utvecklar mer förankrade 
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ställningstaganden och förstår de värden som ligger till grund för normer på-
verkar moralen. Utvecklingen sker genom en inre process såväl som en inter-
nalisering av samhällets rådande värderingar. Före skolåldern är barnets kon-
centration centrerad på ett eller ett fåtal fenomen. Så småningom sker en ut-
veckling mot en förmåga till en djupare och mer decentraliserad uppmärksam-
het. Detta innebär ett skifte från en moraluppfattning baserad på en 
självcentrerad form av rättvisa till en moral som grundar sig på jämlikhet och 
ömsesidighet.  

Till skillnad från Kohlberg menar Gibbs (2003) att individen är kapabel till 
djupare reflektioner kring moralprinciper redan inom Kohlbergs konvention-
ella nivå där moralförståelsen grundar sig på interpersonella relationer och so-
ciala system. I vilken utsträckning moraluppfattningen grundar sig på egna 
ställningstaganden eller samhällets värderingar varierar. Ett ömsesidigt för-
hållande råder, den kognitiva utvecklingen består alltid av en internaliserings-
process där förmågan till rolltagande är en viktig del i den moralkognitiva 
processen. Gibbs (Gibbs et al, 1992) skiljer på stadium 3A och 4A samt 3B 
och 4B, där A står för en moral som styrs mer av samhällets normer och vär-
deringar. Skillnaden utgör om ställningstaganden är ytliga eller motiveras på 
ett inre, djupare meningsfullare plan. Likt Hoffman anser Gibbs (2003) att 
individen aktivt konstruerar den egna moralen, en internaliseringsprocess sker 
men i modifierad form. Gibbs föredrar benämningen sociomoralisk framför 
moral som ofta sammanknippas med en mer privat moral. De sociomoraliska 
ställningstagandena är djupt förankrade i relationen mellan individer samt de 
avtal som reglerar, upprätthåller och omvandlar dessa relationer. Varje sta-
dium avgör vilken struktur som karaktäriserar moralen, liksom relationer och 
ställningstaganden mellan individer.  

Enligt Gibbs (2003, Gibbs & Widaman, 1982, Gibbs et al.,1992; Gibbs et 
al., 2007) utgör moral och identitet delar av samma konstruktion. Gibbs an-
vänder ordet ”social intelligens” och menar att den sociala förmågan är grund-
läggande för individens moralorientering. Moralutveckling sker i samband 
med att individens inställning förändras från ett mer pragmatiskt och egocent-
riskt perspektiv till en uppmärksamhet riktat mer mot omgivningen och den 
empatiska förmågan utvecklas. Den kognitivt styrda ömsesidighetsprincipen 
stimulerar empatin. Det är i utbytet och jämförelsen med omgivningen som en 
självmedvetenhet växer fram, nödvändig för en utveckling av moralen. Själva 
personligheten utvecklas genom ömsesidig samvaro och ett kollektivt under-
ordnande, vilket kräver en logisk förmåga och självständighet. Endast genom 
mänsklig kontakt och samvaro uppstår individens distans till sig själv och sin 
situation som är nödvändig för en utveckling av moralen.  

Gibbs (2003) hävdar att logiska och moraliska principer som rättvisa på-
verkar motivationen att handla rätt. Orättvisa ger upphov till obalans i ömse-
sidigheten och orsakar därmed oro inom individen. Enligt Gibbs är både kog-
nition och emotion motivationsfaktorer för prosociala handlingar. Gibbs be-
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tonar att en intellektuellt grundad kunskap om vad som är rätt inte nödvän-
digtvis leder till prosociala handlingar d.v.s. att individen utför denna rätta 
eller goda gärning som gagnar andra utan att individen får någon direkt belö-
ning.  

Med moral varseblivning menar Gibbs hur individen tolkar den sociala 
världen som finns runt omkring. Den respons som styrs av varseblivningen 
härstammar från komplexa kognitiva faktorer, från kognitiva scheman som 
individen utvecklar genom livet och aktualiserar vid en specifik situation. 
Även egostyrkan påverkar relationen mellan varseblivning, handling och 
måluppfyllelse. Egostyrkan växer till genom inlärning, socialisation, språkets 
införlivande, den kognitiva utvecklingen, hjärnans utveckling samt en ökad 
förmåga till uppmärksamhet. Ett prosocialt handlingsmönster kräver alltså en 
mogen varseblivning baserad på försoning och ideal ömsesidighet samt en 
medveten förankring hos individen. Slutligen måste egostyrkan förena moral 
och handling genom känsloreglering och kontroll. Denna förmåga kan enligt 
Gibbs (1996) utvecklas via utbildning och samtal.  

En mogen moral är logiskt och rationellt inneboende i den sociala relat-
ionen menar Gibbs (2003). Det lilla barnet överdriver uppmärksamheten på 
en iögonfallande händelse i den omedelbara närheten. Uppmärksamheten är 
centrerad på ett både rumsligt och tidsmässigt plan, vilket medför ytliga, nyck-
fulla och egocentriska konsekvenser för moraluppfattningen. Tidigare käns-
loupplevelser påverkar inte den aktuella sinnesstämningen särskilt mycket 
som är svåra att koordinera och att dra slutsatser från. Dessutom har barnet 
svårt att förstå att flera motstridiga känslor kan uppstå i en viss situation vilket 
är en konsekvens av barnets endimensionella tänkande. Barnet har svårt att 
skilja det egna perspektivet från andra perspektiv vilket får till följd att förstå-
elsen för andra situationer än den egna är begränsad. Denna partiskhet minskar 
när kapaciteten i arbetsminnet och förmågan till socialt perspektivtagande 
ökar.  

Enligt Gibbs (2003) ökar förmågan till decentralisering under den senare 
delen av barndomen och tidig adolescens. Sociala konstruktioner kan särskil-
jas och underliggande fenomen kan skönjas, därmed kan en djupare moralför-
ståelse utvecklas. En bredare och mer djupgående moralbedömning är nu möj-
lig. Konstruktiva och respektfulla kamrat- och föräldrarelationer bidrar till 
barnets fördelning av sin uppmärksamhet. Detta innebär ett mer balanserat och 
flerdimensionellt perspektivtagande samt en kvantitativ och kvalitativ föränd-
ring som möjliggör utvecklingen av en moralbedömning som bygger på öm-
sesidighet. Balansen eller jämvikten som ömsesidigheten möjliggör utgör en 
logisk nödvändighet och ger en kvalitativt ny förståelse av underliggande re-
aliteter.  

Eftersom de olika stadierna eller sekvenserna i moralutvecklingen enligt 
Gibbs (2003; Gibbs et al. 1992) är universella innebär det att utvecklingen mot 
ömsesidighet är universell och fungerar som stabilisator och bevarar harmoni 
i skilda sociala sammanhang.  Det egna intresset ses i ljuset av andra individers 
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önskningar. Orättvisa orsakar obalans som genererar motivation att återställa 
den nödvändiga sociala och känslomässiga jämlikheten som upprätthålls via 
rättvisa. Denna utvecklingen sker genom överlappande faser vilket är i linje 
med den traditionella kognitiva utvecklingsteorin d.v.s. varje stadium avlöser 
varandra i följd, utan tillbakagång. Dessa utvecklingsskeden ligger till grund 
för individens kunskaper och interaktion med den sociala och icke-sociala (fy-
siska) världen och motiverar, förklarar, guidar samt ger tillvaron struktur.  

Hoffmans (2000) bidrag inom moralteorin är i enlighet med Gibbs empa-
tins betydelse. Kohlberg däremot betonar kunskapens och logikens betydelse. 
Gibbs förenar dessa egenskaper. Kohlberg betonar enligt Gibbs två typer av 
kunskap som grundläggande för ställningstaganden i moralfrågor: den erfa-
renhetsmässiga samt den matematiskt logiska (rättvisa, ömsesidighet, balans, 
jämlikhet och harmoni). De två typerna kompletterar varandra och är svåra att 
urskilja i verkliga vardagssituationer.  

Gibbs moralnivåer 
Gibbs (2003; Gibbs et al., 1992) delar in moralutvecklingen i två nivåer: den 
omogna samt den mogna. Den omogna nivån består av stadium ett samt sta-
dium två som är mer konkreta och ytliga och består av en mer fysisk och prag-
matisk hållning, där en ”här och nu” mentalitet råder. Moraluppfattningen är 
förankrad i förhållanden utanför individen. I stadium ett styr auktoriteter mo-
raluppfattningen. Omedelbara konkreta fysiska straff är avgörande för mora-
len mer än underliggande psykologiska ställningstaganden. Ytliga påståenden, 
formulerade i absoluta termer ligger till grund för åsikterna. I stadium två är 
moralen mer rationell och instrumentell men individens egna önskningar och 
rättigheter styr fortfarande. Moralen anses som ett förpliktigande och vilar på 
egalitära grunder. Interaktionen mellan individer i ett socialt sammanhang be-
stämmer moralen mer än de fysiska konsekvenserna. Resonemanget är syn-
nerligen snävt och grundad på en social överenskommelse mer än förankrad i 
individen själv. Moralförpliktelserna vilar på strikt jämlikhet där tjänster för-
väntas åtföljas av gentjänster. Konkreta rättigheter och ohämmad frihet för 
individen påverkar synen på moralfrågor. De egna önskningarna, behoven och 
begären avgör handlingarna. Rättfärdigandet är pragmatiskt och grundar sig 
på de praktiska konsekvenserna, egna fördelar och skyldigheter är centrala.   

Under den mogna nivån sker en kontinuerlig ökad förmåga till kognitiv 
decentralisering mot större och större social flexibilitet. Som tidigare nämnts 
skiljer Gibbs (2003) mellan två typer av moral på denna nivå: vid den ena 
moraltypen B styr inre etiska ideal individen, inom typ A är det samhällets 
rådande regler och normer som bestämmer individens ställningstagande. Vid 
typ B förankras de moraliska ställningstagandena mer inuti individen, utan 
behov av direkt koppling till någon social kontext och blir därmed mer uni-
versell och logisk än vid typ A, där sociala relationer står i fokus.  Tre känne-
tecken på typ B moralen är balans, grundläggande värden samt medvetenhet. 
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En balanserad ömsesidighet som kräver flexibilitet men också rättvisa vid 
tolkning av lagar råder. Universella, grundläggande värden likt “alla männi-
skors lika värde” styr moraluppfattningen. Individer med en moral B- menta-
litet engagerar sig i större utsträckning för orättvisor, trots avsaknad av stöd 
från den nära omgivningen. Dessa individer som har förmåga att urskilja och 
reagera på den komplexa etik som råder i skilda miljöer upplever ofta moral 
som införlivad och förenad med det egna självet och som en del av identiteten. 
Moralen är integrerad, central och styr livet i stor utsträckning vilket i sig mo-
tiverar och gynnar prosociala handlingar. Handlingarna blir en bekräftelse på 
det egna självet och en övergripande motivationsfaktor mot rättvisa och em-
pati. Prosocialt beteende korrelerar med empatisk känslighet men även med 
en större tilltro till att de egna handlingarna påverkar livssituationen.  

I stadium tre ökar vikten av interpersonella relationer (Gibbs, et al., 1992). 
Den empatiska förmågan utvecklas och en psykologisk förståelse för andra 
människors känslor och vilka konsekvenser en handling får för andra individer 
ökar. Omsorgen om andra personers psykologiska och känslomässiga välmå-
ende utvecklas vilket leder till en förlåtande attityd. Förväntade normer och 
regler samt dess konsekvenser ligger till grund för moraluppfattningen. Mo-
ralen är känslobaserad och bygger på stolthet och samvete. Relationer och 
ideal ömsesidighet mellan individer är centralt. Ett rent samvete och ett erkän-
nande av omgivningen är av stor vikt. Övergången mellan stadium tre och fyra 
bär spår av de angränsande nivåerna och förändras över tiden. Individens mo-
ral är först begränsad till personer som ingår i bekantskapskretsen, nära relat-
ioner, inte samhället och mänskligheten i stort. Moralmotiveringen börjar så 
småningom sträcka sig bortom den nära omgivningen och interpersonella re-
lationer. Känslor och intentioner börjar ses som relativa och subjektivt 
bundna.  

Enligt Gibbs (Gibbs et al., 1992) vidgar sig moraluppfattningen i stadium 
fyra och inbegriper komplexa sociala samhällssystem samt allmänna och uni-
versella mänskliga rättigheter (överensstämmande med moral B). Moralnor-
merna uppfattas som ett åtagande och ett ansvar för varje enskild individ. Mo-
ralen vilar på en önskan att skipa rättvisa i varje unik situation. Samvetet, 
självrespekten och den egna äran är grundläggande för att samhället och dess 
institutioner ska fungera i stort. Att uppföra sig rätt ses som en del av indivi-
dens karaktär och hederlighet. Moralvärdena rättfärdigas genom individens 
eget samvete eller självrespekt och värdighet. Normativa moralvärden hyllas 
framför subjektiva och individuellt godtyckligt baserade värderingar. Över-
gången från stadium tre till fyra sker oftast under vuxenåren. För att kunna 
reflektera bortom samhällets morallagar och regler, Kohlbergs postkonvent-
ionella skede, måste individen passera samtliga ovanstående stadier. Inom 
Gibbs tvåfasteori (2003) innebär detta ett nytt steg i moralutvecklingen och en 
existentiell fas, där människan transcenderar och överskrider skeden och mä-
tinstrument och styrs av en moral som kännetecknas av en förmåga att reflek-
tera bortom den konventionella moralrättvisan på ett existentiellt plan. Denna 
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metakognitiva reflektion innebär metaetiska, andliga, ontologiska livsfrågor, 
en upplevelse av enhet och förbindelse med hela mänskligheten och kosmos 
vilket leder till en allomfattande kärlek. En moral som sträcker sig bortom 
skilda stadium mot en djupare mystik känsla som även bygger på individens 
unika upplevelser. Enligt Gibbs kan denna form av moral aktualiseras redan 
under adolescensen. Reflektion och kontemplation kring moralens relativitet 
och livsfrågor förekommer även bland ungdomar betonar Gibbs. Den grund-
läggande utvecklingen är till viss del konstruerad genom kamratrelationen och 
socialt perspektivtagande. Kohlbergs och Piagets teorier speglar den kogni-
tiva, intellektuella utvecklingen av moralen. Gibbs tillför det andliga, existen-
tiellt medvetna metakognitiva skedet, en djupare verklighet, bortom teorier. 
Genom meditation och vid existentiella kriser kan denna verklighet förnim-
mas, individen upplever en kontakt med naturen och hela mänskligheten som 
genererar en upplevelse av enhet och kärlek, ett nytt moralperspektiv.    

Gibbs influenser från Hoffman 
Den primära drivkraften i moralutvecklingen är enligt Hoffman (2000) det 
känslomässigt goda. Gibbs (2003) menar att empatin består av en mångfaset-
terad disposition som mognar genom socialisation men även genom den kog-
nitiva utvecklingen. Enligt Gibbs innebär empati att kunna ”känna in” en an-
nan människas känslor. Hoffman hävdar att människan har en neuropsykolo-
gisk predisposition för empati. Till hjälp för att utveckla moral och empati 
behövs socialisering, individen måste internalisera samhällets sociala normer. 
Den biologiska dispositionen bidrar till den tidiga empatin, den kognitiva för-
mågan förmedlar och transformerar sedan empatin till ett moget, socialt bete-
ende som i sin tur genererar sympati (en känslomässig samhörighet med en 
annan individ). Empatin förblir dock ett komplext fenomen med både biolo-
giskt, mer primitivt och kognitivt, mer moget ursprung.  Genom härmningar 
och imitationer väcks den tidigaste formen av empati hos barnet. De nära vår-
darnas omtanke och den fysiska närheten samt värmen åstadkommer en em-
patisk anpassning hos barnet. Den primitiva formen av empati har även sitt 
ursprung i den associativa förmågan, en händelse som väcker minne och där-
med empati för den andre i en liknande situation. Den tidiga empatiska för-
mågan är liksom den tidiga formen av moral ytlig, passiv, enkel och har sitt 
ursprung i den omedelbara situationen här och nu menar Hoffman. Den mog-
nare formen av empati bygger på språkliga associationer, en empatisk respons 
som förmedlas kognitivt via verbal kommunikation och förmåga till perspek-
tivtagande. 

En händelse kan väcka olika känslor inom olika människor beroende på det 
aktuella sammanhanget och individens tidigare upplevelser och bakgrund me-
nar Hoffman. Den mognare formen av empati bygger på båda dessa förmågor, 
likt en moral baserad på ideal ömsesidighet. Den fullt mogna empatin bygger 
alltså på mångsidighet, den är både intensiv och omedelbar men även stabil 
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och ihållande. Den är snäv och har en vid räckvidd, pålitlig, ofrivillig och 
flexibel. Denna förmåga bygger på en metakognitiv kunskap och är ett bevis 
på en social kognitiv utveckling, en generell kunskap kring hur människor 
upplever situationer utifrån individens unika livshistoria.  

Hoffman (2000) tonar ner teorin kring olika utvecklingsstadier. Dessutom 
hävdar han att skilda stadium inte behöver vara invarianta. Den åldersmässiga 
skillnaden i empatisk mognad varierar mycket och utvecklas i samspel med 
barnets förmåga att särskilja självet från andra vilken saknas inom den 
omogna egocentriska formen av empati.  En empatisk snedvridning omvand-
las genom att förmedla en mänsklig bild av en främmande grupp eller individ. 
Genom att införliva en individ i den bekanta sfären och genom att bredda det 
sociala perspektivtagandet utvecklas empatin. Kognitionen reglerar, balanse-
rar och omvandlar dessa känslor.  

Genom den kognitiva och språkliga utvecklingen samt föräldrarnas fostran 
utvecklar barnet sitt roll- och perspektivtagande och förmågan att förmedla 
empatin. Barnen internaliserar normer men konstruerar även aktivt egna före-
ställningar utifrån intryck från omgivningen. Genom internalisering blir nor-
merna barnets egna värderingar och upplevs som en skyldighet. Enligt Hoff-
mans teori missgynnas den empatiska utvecklingen av föräldrarelationer som 
är auktoritära och bygger på makt vilket även kan missgynna ett prosocialt 
beteende. Föräldrarnas uttryck för besvikelse över barnets beteende och en 
vårdande attityd tycks däremot inverka positivt på utvecklingen. 

Teoriernas relation till varandra 
Centralt för de teoretiska perspektiven i avhandlingen är upplevelsen av me-
ningsfullhet och dess betydelse för individens möjlighet att bevara en god psy-
kisk hälsa (Adamson, 1999; Antonovksy, 2005; DeMarinis, 2003; Park, 
2005a). Den globala meningen utvecklas, liksom de existentiella frågorna i 
möten mellan individ och närmiljö mot bakgrund av den rådande kulturen.  
Svaren på dessa komplexa existentiella frågorna, definieras i avhandlingen 
funktionellt utifrån områden som upplevs viktigast i livet vid ett visst skede 
för en enskild individ och innehåller element som kan genererar en känsla av 
meningsfullhet. Den föreliggande studien genomfördes bland ungdomar vid 
icke-konfessionella skolor i Sverige och DeMarinis teori utgjorde därmed en 
naturligt teoretisk grund för avhandlingen. DeMarinis belyser den existentiella 
situationen i Sverige samt dess konsekvenser för individens förmåga att ut-
forma och upprätthålla ett fungerande meningssystem men också hur me-
ningssystemens konstruktion påverkas av kulturen och det sekulära samman-
hanget. Parks övergripande teori kring den globala- och situationella me-
ningen samt DeMarinis sekulära teoretiska utgångspunkt problematiseras i av-
handlingens analys- samt diskussionsdel.  
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Förmågan att uppleva den för hälsan viktiga meningen undersöktes i detta 
arbete utifrån Antonovskys teori och mätinstrument, KASAM, men också ge-
nom samtal kring existentiella- och religiösa frågor i samband med de kvali-
tativa intervjuerna. Känslan av sammanhang och meningsfullhet är framträ-
dande inom avhandlingens samtliga teorier och uppstår samt utvecklas i en-
lighet med Antonovsky (2005), DeMarinis (2003) Marcia (1966; Crocetti, Ru-
bini, & Meeus, 2008) såväl som Gibbs (2003) i samspel mellan individ och 
den omgivande kulturen.   

En stark KASAM (Antonovsky, 2005) kräver beståndsdelar som ger me-
ning (av existentiell karaktär), inbegriper signifikanta andra (kamrater och 
vuxna) samt den huvudsakliga sysselsättningen (skolan/yrkesarbete). Områ-
dena är grundläggande även inom instrumentet U-MICS (Crocetti, Rubini, & 
Meeus, 2008) som mäter identitetsprocessen, i detta fall utifrån skolsituat-
ionen och kamratskap, men också inom moralutvecklingsinstrumentet SRM-
SF och Gibbs (2003) teori där människans syn på sig själv i relation till om-
givningen är avgörande för en mognare moral. Relationer och skolmiljön för-
enade teorierna ovan och tillhörde enligt resultaten i den föreliggande under-
sökningen existentiella områden i ungdomarnas liv.  
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Metod och undersökningsdesign 

Studiens vetenskapsfilosofiska förhållningssätt 
Traditionen att bruka ett flertal metoder inom en och samma studie inom sam-
hällsvetenskap och psykologi sträcker sig tillbaks till 50-talet (Hanson, 
Creswell, Plano Clark, Petska, & Creswell, 2005). Syftet med multipla meto-
der utgjorde under dessa tidigare år enligt Hanson och kollegor att synliggöra 
bakomliggande personliga skillnader i mätresultat. När tillvägagångssättet att 
förena flera metoder i samma undersökning utvecklades myntades begreppet 
”triangulering” vilket innebär att kvantitativ och kvalitativ metod kombineras 
i samma studie som komplement till varandra och i syfte att nyansera resulta-
ten. Den blandade metoden (David & Sutton, 2016) eller “mixed method” 
(Creswell, 2009) gav senare upphov till diskussioner kring rimligheten i att 
kombinera två traditionellt åtskilda metoder i samma studie; den kvantitativa 
metoden och dess rötter inom den postpositivistiska filosofiska traditionen 
samt den kvalitativa metoden med ursprung inom naturalistiska paradigmen. 
Under 60- och 70-talet debatterades nödvändigheten i att filosofiskt paradigm 
och forskningsmetod förenades. Den ena åsiktsriktningen ansåg att en postpo-
sitivistisk omvärldsuppfattning endast kunde kombineras med kvantitativa 
studier och att den naturalistiska utgångspunkten var förenlig med kvalitativa 
studier.  

Hanson m. fl. (Hanson et al., 2005) lyfter fram att forskare utifrån tidigare 
undersökningar påpekade att paradigm och metod inte nödvändigtvis behövde 
vara inbördes sammankopplade, exempelvis kvantitativa tillvägagångssätt 
grundades inte alltid på objektivitet liksom kvalitativa undersökningar inte all-
tid vilade på subjektivitet. Fördelen med blandade metoder ansågs utgöra möj-
ligheten att i en och samma studie dra nytta av generaliseringar utifrån det 
kvantitativa materialet samtidigt som det kvalitativa materialet gav en fördju-
pad bild av resultaten. Bruket av skilda paradigm i en studie gav upphov till 
en för resultatet positiv dialektik som bidrog till kontrasterande idéer samt ar-
gument som berikade. 

En ännu idag rådande åsikt kring hur filosofiskt paradigm och metod kan 
kombineras är menar Hanson och kollegor (Hanson et al., 2005) att tillåta den 
blandade metodens design och frågeställningar avgöra filosofisk grund vilket 
innebär att forskaren själv avgör vilken eller vilka filosofiska ståndpunkter 
som lämpar sig och kan således använda fler paradigm som ges liknande be-
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tydelse i en studie. Det dialektiska förhållandet upplevs som en styrka i ana-
lysen. Tankarna är representerade inom pragmatiska paradigmen (Creswell, 
2009; Hanson et.al, 2005) vilken är utgångspunkten i det föreliggande arbetet. 
Objektiv såväl som subjektiv kunskap värderas högt och den blandade meto-
dens fördelar betonas starkt. Materialet från studiens olika delar värderas lika 
men fyller skilda funktioner. Forskarens fria val av såväl omvärldsuppfatt-
ning, metod, teknik och strategi betonas och tillvägagångssättet avgörs utifrån 
vad som är lämpligt i den aktuella studien och med tanke på dess design. Inom 
pragmatismen upplevs inte världen som en absolut enhet, forskare studerar 
tillvaron utifrån olika kontexter och många skilda perspektiv och metoder:  

The pragmatist attends to context, practicality, and instrumentality- not to phi-
losophy- in service of this overall commitment to problem solutions. This ma-
jor difference in orientation is reflected in each inquirer’s decisions about 
frameworks, methodology, and design. (Green & Hall, 2010, s. 138)  

Hanson och kollegor (Hanson et al., 2005) redogör för forskare som har ex-
panderat synen på rikedomen med en blandad metod. Resultaten extraherar 
både trender i det kvantitativa materialet och specifika detaljer ur den kvalita-
tiva delen av studien vilket ger den bästa förståelsen av undersökningsproble-
met. Materialet identifierar även variabler/kategorier som är intressanta att 
mäta i ett senare skede genom befintliga instrument eller nya som utvecklas. 
Dessutom erhålls statistik från en utvald population som kan användas för att 
identifiera representanter från olika kategorier i det kvalitativa materialet. 
Slutligen belyser materialet marginaliserade och underrepresenterade grupper 
samt speglar nödvändigheten i att uppmärksamma dessa. Pragmatismen (Bi-
esta, 2010) erbjuder redskap till hjälp när studier designas och undersöknings-
frågor formuleras vilket utgör en av pragmatismens grundidéer d.v.s. att loka-
lisera och lösa problem, att använda olika filosofiska idéer som verktyg mer 
än att bygga färdiga filosofiska system. Biesta menar att pragmatismen utifrån 
Deweys filosofiska grund är handlings- och reflektionsbaserad. Kunskap ses 
som en konsekvens av utförda handlingar och därmed begränsad till dessa. I 
enlighet med Biesta bidrar Deweys definition av pragmatism med följande:  

Dewey´s pragmatism can help us to see, for example, that realist assumptions 
do not necessarily have to go together with an objectivist conceptions of truth: 
that intervention plays a crucial role in the ways in which we obtain 
knowledge; and that because our knowing is always a result of our actions, 
knowledge can provide us only with information about possible connections 
between actions and consequences, not with once-and-for-all truths about a 
word independent from our lived lives. (Biesta, 2010, s. 96)  

Biesta (2010) betonar att ett viktigt tillskott från Dewey´s filosofiska idé är 
den grundläggande epistemologin d.v.s. hur människan förvärvar kunskap om 
sin omgivning samt överför denna kunskap. Kunskap styrs alltid av handlingar 
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och dess konsekvenser och är således aldrig objektiv utan färgad av individens 
egna syften. I enlighet med pragmatismen inhämtas alltid kunskap genom 
konkret handling och reflektion. Konsekvensen av detta resonemang är att in-
dividens observationer alltid är teoriladdade. Biesta poängterar att kunskap 
men också meningsfullhet enligt Dewey är förenligt med vad vi engagerar oss 
i, vilka handlingar vi utför, den unika situationen samt vilka konsekvenser 
dessa handlingar får. Detta bidrar till ett synsätt där kunskap anses likvärdig 
och en position som gör diskussionen kring objektiv kontra subjektiv kunskap 
mindre central. Slutligen påpekar Biesta att Deweys filosofiska tankar hjälper 
forskaren att se styrkor samt svagheter med undersökningsdesign samt att for-
mulera valida frågor till den aktuella studien. 

Designen i den blandade metoden varierar i strategi (Creswell, 2009) och 
påverkas liksom resultatanalysen av den teoretiska lins eller filosofiska para-
digm som forskaren väljer som sin utgångspunkt för studien. Paradigm eller 
omvärldsuppfattning definierar Creswell som en grundläggande uppfattning 
eller orientering som är avgörande för synsätt på omvärlden och som styr 
handling. Hur data implementeras och prioriteras varierar beroende på vald 
strategi liksom tillvägagångssättet vid analysen. Begreppet blandad metod 
(Mixed Methods) förklarar Creswell på följande sätt:  

Mixed Methods research is an approch to inquiry that combines or associates 
both qualitative and quantitative form. It involves philosophical assumptions, 
the use of qualitative and quantitative approches, and the mixing of both ap-
proches in a study, Thus, it is more than simply collecting and analyzing both 
kind of data; it also involves the use of both approches in tandem so that the 
overall strenght of a study is greater than either qualitative or quantitative re-
search. (Creswell, 2009, s. 4)  

I enlighet med Creswell innehåller en blandad metod både kvantitativa och 
kvalitativa inslag, vilket innebär att materialet bidrar till mer än vid en analys 
av de två metoderna separat, eftersom forskaren tar hänsyn till båda utgångs-
punkterna i samma studie. 

Undersökningsdesign 
Undersökningsdesignen i studien utgjorde således en blandad metod (Mixed 
Methods Design) (Creswell, 2009; David & Sutton, 2016; Tashakkori & 
Teddlie, 2010), en sekventiellt förklarande strategi (Sequential Explanatory 
Strategy) som bestod av en kvantitativa samt en kvalitativ del (se figure 1). 
Med “blandad metod” kan avses studier där mer än en kvantitativ eller kvali-
tativ metod används. I denna studie definieras begreppet utifrån undersök-
ningar där de två metodologiska utgångspunkterna är representerade i samma 
undersökning. Materialet från den kvantitativa delen och de kvalitativa semi-
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strukturerade intervjuerna kompletterade varandra och styrkan i båda meto-
derna utnyttjades.  De standardiserade mätinstrumenten utgjorde KASAM, U-
MICS samt SRM-SF. I den kvantitativa studien tillfördes även frågor kring 
informanternas religiösa tillhörighet samt religionens betydelse. De öppna in-
tervjufrågorna berörde existentiella frågor men också mer specifikt religiösa 
frågeställningar. Dessutom innehöll intervjumaterialet samtal kring moral och 
skolsituationen med fokus på relationer med kamrater och vuxna i skolan. Vid 
en sekventiellt förklarande strategi startar undersökningen med en kvantitativ 
del där enkätsvar samlas in och analyseras. I nästa del av studien samlas det 
kvalitativa materialet in vars frågeställningar tematiskt bygger på den första 
kvantitativa delen. I den föreliggande studien utgjorde nivåerna på KASAM 
urvalskriterium inför de kvalitativa intervjuerna. Informanterna med starkare 
och svagare KASAM deltog i första hand i intervjuerna. Analysen av det kva-
litativa materialet genererade teman som bidrog till att tolka och fördjupa för-
ståelsen av den kvantitativa delen av studien. Informanternas upplevelser av 
skolsituationen samt kamrat- och vuxenrelationerna synliggjorde exempelvis 
intressanta skillnader i nivån på KASAM samt i resultaten från U-MICS- in-
strumentet. Det kvalitativa materialet kodades och kategoriserade öppet och 
förutsättningslöst utifrån dess innehåll och bidrog därmed till nya insikter som 
sedan kopplades till de teoretiska perspektiven i analys samt diskussion.  
  
Figur 1. En blandad metod med en sekventiellt förklarande strategi (A Mixed Meth-
ods Design: a Sequential Explanatory Strategy, Creswell, 2009) 
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Template analysis 
Undersökningsmaterialet analyserades med inspiration från en “Template 
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2012; King, 2018). Dess innebörd förklaras på följande sätt av J. Brooks och 
N. King: 

Template analysis is a technique for thematically organising and analysing 
qualitative data… The essence of template analysis is that the researcher pro-
duces a list of codes (their ‘template’) representing themes identified in their 
textual data. The template is organised in a way which represents the relation-
ship between themes, as defined by the researcher, involving a hierarchical 
structure. (Brooks & King, 2012, s. 1-2) 

Analysmetoden innebär enligt Brooks och King att materialet kategoriseras 
utifrån för forskningsfrågorna meningsfulla teman. Analysen sker relativt 
strukturerat och hierarkiskt; i ett första steg utifrån vida teman som sedan i 
nästkommande steg begränsas och blir snävare. Den första tematiseringen kan 
ses som preliminär och justeras under analysens gång om forskaren i ett senare 
skede upplever att den initiala kodningen inte tillräckligt motsvarar materi-
alets röst och innehåll. ”Kamratrelationer” är ett exempel på en mer övergri-
pande och vidare tematisering med ursprung i U-MICS- instrumentet, som 
mäter identitetsprocessen utifrån kamratrelationer samt skolsituationen. De 
underliggande och därmed snävare kategorierna (exempelvis”betydelsefull-
het” samt ”självständiga val”) kategoriserades direkt utifrån innehållet i inter-
vjumaterialet kring “kamratrelationer” liksom de koder som följde i stegen 
under dessa. Under kategorin ”betydelsefullhet” kodades ”skolan” samt ”fri-
tid” och därunder ”förståelse”, ”tillit/trygghet”, ”respekt” samt ”nöje/säll-
skap” (för en fullständig kodning se bilaga 6). På de underliggande nivåerna 
genomfördes tematiseringen mer direkt utifrån materialet, öppnare och mindre 
teoristyrt med inslag av en induktiv holistisk ansats som breddade analysen 
(Malterud, 2009).  Enligt K. Malterud förekommer alltid inslag av både de-
duktiva och induktiva ansatser vid analysen av ett material, frågan är mer var 
på axeln som forskaren lägger störst tyngdpunkt. Malteruds framställning av 
en “template analysis” skiljer sig från Brooks och Kings (2012) beskrivning 
av analysmetoden, vilken är utgångspunkten i detta arbete. Malterud (2009) 
definierar metoden som striktare teoristyrd och som ett sätt att kategorisera 
materialet utifrån i förhand bestämda teoretiska perspektiv vilket innebär en 
deduktiv strategi och en risk för reproduktion av tidigare kunskap. Brooks och 
King (2012) beskriver däremot metoden som öppnare och lämplig för analys 
av material utifrån flera epistomologiska utgångspunkter såsom mer kvantita-
tiva undersökningar där underliggande teorier inverkar på tolkningen men 
också vid studier som domineras av ett mer fenomenologiskt förhållningssätt.    

Vid bearbetningen av det föreliggande materialet analyserades hela materi-
alet utifrån studiens forskningsfrågor och kodades sedan i steg, vilket gav upp-
hov till nya teman eller ytterligare material som placerades i redan befintliga 
teman. Över- och under teman relaterades sedan till teorier och instrument i 
resultatredovisning samt analys. Om antalet teman växer så rekommenderar 
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Brooks och King (2012) att i ett ytterligare steg söka finna gemensamma näm-
nare och förena dessa teman med varandra för att kodningen skall blir mer 
överskådlig, vilket i detta arbete applicerades på delar av materialet i samband 
med resultatredovisningen. De teman som utkristalliserades under samtliga 
steg av kodningen utgjorde sedan basen för tolkning och analys av det kvali-
tativa intervjumaterialet.  

En viktig del av analysmetoden utgör slutligen enligt Brooks och King re-
flektioner kring hela materialet och dess kodning, detta för att försäkra sig om 
att analysen inte färgats av den egna förförståelsen samt egna förväntningar. I 
denna studie kontrollerades kodningen av två forskare för att minska risken 
för subjektivitet i analysprocessen.  Metoden är flexibel och lämpar sig för 
analys av material utifrån en induktiv såväl som deduktiv utgångspunkt. Den 
metodologiska utgångspunkten i avhandlingen var både empiriskt induktiv 
och hypotetiskt deduktiv vilket innebar att de teorier och mätinstrument som 
låg till grund för undersökningen till en viss del utgjorde de generella ramar 
utifrån vilka undersökningsresultaten analyserades.  

Instrument samt intervjufrågor 
Instrument 
I den första kvantitativa delen av studien användes följande tre etablerade in-
strument: Känsla av sammanhang (KASAM) (Antonovsky, 2005), The 
Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS) (Crocetti et 
al., 2010) samt The Sociomoral Reflection Measure-Short Form (SRM-SF) 
(Gibbs et al., 1992). Enkätundersökningen innehöll även frågor om religiös 
tillhörighet samt betydelsen av religion. KASAM-instrumentet har i enlighet 
med Erikssons och Lindströms (2006) sammanställning över tidigare studier 
visat en hög reliabilitet och validitet. Även KASAM-13, den kortare versionen 
har uppvisat en godtagbar reliabilitet (Cronbachs alfa; SOC-13=0.89) (Olsson, 
Gassner, & Hansson, 2009). I enlighet med J. Pallant (2010) är Cronbachs alfa 
över .7 acceptabel och värden över .8 mycket bra. 

KASAM-frågorna består av tre komponenter som överlappar varandra en-
ligt en fasettprincip: begriplighet, hanterbarhet samt meningsfullhet. KASAM 
mäter individens känsla av sammanhang och består av tretton sammanlänkade 
frågor som tillsammans mäter grad av begriplighet (fem frågor), hanterbarhet 
(fyra frågor) samt meningsfullhet (fyra frågor). Samtliga frågor besvaras uti-
från en Likertskala från 1-7 poäng vilket innebär att den totala poängsumman 
ligger mellan 13 och 91 poäng. En högre poäng indikerar en starkare KASAM. 
Exempel på frågor från de skilda komponenternas begriplighet, hanterbarhet 
samt meningsfullhet är i angiven ordning:  
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- Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du 
trodde du kände väl?    

- Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?   
- Hur ofta känner du att det inte är någon mening i de saker du gör i ditt 

dagliga liv? 
 
Eftersom relationen mellan KASAM och den psykiska hälsan bekräftats i ett 
flertal studier i Sverige och internationellt (Larsson & Kallenberg, 1996; Ce-
derblad & Hansson, 1996; Simonsson et al., 2008; Eriksson & Lindström, 
2005) fungerade KASAM i denna undersökning som en indikator på infor-
manternas psykiska hälsa. Variabeln jämfördes sedan med informanternas be-
skrivning av skolsituationen, relationer med kamrater och vuxna samt synen 
på existentiella och religiösa frågor i intervjuerna. Syftet var också att jämföra 
KASAM med betydelsen av religion, identitetsprocessen samt moralutveckl-
ingsnivån.  

U-MICS-instrumentet mäter identitetsprocessen utifrån skilda identitets-
områden: utbildning, relationer samt jobb. U-MICS, översatt på svenska av V. 
DeMarinis och Å. Schumann (Uppsala universitet), användes i denna studie 
för första gången i Sverige. Identitetsprocessen undersöktes utifrån skolan (ut-
bildningsidentiteten) samt kamratrelationerna (den relationella identiteten). 
U-MICS mäter den process som styr identitetsutvecklingen: ett ställningsta-
gande, grundlig utforskning samt en omprövning av ställningstagande.   
Cronbachs alfa i denna undersökning var .86 och .92 för ett ställningstagande, 
.77 och .80 för utforskandet på djupet samt .87 och .88 omprövning av ställ-
ningstagande. U-MICS är sedan tidigare validerat bland pojkar och flickor i 
adolescensen i olika etniska grupper (Crocetti, Rubini, Luyckx, et al., 2008, 
Crocetti, Rubini, & Meeus, 2008, Crocetti, et al., 2010; Crocetti, Cieciuch, 
Gao, & Klimstra, 2015; Dimitrova et al., 2016). I en studie (Crocetti, Rubini 
& Meeus, 2008) bland 1952 holländska ungdomar och ungdomar ur etniska 
minoritetsgrupper uppvisade Cronbachs alfa .89 och .93 för ett ställningsta-
gande, .84 och .89 för ett utforskande samt .86 och .87 för en omprövning av 
ställningstagande.  

För vart och ett av identitetsområdena består instrumentet av 13 frågor som 
besvaras utifrån en Likertskala som löper från 1 (stämmer inte alls) till 5 
(stämmer helt och hållet). Fem frågor mäter ställningstagande, fem frågor mä-
ter grundlig utforskning och tre frågor mäter omprövning av ställningsta-
gande. Exempel på en fråga som mäter de tre delarna av processen är: 

 
- ”Min utbildning/mina vänner ger mig trygghet i livet” (ställningsta-

gande)  
- ”Jag reflekterar ofta kring mina bästa vänner/min utbildning” (ut-

forskning) 
- ”Jag tänker ofta att det vore bättre att försöka hitta en helt annan bästa 

vän/en ny utbildning” (omprövning av ställningstagande).  
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Syftet med U-MICS instrumentet var att jämföra resultatet från det kvantita-
tiva materialet med informanternas beskrivning av sin skolsituation och sina 
relationer i intervjusamtalen. Identitetsprocessen har via tidigare undersök-
ningar tillika med KASAM visat sig korrelera med faktorer som kan kopplas 
till psykiska hälsan/ohälsa (Crocetti, Rubini, & Meeus, 2008; Crocetti, et al., 
2010; Schwartz et al., 2011) vilket gjorde det intressant att jämföra KASAM 
med U-MICS-instrumentet. Syftet utgjorde också att jämföra betydelsen av 
religion med resultaten från U-MICS, det vill säga identitetsprocessen.  

Av de fyra religiösa frågorna hämtades två från rapporten “Brief Multidi-
mensional Measure of Religiousness/Spirituality” (BMMRS) (Fetzer Insti-
tute/ National Institute on Aging Working Group, 2003):  
 

- ”Hur viktiga är följande områden i ditt liv: familj, kamrater, skola och 
religion?”  

 
Frågan besvarades med en Likertskala där en etta innebar “inte alls viktigt” 
och en fyra innebar “mycket viktigt”.  
 

- “I vilken utsträckning ger religion dig styrka?”  
 
Även denna fråga besvarade utifrån en Likertskala där en etta innebar “mycket 
lite/inte alls” och en sjua “i stor utsträckning”.  

Ytterligare en fråga kring religiositet hämtades från en större svensk studie 
bland 16-24 åringar (Lövheim & Bromander, 2012):  
 

- “I vilken grad ser du dig som tillhörig kristendom, judendom, islam, 
hinduism, buddism eller annan religion?”  

 
De fem svarsalternativen var: inte alls, ganska lite, varken eller, ganska 
mycket, helt och hållet.  

Även den sista och fjärde religiösa frågan var tidigare använd i en svensk 
enkätstudie (Sjödin, 2001) bland drygt 600 elever i åldrarna 16-18 år. I studien 
undersökte ungdomarnas tro på en högre makt via följande påståenden (infor-
manterna ombads att ringa in det alternativ som bäst stämde överens med den 
personliga övertygelsen): 
 

- Det finns en Gud  
- Det finns någon sorts ande eller livskraft 
- Det finns något men jag vet inte vad  
- Jag vet inte vad jag ska tro  
- Det finns inte någon Gud, ande eller livskraft  

 
Syftet med de religiösa frågorna var att undersöka vikten av religion samt re-
ligiös tillhörighet. Svaren från enkäten jämfördes sedan med materialet från 
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intervjusamtalen kring religion, skolsituationen och moral. Syftet var också 
att studera relationen mellan de religiösa variablerna, nivån på KASAM, iden-
titetsprocessen (U-MICS) samt moralutvecklingsnivån (SRM-SF).  

Moralutvecklingsnivån mättes genom instrumentet SRM-SF (Gibbs, et al., 
1992). Frågorna är öppna och leder informanternas tankar in i olika moraliska 
situationer som de uppmanas att ta ställning till och dessutom motivera sitt 
ställningstagande. Motiveringen bakom en handling är avgörande, inte hand-
lingen i sig. Enligt ett flertal validerade studier, 75 stycken (Gibbs et al., 2007), 
i skilda kulturella kontexter och länder visar instrumentet god översättnings-
barhet, reliabilitet och validitet bland ungdomar inom adolescensen. Reliabi-
litetskoefficienten i sambedömningen mellan forskarna i 53 av de 75 studierna 
låg på ≥.80. Instrumentet är en papper och pen - test som består av elva frågor 
som berör olika moralområden: frågorna 1-4 handlar om att hålla löften och 
tala sanning, fråga 5-6 ansvar, frågorna 7-8 vikten av liv, frågorna 9-10 lag 
och rättvisa och slutligen fråga 11 berör området juridisk rättvisa.  

Ett exempel på en fråga som mäter vikten av att hålla löften är följande: 
”Tänk på en situation när du har lovat en vän någonting. Hur viktigt är det för 
människor att hålla sina löften, om det är möjligt, till kamrater?” Informanten 
ringar sedan in ett av följande alternativ: mycket viktigt, viktigt eller inte så 
viktigt. Sedan följer en fråga där informanten ombeds att motivera sitt svar. 
Motiveringarna kategoriseras utifrån en tiogradig skala (Global Stage). Hu-
vudstadierna är 1-4 och tillsammans med övergångsstadierna till samtliga hu-
vudstadier utgör skalan tio steg. Mest karaktäristiskt för huvudstadierna är: 
Stadium 1, ensidig och fysisk moralbedömning (”du har blivit tillsagd att göra 
det” eller ”du kommer att bli bestraffad om du inte gör det”), stadium 2, in-
strumentell moralbedömning (”din vän har gjort dig tjänster” eller ”andra 
människor kommer att tycka om dig om du gör så”), stadium 3, ömsesidig och 
prosocial moralbedömning (”en vän ska vara uppriktig” eller ”löften betyder 
mycket för relationer”), stadium 4, systematisk och standardiserad moralbe-
dömning (”samhället bör baseras på tillit och löften” eller ”det är en överens-
kommelse, ett ansvarstagande eller en skyldighet”). Genom SRM-SF jämför-
des flickornas och pojkarnas moralnivå men svaren relaterades också till in-
formanternas religiösa tillhörighet och vikten av religion i deltagarnas liv. 
Dessutom utgjorde syftet att undersöka i vilken utsträckning moralförklaring-
arna motiverades utifrån religiös övertygelse. Att jämföra moralutvecklings-
nivån med KASAM bland samtliga informanter utgjorde ett tredje syfte i stu-
dien.  

Semi-strukturerade intervjuer 
De kvalitativa semi-strukturerade intervjuerna byggde på 44 intervjufrågor (se 
bilaga 4). Exempel på intervjufrågor som berörde identitetsområdena skolan 
och relationer med kamrater (kopplat till mätinstrumentet U-MICS) var: "Hur 
ser din skolsituation ut?” eller ”Vilken betydelse har kamrater/vuxna för 
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dig?”. Exempel på frågor som berörde det existentiella området var: ”Vad är 
viktigast i ditt liv?” samt ”Vad innebär religion för dig?”. I samtalen kring 
moral berördes bland annat följande fråga: ”Vad betyder moral för dig?” Yt-
terligare en fråga som validerats i tidigare studier bland ungdomar (Day, 2011; 
2013, Day & Jesus, 2013) var: ” Upplever du någon gång att du befinner dig 
i en situation där du måste besluta om vad som är rätt eller fel men att du i 
första skedet inte kan avgöra vad du bör göra?”.         

Dataanalys 
Det kvantitativa materialet analyserades med hjälp av dataprogrammet SPSS 
version 21.0 (IBM Corp., Armonk, NY).  Analysen genomfördes efter att 
undersökningsvariablerna kontrollerats för felaktigheter, outliers (avvikande 
värden), linjäritet och homoscedastic (homoskedasticitet), saknade uppgifter 
samt normalitet. I enlighet med rekommendationerna i SPSS-manualen (Pal-
lant, 2010) förekom inte några extremvärden vid kontroll av avvikande värden 
och normalitet.   

Via en hierarkisk regressionsanalys undersöktes hur U-MICS (utbildning: 
ställningstagande- omprövning av ställningstagande, kamratskap: ställnings-
tagande- omprövning av ställningstagande) bestämde KASAM (känslan av 
sammanhang) efter en kontroll för kön.  

Relationen mellan de religiösa variablerna och U-MICS undersöktes via en 
Pearsons produktmomentkorrelation.  

Styrkan och riktningen på relationen mellan KASAM, skoltillhörighet, be-
tyg, de religiösa variablerna och kön undersöktes genom Pearsons produkt-
momentkorrelationer. För att undersöka medianvärden på exempelvis KA-
SAM och skillnaden mellan flickorna och pojkarna genomfördes t-tester.  

Till grund för analysen av moralutvecklingsinstrumentet SRM-SF använ-
des den analysmodell som utarbetats av J. Gibbs (Gibbs, et al., 1992). Resul-
taten av analysen från två oberoende forskare, en med stor vana vid instru-
mentet (Professor J. Day, Université catholique de Louvain) gav en reliabilitet 
på 90 (+) för Global Stage, med 1 intervall: r = .90.  

Relationen mellan Global Stage (SRM-SF), KASAM, kön samt de reli-
giösa variablerna undersöktes via en Persons produktmomentkorrelation. 

För att illustrera variationen i hela gruppen samt mellan pojkar och flickor 
delades KASAM in i fyra grupper i SPSS. Korstabuleringar genomfördes (chi- 
två- tester för oberoende), vilket innebar att KASAM omvandlades från en 
kontinuerlig variabel till en kategorisk. Liknande tillvägagångssätt genomför-
des även vid analys av en religiös variabel och kön (betydelsen av religion) 
samt en religiös variabel mot KASAM (en tro på någonting transcendent eller 
”vet ej”), där de religiösa variablerna såväl som KASAM omvandlades från 
kontinuerliga- till kategoriska variabler. 
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Det kvalitativa materialet analyserades i databasprogrammet ATLAS.ti 7 
(ATLAS.ti GmbH, Berlin, version: 7.1.4, 1993-2014). Efter transkribering 
och en extra kontroll av korrektheten i transkriberingen sorterades materialet 
utifrån övergripande teman som hämtades från de aktuella teoretiska perspek-
tiven. Materialet analyserades även öppnare mer induktivt och förutsättnings-
löst utifrån en datastyrd teknik, där nya begrepp uppstod i samband med kate-
gorisering och kodning. Enligt Malterud (2009) är balansen mellan flexibilitet 
och rigiditet vid granskningen av materialet svår att bemästra. För en korrek-
tare tolkning kontrollerades kodningen av två forskare och överenstämmelsen 
var hög. Analysen utgick från sex huvudteman som byggde på de kvantitativa 
enkätfrågorna:  

  
- självuppfattning  
- vuxenrelationer   
- kamratrelationer  
- skolsituationen  
- existentiella frågor   
- moralfrågor  
 

Materialet delades sedan in i totalt 18 kategorier med medföljande koder i 
olika nivåer, eller så kallade kodningsträd. En kategori under huvudtemat mo-
ral var t.ex. moralsamtal som kodades utifrån följande benämningar: familjen, 
föräldrar, kamrater, skolan, avsaknad av samtal. I analysprocessen utkristalli-
serades sedan underkoder som: ofta, mindre ofta, sällan.  

Ytterligare ett exempel under huvudtemat existentiella frågor utgjorde ka-
tegorin kraftkälla där processen gav följande koder: praktisk/fysisk, religion 
och socialt, med tillhörande underkoder: individuellt, gemensamt, familjen, 
föräldrar, vänner, allmänt. Teman, kategorier och koder presenteras utförligt i 
bilaga 6. 

Tabellernas utformning liksom avhandlingens referenssystem följde rikt-
linjer utfärdade av American Psychological Association (APA) (2010). 

Skolkontext 
I studien deltog elever vid två kommunala skolor i Stockholmsregionen. Sko-
lorna är belägna i angränsande stadsdelar i två av Stockholmsområdets 14 
stadsdelar.  Enligt statistik över Stockholms stad (2013/2014) låg inkomst- 
samt utbildningsnivån bland föräldrarna över medel för staden inom området 
där skola A är belägen. I området där skola B ligger var inkomst- och utbild-
ningsnivån bland föräldrarna under medel för Stockholms stad. Sjuktalen för 
vuxna i hela Stockholm år 2014 var 18.9%, jämfört med 15.8% vid skola A 
och 23.9% vid skola B. 
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Population samt urval 
Vid de båda skolorna var 124 elever inskrivna i åk 8. Samtliga elever i åk 8, 
fördelade på fem klasser tillfrågades om de ville delta i studien. Flickorna ut-
gjorde 53,2% av det totala elevantalet i åk 8. Vid skola A var 79 elever in-
skrivna i åk 8, fördelade på tre klasser: 36 pojkar samt 43 flickor. Vid skola B 
var 43 elever inskrivna i åk 8, fördelade på två klasser: 20 pojkar samt 23 
flickor. De som deltog i del två, de kvalitativa intervjuerna utgjorde 24 infor-
manter utvalda från studiens första del: 10 pojkar samt 14 flickor. De ungdo-
mar som valdes ut till intervju representerade främst informanter med starkare 
och svagare KASAM, ungefär jämt fördelat i procent mellan könen samt uti-
från respektive skola, 14 elever vid skola A samt 10 elever vid skola B. Vid 
urvalsprocessen separerades flickorna från pojkarna eftersom nivåerna på 
KASAM skiljde sig signifikant mellan könen. 

Etiska överväganden 
Eftersom undersökningen genomfördes under den obligatoriska skoldagen in-
formerades eleverna i ett tidigt skede om frivilligheten i att delta. Informat-
ionen genomfördes både skriftligt och muntligt till samtliga elever där studi-
ens syfte och tillvägagångssätt tydligt presenterades. De elever som inte deltog 
i studien arbetade med skoluppgifter i klassrummen. Även de kvalitativa in-
tervjuerna genomfördes under skoldagen, samtliga elever som deltog i inter-
vjuer tillfrågades i god tid om de kunde tänka sig att medverka. Skolledningen 
godkände studien, lärarna informerades och ett samtycke från respektive måls-
män krävdes på grund av deltagarnas låga ålder (se bilaga 8). Föräldrarna in-
formerades även skriftligt om studiens syfte och innehåll (se bilaga 7). Vid 
den muntliga informationen i klassrummen gavs även exempel på frågeställ-
ningar aktuella i studien. Detta utgjorde ett viktigt inslag för att informanterna 
skulle ges en tydlig bild av undersökningens innehåll och därmed fatta ett kor-
rekt besluta kring sin eventuella medverkan. Dessutom tydliggjordes att del-
tagandet kunde avbrytas om så önskades. Vid genomförandet framkom inte 
att informanterna upplevde deltagandet som svårt, det förekom inte heller nå-
got avhopp från studien. Reaktionerna efter intervjusamtalen var spontant po-
sitiva och ungdomarna uttryckte att det kändes bra att prata om de aktuella 
frågeställningarna. Någon enstaka informant blev lite tillknäppt när intervju-
samtalet startade, lite överrumplad av frågornas personliga karaktär.   

Eftersom frågeställningarna berörde personliga områden kring skolsituat-
ionen, existentiella frågor och religiositet som eventuellt väckte nya tankar 
och insikter informerades skolornas elevhälsoteam om studien och dess syfte, 
vilket även tydliggjordes för informanterna. Egna erfarenheter av skolmiljön 
och åldersgruppen underlättade kontakten med ungdomarna samt studiens ge-
nomförande och utgjorde en fördel vid rekryteringen. Viktigt att nämna är 



 109

också att personliga relationer till undersökningspersonerna vid inledningen 
av undersökningen saknades. Samtliga enkätsvar samt intervjuer avpersonifi-
erades för att skydda informanternas anonymitet. Dessutom informerades in-
tervjudeltagarna om den tystnadsplikt som forskare i dessa sammanhang står 
under vilket skapade en trygghet och förvissning om anonymitet. Informan-
terna bemöttes med likvärdig respekt av ansvarig forskare oavsett kön och 
etnicitet. Undersökningsmaterialet förvarades i en säker hårddisk på universi-
tetets server som kräver lösenord. Den använda kodlistan förvarades i pap-
perskopia i ett låst utrymme.        

Undersökningen, dess kvantitativa och kvalitativa frågor men också under-
sökningsdesignen och studiens syfte godkändes av etiknämnden i Uppsala 
(Dnr: 2011/403). Med tanke på risker samt nytta med studien anpassades en-
kätfrågorna samt intervjufrågorna till informanternas relativt låga ålder, för att 
undvika obehag.  Barn och ungas situation i Sverige idag, den sviktande häl-
san men också skolans viktiga funktion bland unga försvarade studien och 
dess frågeställningar etiskt. Förhoppningarna var att genom resultaten av stu-
dien bringa ytterligare klarhet i ungdomars skolsituation och generera förslag 
för framtida förbättringar av skolmiljön och därmed ungas välmående och pre-
station. Undersökningen aktualiserade identitetsfrågor och existentiella frå-
gor, begrepp centrala inom läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2016). Att 
ventilera dessa frågor bidrog till en ökad medvetenhet och inverkade därmed 
på ungdomarnas fortsatta utveckling. Dessutom aktualiserades åldersgruppen, 
dess kamrat- och vuxenrelationer samt utbildningssituationen. 

Förberedande arbete, rekrytering samt datainsamling 
Den 1 februari 2012 skickades ett informationsbrev till 124 målsmän med barn 
i åk 8 vid de två aktuella grundskolorna. Brevet innehöll uppgifter om studien 
och dess syfte samt en förfrågan om samtycke till respektive barns deltagande 
i undersökningen. Föräldrarna ombads att en vecka senare, via sina söner re-
spektive döttrar, lämna svar i samband med den schemalagda mentorstiden. 
Eleverna informerades samtidigt muntligt i klassrummet om undersökningen 
av undertecknad. Ungdomarna uppvisade en nyfiken och positiv attityd till 
undersökningen, någon elev undrade dock om deltagandet var frivilligt, vilket 
betonades. Det första utskicket inbringade några enstaka svar per klass, totalt 
ca 13-15 samtycken. Under återkommande besök vid skolorna samlades un-
derskrift från övriga föräldrar in allt eftersom. 

Vid en av skolorna finns så kallade IK-klasser (Internationella klasser) där 
nyandlända elever placeras och undervisning i svenska prioriteras. Den språk-
liga kapaciteten avgör sedan i vilken utsträckning ungdomarna deltar i hel-
klass vilket innebär att eleverna till en början befinner sig i de större klasserna 
i samband med mer praktiskt/estetiska ämnen för att sedan utöka antalet tim-
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mar när språkkunskapen utvecklas. Eleverna i IK-klassen är inskrivna i de or-
dinarie klasserna men deltagandet varierar. Någon enstaka ungdom var född i 
Sverige, hade bott i annat land under några år för att sedan återvända. En ma-
joritet av eleverna var födda i annat land än Sverige. Bland de elever som 
befunnit sig i Sverige under ett eller ett fåtal år var bortfallet procentuellt sett 
större beträffande inlämnandet av samtycke från respektive målsmän vilket 
kan kopplas till språkliga brister.  

Den kvantitativa undersökningen bestod av tre delar och tre mätinstrument. 
Eftersom frågorna var relativt många genomfördes undersökningen vid två 
närliggande lektionstillfällen, under en och samma arbetsvecka. Att besvara 
samtliga delar vid ett tillfälle ansågs orimligt med tanke på åldersgruppen. Det 
första tillfället innebar även en informationsdel där undersökningens syfte och 
upplägg presenterades. Ungdomarna uppvisade mer eller mindre ointresse för 
den skriftliga informationen kring studien och en majoritet undertecknade 
skyndsamt samtycket.  

Undersökningens två första delar fångade ungdomarnas uppmärksamhet 
och frågeställningarna väckte stort engagemang. Eleverna tyckte att frågorna 
till de två första delarna var intressanta vilket märktes på stämningen i klass-
rummen. Under den sista frågan i del 2 lämnade informanterna svar på om de 
kunde tänka sig att delta vid ett senare intervjutillfälle. Majoriteten av eleverna 
svarade ja, flickorna såväl som pojkarna. I en av klasserna tvingades under-
tecknad på grund av disciplinära problem att tillrättavisa några av pojkarna, 
vilket förmodligen utgjorde anledning till att pojkarna i denna grupp, med ett 
undantag, omgående bestämde sig för att inte delta vid någon senare intervju. 
Detta i sig utgör ett exempel på vanskligheten vid rekryteringen av informan-
ter i denna åldersgrupp. Att som vuxen accepteras bland dominerande elever 
i klassen är av stor betydelse och inverkar på ungdomarnas motivation att delta 
i en frivillig undersökning som denna. 

Somliga elever besvarade del 1 och del 2 på 10-15 minuter, för andra ung-
domar tog det upp till 30 minuter att svara på samtliga frågor. Även om un-
dertecknad förklarade ett par ord som via en tidigare kontrollgrupp ansågs lite 
svåra att förstå (t.ex. ateist och agnostiker) uppstod många frågor kring både 
ord och frågeställningar. Eleverna med svenska som andra språk behövde mer 
hjälp och tid men även ungdomarna med svenska som modersmål uppvisade 
osäkerhet inför somliga uttryck och formuleringar. Till viss del försökte kam-
rater att hjälpa varandra.  

Det kändes betydelsefullt att som forskare delta när enkätfrågorna besvara-
des. Skolorna och klasserna skiljde sig åt beträffande sammansättning och 
stämning. Vid skola B, som är mindre fanns ett relativt utvecklat samarbete 
mellan klasserna. I skola A där eleverna var geografiskt mer utspridda upp-
levdes kontakten mellan grupperna som betydligt mindre. Inom klasserna fö-
rekom mindre grupperingar och konstellationer som ungdomarna utformat på 
egen hand. Elevernas osäkerhet och behov av förklaringar belyser fördelarna 
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med att finnas tillgänglig men även för att kunna studera reaktioner och upp-
leva klassrumssituationen som varierade från ett tillfälle till ett annat. Vid 
några tillfällen var stämning bland eleverna sprallig och somliga ungdomar 
uppvisade uppenbara problem med koncentrationen, någon valde att sitta i 
korridoren för att finna ro. Vid ett par tillfällen saknades den ordinarie läraren 
vilket i sig innebar en ökad oro i gruppen. Somliga elever uppskattade att dis-
kutera frågorna med varandra trots att vikten av att arbeta individuellt betona-
des. Vid andra tillfällen var stämningen i klassrummen väldigt lugn där endast 
handuppräckningar och frågeställningar kring undersökningen avbröt tystna-
den. Ord som ”sökande”, ”andlig” och ”religiös” väckte osäkerhet.  Frågor 
som berörde relationen till en eventuell ”bästis” kändes inaktuell bland några 
ungdomar som menade att de umgicks i större grupper. I dessa fall fick den 
närmaste kamratgruppen ersätta ”bästisen” i frågeformuläret. Ord som ”re-
flektera” och ”optimistisk” krävde också förklaringar vid ett flertal tillfällen.  

Det andra undersökningstillfället ansågs som mer krävande. Del 3, kring 
moralutvecklingen innehåller ett skrivmoment som skiljer sig från de övriga 
instrumenten. Denna del tog mest tid och kraft, 35-45 minuter och somliga 
elever uttryckte svårigheter med att motivera sina moraliska ståndpunkter. 
Den egna åsikten var tydlig men att sedan formulera detta i ord ansågs svårt. 
En pojke avslutade ifyllnaden eftersom frågeställningarna enligt honom var 
självklara och därmed väckte provokation. Generellt sett motiverade flickorna 
sina ställningstaganden utförligare än pojkarna som formulerade sig mer kort-
fattat. Sammanfattningsvis upplevde ett flertal informanter frågorna som vik-
tiga och intressanta trots dess krävande karaktär. Någon elev påtalade att en 
inre process och utveckling startade när man genom enkäterna uppmanades 
att tänka igenom frågeställningarna.  

De elever som av olika skäl var frånvarande vid det första eller andra under-
sökningstillfället fångades upp vid senare tillfällen. En pojke med invandrar-
bakgrund gjorde på grund av språkliga svårigheter två delar tillsammans med 
undertecknad. Dessutom förekom genomgående någon elev i varje klass som, 
oftast omedvetet hoppade över frågeställningar eller en hel sida i enkäten. 
Dessa informanter fångades upp vid ett senare tillfälle för en komplettering av 
svaren. De ständiga besöken vid skolorna fick positiva konsekvenser eftersom 
undertecknad blev lite bekantare med informanterna vilket gav ett visst för-
troende och en tillit, en fördel inför intervjuerna. 

Enligt planen skulle de informanter som uppvisade starkare och svagare 
KASAM delta även i en intervju. Eftersom majoriteten av eleverna gärna del-
tog i den kvalitativa delen förklarades urvalsstrategin tydligt. Varje intervju 
pågick mellan 35 och 75 minuter. En majoritet av informanterna, flickor såväl 
som pojkar upplevde att intervjufrågorna var intressanta och samtalen som 
roliga och givande. Någon av pojkarna uttryckte spontant att alla skulle ges 
möjlighet att då och då ventilera dessa frågor. En flicka påpekade att hon ald-
rig tidigare samtalat med någon vuxen kring denna typ av frågor och att erfa-
renheten av intervjun var positiv. Ytterligare en informant, en flicka, önskade 
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en kopia på samtliga frågor. Vissa ungdomar upplevde intervjufrågorna som 
svåra och frågorna kring moral problematiska. Några uppgav att de inte sam-
talade kring dessa frågor i någon större utsträckning varken med kamrater, i 
hemmet eller i skolan.  

Intervjuerna genomfördes under skoldagen vid respektive skola vilket be-
dömdes som en förutsättning för att majoriteten av ungdomarna skulle anmäla 
sitt intresse. Mindre grupprum, konferenslokaler och tomma klassrum använ-
des som intervjuplatser. Miljön är viktig att uppmärksamma eftersom den till 
viss del kan utgöra anledning till informanternas starka fokusering på skolan 
och dess betydelse. Vid något intervjutillfälle uppkom en situation när under-
tecknad upplevde en viss oro för informanten och ett behov av att föra inform-
ation vidare till vuxna vid skolan, vilket gav upphov till konflikt med den 
stränga tystnadsplikt som åligger forskaren. Svåra situationer och gränsdrag-
ningar kan uppstå, allra helst vid studier där barn är inblandade.  

Ungdomarna gav i de flesta fall prov på en förvånansvärt öppen attityd re-
dan i början av intervjun och samtalade kring de personliga frågorna på ett 
naturligt och otvunget sätt. Den kontakt som skapades vid ett flertal besök i 
klassrummet bidrog förmodligen till detta. Även om en majoritet av informan-
terna uppvisade en öppenhet deltog lite förvånande även mer tillknäppta ung-
domar i intervjuerna trots att situationen upplevdes som lite genant och be-
svärlig, vissa svar kunde utebli, andra frågor besvarades kort och knapphän-
digt. Pojkarna var överrepresenterade inom denna kategori.  
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Resultat och analys 

För att skapa en tydlig struktur i redovisningen av undersökningsresultaten 
delas presentationen samt analysen in i tre delar med de aktuella mätinstru-
menten som utgångspunkt: känslan av sammanhang (KASAM), identitetspro-
cessen (U-MICS) utifrån identitetsområdena kamratrelationer och skolsituat-
ionen samt moralutvecklingsnivån (SRM-SF). Frågorna som berör religionens 
betydelse i informanternas liv prövades mot de tre mätinstrument i undersök-
ningen och redovisas av den anledningen i relation till samtliga ovanstående 
variabler. Förmågan att uppleva sammanhang och mening (KASAM) under-
söktes i relation till informanternas religiösa inställning men också i relation 
till identitetsprocessen och moralutvecklingsnivån vilket innebär att även KA-
SAM- resultaten redovisas under samtliga tre resultatdelar. Detta möjliggör 
en resultatpresentation och analys av de religiösa variablerna samt KASAM 
utifrån tre separata perspektiv. Det kvalitativa materialet fördjupar resultaten 
från de kvantitativa mätinstrumenten. Relevant intervjumaterial presenteras 
således i samband med respektive instrument. I analysen sammanförs resulta-
ten i enlighet med studiens blandande metod. Analysen är tredelade och följer 
samma struktur som redovisningen av resultaten, vilket utgör anledningen till 
att resultat och analys presenteras i ett gemensamt kapitel. De tre delana-
lyserna sammanförs sedan i en sammanfattande analys som avslutar kapitlet. 

Redovisningen består av följande delar: Först ges en kort demografisk in-
formation. Med utgångspunkt i det kvantitativa materialet presenteras sedan 
relationen mellan skolprestationen (betyg) och KASAM. De två skolorna jäm-
förs dessutom sinsemellan beträffande vikten av religion, religiös tillhörighet 
och KASAM. Därefter redovisas resultaten från KASAM-formulären fördju-
pat i intervjumaterialet med utgångspunkt i följande identitetsområden: kam-
rat- och vuxenrelationer, skolsituationen samt existentiella och religiösa frå-
gor.  

I nästa del av redovisningen presenteras relationen mellan U-MICS och 
KASAM samt mellan U-MICS och religiositet. Dessutom relateras resultaten 
från U-MICS- instrumentet som mäter den ställningstagande och omprövande 
processen i identitetsutvecklingen utifrån identitetsområdena kamrater och 
skolan till intervjumaterialet men också till informanternas syn på religion.  

Slutligen redovisas ungdomarnas moralutvecklingsnivå utifrån instrumen-
tet SRM-SF i relation till KASAM men också kopplat till samtalen kring mo-
ral och religion i intervjuerna. 
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De blandade frågeställningarna, utformade till samtliga resultatdelar utgör 
en kombination av de kvantitativa- och kvalitativa frågorna och är konstrue-
rade i enlighet med studiens blandade metod (Creswell, 2009; David & Sutton, 
2016). Dessa frågeställningar besvaras i kapitlets analysdelar.  

Demografisk information 
Av de 124 tillfrågade eleverna besvarade 90 ungdomar enkäterna, en svarsfre-
kvens på 72, 6%. Av dessa var 50 flickor och 40 pojkar. Fem klasser i åk 8, 
tre klasser vid skola A samt två klasser vid skola B deltog i undersökningen, 
medelåldern bland pojkarna var 14.4 (SD = 0.5) och bland flickorna 14.2 (SD 
= 0.4). Samtliga klasser i åk 8 vid respektive skola representerades i studien. 
Vid skola A var 79 elever inskrivna i åk 8, fördelade på tre klasser: 36 pojkar 
samt 43 flickor. Av dessa deltog 55 elever (69, 6%) i enkätundersökningen, 
26 pojkar samt 29 flickor. Vid skola B var 43 elever inskrivna i åk 8, fördelade 
på två klasser: 20 pojkar samt 23 flickor varav 35 ungdomar (81, 4%) deltog 
i enkätstudien: 21 flickor samt 14 pojkar. Antalet invandrare, med detta avses 
personer födda i annat land än Sverige (Regeringskansliet, Kulturdepartemen-
tet, 2000), som deltog i studien varierade mellan skolorna; vid skola A var 
10.9% invandrare jämfört med 28.6% vid skola B. 

Del 1: Relationen mellan KASAM och följande 
identitetsområden: kamrat- och vuxenrelationer, 
skolsituationen samt existentiella och religiösa frågor 
Syftet med den första delen av den kvantitativa studien var att söka svar på 
följande frågeställningar: 
  

1. Hur ser relationen ut mellan skolprestationen (betyg) och KASAM 
bland informanterna i studien?  

2. Hur ser relationen ut mellan betydelsen av religion och KASAM vid 
skola A med 11% invandrare och ungdomar från ett socioekonomiskt 
starkare område och skola B med 29% invandrare, med ungdomar 
från ett socioekonomiskt svagare område?  

 
Frågan till det kvalitativa intervjumaterialet var: 
  

3. Hur beskriver ungdomarna med starkare och svagare KASAM föl-
jande identitetsområden: kamrat- och vuxenrelationer, skolsituat-
ionen samt synen på existentiella och religiösa frågor? 
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Den blandade frågeställningen till denna del av studien var:  
 
4. Hur bidrar intervjumaterialet till att förklara de kvantitativa skillna-

derna mellan skolungdomarna med starkare och svagare KASAM be-
träffande kamrat- och vuxenrelationer, skolsituationen samt synen på 
existentiella och religiösa frågor?  

 

Resultaten från den kvantitativa studien beträffande 
skolprestationen, religiositet och KASAM bland ungdomarna vid 
de två skolorna 

Enligt resultaten relaterat till den första frågeställningen saknades en statistisk 
signifikant relation mellan de två variablerna betyg och KASAM i hela grup-
pen (se tabell 2). Resultaten visade däremot en statistiskt signifikant skillnad 
i betygsnivå mellan pojkarna och flickorna. Enligt ett t-test existerade en sig-
nifikant skillnad i betyg mellan pojkarna (M = 185.96, SD = 43.17) och flick-
orna (M = 218.11, SD = 49.40; t (86) = -3.20, p = .002, tvåsidig). Skillnaden i 
medelvärdet var medium (eta2 = .11), med ett högre medelvärde bland flick-
orna.  

Vid en korrelationsanalys (en Pearsons produktmomentkorrelation) där 
flickorna och pojkarna separerades framkom en statistiskt signifikant skillnad 
mellan KASAM och betyg i flickgruppen.  Korrelationen var liten, på gränsen 
till medium och positiv r  =  .29, n = 49, p  <  .04, med starkare KASAM 
relaterat till högre betygspoäng.  

Resultaten från korrelationsanalysen (se tabell 2) visade en statistisk signi-
fikant skillnad i KASAM mellan könen. Skillnaden är värd att notera redan 
här men redovisas även under del 3. 

Med utgångspunkt i fråga 2 existerade en statistik signifikant skillnad (p < 
.01) mellan skoltillhörighet och samtliga religiösa variabler (se tabell 2). En-
ligt t-tester med oberoende mätningar fanns det skillnader i: 

 
- betydelsen av religion mellan skola A (M = 1.93, SD = .86) och skola 

B (M = 3.03, SD = 1.07; t (88) = -5.39, p = .001, tvåsidig). Skillnaden 
i medelvärde var stor (eta2 = .25), med högre medelvärde vid skola B. 

- styrka från religion mellan skola A (M = 2.25, SD = 1.79) och skola 
B (M = 4.50, SD = 2.08; t (87) = -5.41, p = .001, tvåsidig). Skillnaden 
i medelvärde var stor (eta2 = .25), med ett högre medelvärde vid skola 
B.  

- religiös tillhörighet mellan skola A (M = 2.65, SD = 1.39) och skola 
B (M = 3.89, SD = 1.39; t (88) = - 4.10, p = .001, tvåsidig).  Skillnaden 
i medelvärde var medel (eta2 = .06), med ett högre medelvärde vid 
skola B. 
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Trots den signifikanta skillnaden (p < .01) i betydelsen av religion mellan de 
två skolorna saknades en statistisk signifikant skillnad mellan skolorna beträf-
fande KASAM. En statistisk signifikant differens i KASAM saknades även 
vid en separat jämförelse mellan informanterna vid respektive skola som upp-
gav att religion utgjorde större eller mindre betydelse i livet.  

 

Tabell 2. En Pearsons produktmomentkorrelation mellan skoltillhörighet, betyg, 
kön, religiösa variabler och KASAM (n = 90). 

Instrument 1 2 3 4 5 6 7 

1.KASAM - .10 .07 .05 .09 -.43** .07 

2.Skoltillhörighet - - -.16 .50** .50** .12 .40** 

3.Betyg - - - -.20 -.22 .33** -.09 

4.Betydelsen av reli-
gion  

- - - - .84** -.10 .74** 

5.Styrka från religion - - - - - -.12 .79** 

6.Kön - - - - - - -.11 

7.Religiös tillhö-
righet 

- - - - - - - 

Not. ** p < .01 (tvåsidig). 

Resultaten från den kvalitativa studien kring samtalen om 
skolan, kamrater, existentiella och religiösa frågor bland 
informanterna med starkare och svagare KASAM  
Med utgångspunkt i fråga 3 kring relationen mellan KASAM och informan-
ternas beskrivning av följande identitetsområden: skolsituationen, kamrat- 
och vuxenrelationer samt synen på existentiella och religiösa frågor delades 
informanterna in i tre grupper i SPSS: en grupp med svagare KASAM (<52) 
som bestod av åtta deltagare, sex flickor och två pojkar, en medel grupp (53-
68) bestående av åtta ungdomar, fyra flickor och fyra pojkar samt en grupp 
med starkare KASAM (69>) även där åtta informanter, fyra flickor och fyra 
pojkar. Vid en analys av materialet med de aktuella kategorierna och koderna 
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som utgångspunkt uppdagades intressanta skillnader mellan informanterna 
med svagare och starkare KASAM beträffande kamrat- och vuxenrelationer, 
skolsituationen samt betydelsen av religion.  

Kamrat- och vuxenrelationerna (inom det relationella identitetsområdet): 
Oavsett KASAM uttryckte informanterna att kamrat- och vuxenrelationer var 
viktiga eller mycket viktiga i livet (se bilaga 6; kategori 3, 7). Till skillnad från 
ungdomarna med starkare KASAM uttryckte fem av åtta deltagare med sva-
gare KASAM att de kände en viss reservation mot kamrater och vuxna i om-
givningen (se bilaga 6; kategori 1, 2, 3, 7). Kamraterna ansågs viktiga som 
sällskap men också för att ”ha kul”. Goda kamratrelationer ansågs också ge-
nerera en upplevelse av respekt, tillit och trygghet. Vuxnas funktion bestod 
enligt informanterna först och främst i att bringa trygghet i tillvaron men också 
att utgöra goda förebilder för barnen. Endast en informant, med en mycket 
svag KASAM hävdade att kamrater inte var viktiga. Informanten beskrev en 
känsla av att inte passa in och hamnade ofta i konflikter med kamrater i skolan. 
Sju deltagare med svagare KASAM menade att de inte kände fullständig re-
spekt från vuxna och kamrater, sex av åtta menade också att de kände bris-
tande förtröstan och tillit till både kamrater och vuxna i närmiljön (se bilaga 
6; kategori 2, 4, 5, 7). Ingen av informanterna med starkare KASAM upplevde 
brister i tillit i sociala relationer. Denna grupp upplevde acceptans, omtanke 
och intresse från vuxna. Samtliga informanter med starkare KASAM hävdade 
också att de kände sig förstådd av kamrater såväl som vuxna (se bilaga 6; 
kategori 2, 6, 7). Bland ungdomarna med svagare KASAM var fyra ambiva-
lenta och menade att de vid vissa tillfällen upplevde förståelse från någon 
vuxen men långt ifrån i alla sammanhang.  Två informanter besvarade frågan 
med ett definitivt nej och endast tre informanter i denna grupp upplevde över-
vägande förståelse från kamrater. 

Skolsituationen (inom utbildningsidentiteten): Sex av åtta informanter med 
svagare KASAM uppgav att de kände otillfredsställelse med skolsituationen 
(se bilaga 6; kategori 2, 8, 9, 10). Ingen i gruppen med starkare KASAM ut-
tryckte missnöje med tillvaron i skolan. Missnöjet som ungdomarna med sva-
gare KASAM beskrev handlade främst om relationer i skolan inte prestationer 
i de olika ämnena. Två informanter hävdade att de blivit orättvist bedömda av 
lärare och sju av åtta deltagare hävdade att både vuxna och kamrater vid sko-
lan till viss del missförstod dem (se bilaga 6; kategori 2, 6, 7, 8, 9). Tre ung-
domar i denna grupp menade att skolan inte var särskilt viktig eller inte viktig 
överhuvudtaget. Att förbli vid god hälsa ansågs som allra väsentligast för två 
av dessa ungdomar.  Bland ungdomarna med starkare KASAM menade sju av 
åtta att skolprestationen var viktig inför framtiden, för en bra utbildning och 
ett bra arbete. Fem deltagare från gruppen med starkare såväl som svagare 
KASAM uttryckte att skolan var viktig socialt och för umgänge med kamrater.  

Betydelsen av existentiella frågor samt religion (det ideologiska identitets-
området): På frågan ”Vad är viktigast i livet?” svarade åtta informanter bland 
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de med starkare och svagare KASAM att familjen och/eller vänner var viktig-
ast i livet (se bilaga 6; kategori 11, 12). Två ungdomar hävdade att religion 
eller Gud var viktigast. Kraftkällan enligt tio deltagare med starkare och sva-
gare KASAM utgjordes av relationer till familjen och nära vänner. Två infor-
manter, en med svagare och en med starkare KASAM menade att religion eller 
Gud var den främsta kraftkällan i tillvaron. Fyra ungdomar beskrev att idrott 
i någon form eller musik gav kraft i livet. Inom gruppen med starkare KASAM 
uttryckte tre deltagare att religionen inte gav någon kraft i dagsläget men att 
den kunde utgöra en potentiell kraftkälla inför framtida behov. Tre personer i 
denna grupp menade däremot att religion var ganska viktigt i livet idag. Två 
av dessa deltagare påpekade att Gud gav styrka i vardagen och beskrev vidare 
att Gud gav dem ett bra liv och kopplade detta till en bra familj vilket genere-
rade kraft. Ytterligare en informant med starkare KASAM såg sig själv som 
troende utan religiös tillhörighet och upplevde att bönen vid vissa tillfällen 
gav kraft. De tre i gruppen med starkare KASAM som menade att de inte 
kände behov av religion för tillfället räknade trots allt med religionen som en 
kraftkälla i framtiden vid behov. En av dessa beskrev att kyrkan gav trygghet 
men att tron i dagsläget var odefinierad. Bland ungdomarna med svagare KA-
SAM beskrev sex av åtta att religionen inte utgjorde någon kraftkälla i tillva-
ron och inte heller kändes viktig i livet. En informant menade att både relat-
ioner och Gud gav kraft och att samvaron vid kristna läger utgjorde en kraft-
källa. Ytterligare en deltagare med svagare KASAM beskrev att den kristna 
tron gav kraft p.g.a. att det ”kändes rätt” vilket medförde en känsla av lycka.  

Fyra typexempel från intervjuerna 
För att illustrera trender i det kvalitativa materialet utifrån ovanstående teman, 
kategorier och koder följer nedan en beskrivning av fyra intervjuer som utgör 
typfall; två som representerar deltagare med svagare KASAM (<52) samt två 
som speglar informanter med starkare KASAM (69>). Diskussionen koncen-
trerades kring tre teman: kamrat- och vuxenrelationer, skolsituationen samt 
betydelsen av religion. Det första typfallet lyfter fram det större missnöje med 
relationer som syntes bland ungdomarna med svagare KASAM. Det andra in-
tervjuexemplet synliggör känslan av missförstånd som fanns överrepresente-
rad bland informanterna med svagare KASAM. Intervjuexempel nummer tre 
speglar den trygghet som relationer och religion innebar bland informanter 
med starkare KASAM. Det fjärde exemplet lyfter fram den trygga skolsituat-
ion samt den respekt och tillit som informanterna i gruppen med starkare KA-
SAM uttryckte, i kombination med en öppen attityd till religion. För att skydda 
informanternas identitet anges inte referenser till intervjuerna i texten. 
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Typexempel 1 som representerar informanter med svagare KASAM och miss-
nöje med relationer  
 
Kamrat- och vuxenrelationerna: Informanterna uttryckte vikten av vuxenre-
lationer men beskrev en ytlig kontakt med vuxna. De berättade om problem i 
familjen som tyngde och kände reservation inför vuxna i allmänhet. Trots 
detta betonade informanterna vikten av vuxna som goda förebilder men också 
betydelsen av vuxnas vårdande ansvar. Informanterna upplevde att föräldrarna 
aldrig riktigt hade förstått dem. Trots ett reserverat beteende mot vuxna me-
nade informanterna att deras förtroende för vuxna var större än för kamrater 
och hävdade att föräldrarna förmodligen var de enda personerna som visade 
intresse för frågor som var riktigt viktiga i livet.  

Skolsituationen: Informanterna beskrev skolsituationen som ganska bra 
trots att nära relationer till vuxna saknades. De kunde känna sig relativt nöjda 
med sin skolprestation (i vissa fall bland de högsta betygen av alla informan-
ter) men missnöjda och ambivalenta när de pratade om relationer till kamra-
terna i skolan. Ibland tänkte informanterna även på att försöka finna nya vän-
ner eftersom de upplevde kamraterna som ”oseriösa” utan något som helst 
intresse av att beröra djupare och väsentligare frågeställningar i samtal, vilket 
informanterna saknade.  

Betydelsen av existentiella frågor och religion: På frågan: ”Vad är viktigast 
i ditt liv” svarade informanterna osäkert och diffust. De ansåg att livssituat-
ionen totalt sett var ganska negativ och de kunde med svårighet ge svar på vad 
de skulle göra av sina liv. Informanterna upplevde framtiden som osäker. 
Kraftkällan i livet kunde vara att skriva, prata med sig själv eller med en vän. 
Vissa informanter uttryckte att de tillhörde någon religion eftersom de exem-
pelvis var döpta och firade religiösa högtider men upplevde inte religionen 
som någon kraftkälla i livet och helt utan betydelse i vardagen. 

  
Typexempel 2 som beskriver informanter med svagare KASAM och en känsla 
av att bli missförstådd av omgivningen.  
 
Skolsituationen: Informanterna upplevde ett stort missnöje med skolsituat-
ionen. Enligt informanterna var lärarna vid skolan ganska passiva exempelvis 
när konflikter uppstod mellan elever. Informanterna beskrev lärare som från-
varande eller dominanta på ett negativt sätt. De upplevde ofta att kamrater vid 
skolan missbedömde dem eftersom de alltid fokuserade på de dåliga sidorna. 
De hävdade vidare att skolan inte var så viktig och att den tog alldeles för 
mycket tid i anspråk. Informanterna ansåg att deras prestationer i skolan var 
felbedömda (betygen kunde ligga på en medelnivå i den undersökta gruppen 
men informanterna ansåg att de presterade bättre än så), de var osäkra och 
ambivalenta beträffande relationer till vuxna. De ansåg inte att vuxna förstod 
dem, tilliten var bristande och de förhöll sig lite reserverade mot andra.  
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Kamrat- och vuxenrelationerna: Informanterna kunde beskriva att det fanns 
en positiv öppenhet i familjen och förklarade att relationen till familjen var 
god, liksom samvaron med kamrater som inte missbedömde dem. Familjen 
var central och utgjorde de personer som intresserade sig för frågor som var 
riktigt viktiga enligt informanterna, i övrigt kunde människor generellt besk-
rivas som oförstående eller arroganta. Trots detta uttryckte informanterna vik-
ten av vuxnas erfarenheter och som goda förebilder. De upplevde generellt 
större respekt från vuxna än från jämnåriga kamrater. Bland vuxna kunde de 
vara mer sig själv och kände en större trygghet. Vuxna var ärligare och rättvi-
sare enligt informanterna och missbedömde dem inte i lika stor utsträckning 
som kamraterna. De kunde även hävda att de var och alltid hade varit mycket 
bättre personer än vad människor i omgivningen förstod. De litade inte på nå-
gon helt och hållet, var missnöjda med kamrater och beskrev att de kände sig 
sårade när de inte passade in och blev missförstådda. Kamraterna uppvisade 
inte något intresse för viktiga saker i livet och endast några lärare engagerade 
sig men långt ifrån alla menade informanterna. Men trots allt fanns familjen 
som visade intresse för dem.  

Betydelsen av religion: Det viktigaste i livet enligt informanterna vara ex-
empelvis fritiden, en god hälsa eller att ges tillfälle till revansch d.v.s. att börja 
yrkesarbeta och visa sin rätta potential. Kraftkällan i livet kunde vara att utföra 
praktiska ting som att ta ett bad för att lugna ner sig, eller att äta gott. Somliga 
informanter gav uttryck för andlighet vilket i vissa fall inte fick sammanknip-
pas med religiositet. Men informanterna kände en osäkerhet inför om den and-
lighet som de upplevde gav någon som helst kraft i vardagen.  

 
Typexempel 3 som representerar informanter med starkare KASAM och en 
stark religiös tillhörighet  
 
Kamrat- och vuxenrelationerna: Informanterna beskrev att föräldrarna var de 
viktigaste personerna i livet och gav styrka i tillvaron. Familjen utgjorde fun-
damentet i tillvaron. Informanterna hävdade att de närmaste vännerna samt de 
flesta vuxna förstod dem och beskrev sig själva som öppna mot familjen och 
vänner. De upplevde tillit till vuxna som var viktiga både på fritiden och i 
skolan. Informanterna uttryckte även att de hade tillitsfulla kamratrelationer 
både i skolan och på fritiden.  

Skolsituationen: Informanterna bedömde skolan som mycket viktig inför 
framtiden.  Betygen var generellt goda men informanterna kunde trots det 
känna ett visst missnöje eftersom de strävade mot de bästa resultaten i samtliga 
ämnen. Relationerna till både vuxna och kamrater i skolan såväl som hemma 
upplevdes mycket positiva och genomsyrades av trygghet, respekt och tillit.  

Betydelsen av religion: Informanterna uppgav att de tillhörde en religion 
och religionen utgjorde en viktig del av livet. Hoppet om ett paradis kunde 
utgöra den största kraftkällan för informanterna. Familjen och skolan utgjorde 
andra kraftkällor i vardagen. Den religiösa tillhörigheten skapade närhet till 
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den övriga familjen enligt dessa informanter. De kände sig lyckliga och till-
freds och upplevde en stor tacksamhet över livet. 
 
Typexempel 4 som speglar informanter med starkare KASAM, tillitsfulla re-
lationer samt religionen som en potentiell kraftkälla vid behov i framtiden 
 
Kamrat- och vuxenrelationer: Informanterna beskrev livssituationen som 
mycket positiv, det fanns ingenting som de spontant ville förändra. Kamrat- 
och vuxenrelationerna kändes mycket trygga enligt informanterna, även far- 
och/eller morföräldrar fanns närvarande för vissa och kunde utgöra de viktig-
aste personerna i livet. Informanterna upplevde tillit till sina far- och morför-
äldrar som kände dem väl sedan de var små. De var närvarande på ett avspänt 
sätt utan att vara engagerad i vardagsrelaterade problem som föräldrarna. Både 
vuxna vid skolan och i familjen lyssnade och de kände en ömsesidig respekt 
från vuxna.  

Skolsituationen: Informanterna upplevde skolan som en säker och trygg 
plats och beskrev relationerna till vännerna som tillitsfulla, respektfulla och 
ärliga. De uppgav att de var belåtna med sin skolsituation och ganska nöjda 
med betygen men trots det lite bekymrad över prestationerna i skolan eftersom 
de alltid strävade mot ytterligare förbättringar av resultaten. Informanterna be-
skrev sig som öppna mot vuxna och kamrater i skolan och kände tillit samt 
respekt från klasskamrater och lärare. 

Betydelsen av religion: Det viktigaste i livet kunde enligt informanterna 
vara att känna lycka här och nu i små vardagsnära händelser men samtidigt 
funderade de mycket på framtiden. Respektfulla och trygga relationer bland 
kamrater och i familjen utgjorde kraftkällor mer än religion bland dessa infor-
manter. Informanterna beskrev att de ännu inte behövt religion men upplevde 
en viss trygghet i kyrkan och att mysfaktorn i kyrkan var hög. Vid sorg uppgav 
de att religion exempelvis kunde utgöra en kraftkälla.  Eftersom de exempelvis 
var döpta och firade religiösa högtider så upplevde de en samhörighet med 
religionen. De betraktade sig som troende men förklarade att tron var ganska 
odefinierad och att de upplevde osäkerhet och tvivel inför sina trosföreställ-
ningar.  

Huvudresultat del 1 
• Resultaten visade en signifikant skillnad mellan betyg och kön, med 

högre betyg bland flickorna än bland pojkarna (p = .002). 
• Resultaten visade även en signifikant skillnad i KASAM bland flick-

orna, med ett positivt samband mellan starkare KASAM och högre 
betyg (p < .04). 

• Ungdomarna vid skola B med fler invandrare uppgav att de tillhörde 
en religion i större utsträckning (p = .001), att religion betydde mer i 
livet (p = .001) och gav mer styrka (p = .001) än informanterna vid 
skola A men utan någon signifikant skillnad i KASAM. 
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• Ett signifikant samband mellan KASAM och de religiösa variablerna 
saknades vid båda skolorna.  

• Enligt intervjumaterialet upplevde informanterna med starkare KA-
SAM en närmare relation och större tillit till vuxna och kamrater än 
ungdomarna med svagare KASAM. De uppgav även att de var mer 
tillfreds med sin skolsituation. 

• Intervjumaterialet visade att de ungdomar som ansåg att religion var 
viktig i livet idag och de som menade att religion utgjorde en potenti-
ell kraftkälla inför framtiden vid eventuella behov dominerade grup-
pen med starkare KASAM. 

Analys del 1 
På den första frågan kring ett eventuellt samband mellan KASAM och skol-
prestationen (betyg) visade resultaten i denna studie endast en positiv och sig-
nifikant relation mellan de två variablerna bland flickorna (p < .04). Resultatet 
är intressant utifrån tidigare studier där man funnit tendenser till starkare skol-
relaterad stress bland flickor än bland pojkar (Lager et al., 2009; Moksnes, 
Rannestad, Byrne, & Espnes, 2011). Den signifikant högre betygsnivån bland 
flickorna kan i sig bidra till en förhöjd stressnivå, utgöra en konsekvens av 
eller orsak till en känsla av högre press, dock utan negativ inverkan på KA-
SAM bland de högpresterande flickorna i denna undersökning. Detta innebär 
i sig att de flickor som uppvisade lägre betyg också uppvisade svagare KA-
SAM. Logisk är att den höga stressnivån som kan utgöra en bidragande faktor 
till en svagare KASAM främst visar sig bland de flickor som upplever att de 
inte lyckas prestera i enlighet med förväntningar, flickor med lägre betyg i 
denna studie alltså. Bland pojkarna syntes inte denna skillnad i KASAM och 
betyg vilket talar för en upplevelse av högre krav på goda prestationer i skolan 
bland flickor än bland pojkar. Enligt en tidigare studie bland gymnasister i 
Sverige fanns en positiv relation mellan KASAM och skolprestationen bland 
både flickor och pojkar (Kristensson & Öhlund, 2005). Ungdomar i denna 
undersökning studerade vid gymnasiet och var således äldre än informanterna 
i den aktuella studien, dessutom innebär gymnasiestudier att eleverna har gjort 
ett aktivt utbildningsval vilket kan utgöra en bidragande orsak till skillnaden i 
ovanstående resultat. Det är av intresse att notera den uteblivna relationen mel-
lan betyg och KASAM bland pojkarna, som vid en jämförelse av hela gruppen 
presterade sämre än flickorna. De lägre betygen tycks således inte inverka på 
känslan av sammanhang i pojkgruppen vilket styrker tidigare resultat ovan 
som visar att flickor upplever mer påfrestande prestationskrav och reagerar på 
detta i större utsträckning än pojkar.   

Svaren på fråga 2 som berörde KASAM relaterat till religion bland ungdo-
marna vid de två skolorna visade att informanterna vid skola B, med fler in-
vandrare och med föräldrar som tillhörde en lägre socioekonomisk grupp upp-
gav att religionen var viktigare och gav mer kraft i livet samt att de tillhörde 
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en religion i större utsträckning än vid skola A men utan någon signifikant 
effekt på KASAM. Enligt det kvantitativa resultatet saknades en signifikant 
relation mellan KASAM och de religiösa variablerna inom skolorna men 
också i hela gruppen. Intressant är dock att intervjuerna visade en mer öppen 
attityd till religion som en potentiell kraftkälla vid behov i framtiden inom 
gruppen med starkare KASAM. I samtalen framgick att en majoritet av dessa 
ungdomar antingen ansåg att religion gav styrka i livet för tillfället eller ut-
gjorde en tänkbar kraftkälla vid eventuella framtida behov. Denna skillnad i 
KASAM mellan de mer eller mindre religiösa ungdomarna framgick inte i det 
kvantitativa materialet. Det var endast när båda dessa grupper synliggjordes 
som materialet avslöjade en differens mellan den religiösa inställningen och 
KASAM- nivån.  

Detta är intressant och komplex utifrån DeMarinis teori (2003, 2008) kring 
religionens minskade betydelse bland svenskar idag och dess konsekvens för 
individens förmåga att upprätta och bevara ett fungerande meningssystem. 
Ungdomarna med invandrarbakgrund uttryckte att religionen utgjorde större 
signifikans i livet än ungdomar födda i Sverige. Så långt styrks DeMarinis 
teori i ovanstående undersökningsresultat. Det uteblivna sambandet mellan 
betydelsen av religion och KASAM gör däremot denna del av teorin värd att 
ifrågasätta. DeMarinis drar slutsatser kring problem bland dagens svenskar 
med att upprätta ett fungerande meningssystem och religionens minskade be-
tydelse vilket enligt DeMarinis kan ge negativa effekter på den psykiska häl-
san. Resultatet i denna studie talar därmed mot DeMarinis antagande kring 
religionens betydelse för meningssystem och den psykiska hälsan bland 
svenskar idag. Resultatet talar för att religionen mist sin betydelse utan synbar 
effekt på KASAM, som med kraft av tidigare studier kan relateras till variabler 
kring psykisk hälsa/ohälsa. Bland en majoritet av ungdomarna med starkare 
KASAM existerade således andra faktorer än de snävt religiösa som gav sam-
manhang och mening i livet.  

Resultaten ovan tyder på att relationer är meningsbärande i allra högsta 
grad bland deltagarna i denna studie. Den funktionellt baserade definitionen 
på meningsskapande inom religionspsykologin som utgör utgångspunkten för 
denna avhandling lämnar en öppning för relationernas viktiga betydelse för 
individens meningssystem (DeMarinis, 2003, 2008; DeMarinis, 2011; 
Paloutzian & Park, 2005; Park, 2005a; Schnell, 2009, 2010; Silberman, 2005). 
DeMarinis betonar att det system som är meningsbärande kan innehålla delar 
av traditionell religion men även inbegripa helt andra inslag, påverkade av den 
sociokulturella kontext som individen lever och utvecklats inom. Även Park 
(2005) poängterar att den globala meningen utformas utifrån individuella hän-
delser, livserfarenheter och de kulturella omständigheterna som på ett omed-
vetet plan inverkar på individens tankar, handlingar och känslor. Vardagsbe-
slut och handlingar styrs sedan enligt Park utifrån den globala meningen. Ung-
domar som växer upp i den sekulära, postmoderna miljö som Sverige idag 
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utgör bygger sin trygghet och sitt meningssystem på relationer med signifi-
kanta andra där traditionellt religiösa trosuppfattningar i många fall lyser med 
sin frånvaro. Relationer i en kontext där religion har en större betydelse kan 
således förhöja religionens existentiella värde för individen, religionen utgör 
därmed ett villkor för eller en konsekvens av samvaron med andra. Detta kan 
vara en förklaring till den uteblivna skillnaden i KASAM mellan ungdomarna 
med en religiös tillhörighet och de ungdomar där religionen saknade betydelse 
idag d.v.s. en majoritet. I samvaron mellan dessa ungdomar ges religionen en 
marginell roll vilket eventuellt bidrar till att den religiösa tron inom minori-
tetsgruppen mister en del av effekten på känslan av sammanhang och mening. 
Den religiösa tron bekräftas inte i relationer med viktiga personer och i sociala 
sammanhang i tillräckligt stor utsträckning för att inverka på KASAM och det 
psykiska välbefinnandet, ett samband som tidigare studier påvisat (Cederblad 
& Hansson, 1996; Eriksson & Lindström, 2006; Larsson & Kallenberg, 1996; 
Nilsson et al., 2007). Resultaten från denna studie uppmärksammar en grupp 
som upplevde att de inte var i behov av religion för tillfället men där religionen 
spelade roll som en reserv inför framtiden och därigenom fyllde en direkt 
funktion som inverkade positivt på KASAM. Storleken på denna grupp bör 
undersökas vidare men också religionens indirekta effekt bland dessa ungdo-
mar.    

Resultaten av intervjufråga 3 som berörde informanternas beskrivning av 
identitetsområdena skola, kamrat- och vuxenrelationer i relation till KASAM 
bekräftade Antonovskys teori (1979, 1993, 2005) kring vikten av interperso-
nella relationer för KASAM.  De i intervjun som upplevde en positiv skolsi-
tuation och relationerna med kamrater och vuxna i skolan och i familjen som 
respektfulla och trygga var överrepresenterade bland ungdomarna med star-
kare KASAM. De upplevde således tillvaron som mer sammanhängande och 
meningsfull. De kände också en större trygghet i skolan och en tillit till både 
vuxna och kamrater.  Ungdomarna med svagare KASAM var mer otillfreds-
ställda med relationer samt upplevde att de var missförstådda av lärare i större 
utsträckning än de med starkare KASAM. De uttryckte dessutom en större 
reservation inför människor i sin närhet och kände en mindre tillit än de infor-
manter som uppvisade starkare KASAM. Avsaknad av en signifikant relation 
mellan KASAM och betygsnivå i den kvantitativa studien i hela gruppen speg-
lar betydelsen av goda och stabila relationer både i hemmet och i skolan för 
KASAM, mer än höga prestationer i skolan.  

Utifrån Antonovskys teori är socialt stöd och jagstyrka viktiga psykosoci-
ala resurser (GMR) som kan motverka uppkomna spänningar och därmed 
stressnivån i olika livssituationer, vilket påverkar KASAM negativt. Resulta-
ten tyder också på detta. Goda relationer till kamrater och vuxna inverkar po-
sitivt på KASAM genom att minska spänningsnivån och förhöja känslan av 
trygghet och hanterbarhet i skolan, bland vuxna och kamrater. Hur en individ 
reagerar på en pressad livssituation påverkas av begriplighet och meningsfull-
het men också av hanterbarhet. Dessa förmågor styrs av tillgången till inre och 
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yttre resurser i enlighet med Antonovsky. De yttre resurserna av vikt här är 
således goda kamrat- och vuxenrelationer. Gränsen för vad som är viktigt i 
livet och påverkar KASAM är enligt Antonovsky känslor, signifikanta andra 
(kamrat- och vuxenrelationer), den huvudsakliga sysselsättningen (skolan) 
och existentiella teman, vilket också styrks i ovanstående resultat. Outredda 
konflikter i skolan kan, menar Antonovsky utgöra kroniska stressorer som in-
verkar negativt på barnets utveckling av starkare KASAM. Det är upprepade 
händelser som påverkar KASAM mer än enskilda tillfällen. Ungdomarna med 
svagare KASAM i denna studie beskrev ett flertal situationer där de upplevde 
att de blev missförstådda i skolan vilket låg till grund för en minskad tillit och 
en ökad reservation mot både kamrater och vuxna.      

Betydelsen av vuxenrelationer inom familjen men även i andra sociala sam-
manhang speglas i ovanstående resultat men också i tidigare studier bland 
ungdomar i Sverige (Adamson, 1999; Adamson, Hartman, et al., 1999; Adam-
son & Lyxell, 1996). Adamsons studier bland skolungdomar visar på vikten 
av vuxenengagemang kring existentiella frågor för utvecklingen av en god 
självbild och identitet. Skolungdomarna uttryckte en önskan att tala mer med 
vuxna om existentiella frågor. De vuxnas erfarenheter utgör en viktig och sta-
bil grund för utforskandet. Samtal med vuxna kring viktiga frågor i livet och 
ett större engagemang påverkade även självuppfattningen på ett positivt sätt 
enligt Adamsons undersökningar, som också visade att ungdomarna önskade 
mer tid i skolan för samtal kring existentiella frågor. Resultaten här antyder 
att ungdomarnas existentiella tankar kretsar mycket kring samvaro med både 
jämnåriga kamrater men också vuxna. Ungdomarna i Adamsons studie ansåg 
att utbildning, yrke och familj mer än döden och religiösa frågeställningar var 
viktiga i livet. Detta innebär att relationsfrågor bör diskuteras och bearbetas 
mycket, inte minst i skolan. Det är också av stor vikt att öka förståelsen för 
hur väsentlig denna aspekt är för ungas välmående. De nära relationernas be-
tydelse får inte underskattas vilket styrks av tidigare forskningsresultat 
(García-Moya et al., 2012; García-Moya, Moreno, et al., 2013; García-Moya, 
Rivera, et al., 2013; Marsh, Clinkinbeard, Evens, 2007). Upplevelsen av soci-
alt stöd är en viktig faktor som genererar starkare KASAM. Sambandet mellan 
svagare KASAM, psykisk ohälsa och skolrelaterad stress, liksom mellan sva-
gare KASAM och ett missnöje med relationerna i både familjen och skolan 
påvisas i dessa studier. Studier visar även en signifikant relation mellan KA-
SAM och upplevelsen av god support i skolan (García-Moya et al., 2012; 
García-Moya, Moreno, et al., 2013; García-Moya, Rivera, et al., 2013). Men 
även mellan starkare KASAM och närmare relation till föräldrarna (Feldt et.al, 
2005).  

Ovanstående resultatet finner belägg i Parks teori (2005a) enligt vilken livs-
värden som relationer med familjen och vänner utgör viktiga faktorer för me-
ningsskapande liksom utbildnings- och yrkesval. Park hänvisar till undersök-
ningar som tyder på att religiositet främst är meningsbärande bland nutidens 
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äldre människor. De första faktorerna tillhör enligt Parks definition den glo-
bala meningen d.v.s. individens fundamentala mål i livet såsom relationer, ut-
bildning samt yrkesval. Park (George & Park, 2016; Hooker et al., 2017) de-
finierar även tre komponenter viktiga för meningsskapande och som tangerar 
centrala komponenter i KASAM-begreppet: förståelse d.v.s. en känsla av 
sammanhang, begriplighet d.v.s. en medvetenhet om vad som utgör syftet med 
strävanden samt att erfara en viss förpliktelse med denna strävan samt bety-
delsefullhet d.v.s. en känsla av att livet har ett djupare värde. Ett meningsfullt 
liv utgör en viktig faktor för hälsotillståndet som också inverkar på individens 
förmåga att anpassa sig till stressfulla situationer enligt Park men också utifrån 
ovanstående undersökningsresultat. Det mer vardagsnära meningsskapandet 
styrks av Sjödins studie (2001) enligt vilken nio av tio svenska ungdomar tror 
på transcendenta fenomen samtidigt som ungdomarna i Sjödins studie uppgav 
att vardagliga fenomen som fred och god hälsa var allra viktigast. Även i 
Adamsons studier i Sverige (1999) ansåg ungdomarna att den egna framtiden 
var mycket viktig och därmed av existentiell karaktär utifrån Adamsons defi-
nition.   

Del 2: Relationen mellan identitetsprocessen (U-MICS) 
utifrån identitetsområdena kamrater och skolan, 
religiositet och KASAM 
Syftet med denna del av den kvantitativa studien var att undersöka följande 
hypotes och frågeställning:  
 
Hypotes 1: Informanterna som utifrån identitetsprocessen (U-MICS) upplever 
ett ställningstagande för kamrater och för skolan redovisar starkare KASAM 
än de informanter som uppvisar en omprövning av ställningstagande. 
  

5. Hur ser relationen ut mellan identitetsprocessen (U-MICS) och bety-
delsen av religion utifrån ett ställningstagande kontra en omprövning 
av ställningstagande för skolan samt kamraterna?  

 
Forskningsfrågan till den kvalitativa delen av materialet var: 

 
6. Hur beskriver informanterna som befinner sig i ett ställningstagande 

samt en omprövning av sitt ställningstagande följande identitetsområ-
den: kamratrelationer, skolsituationen samt betydelsen av religion? 
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Den blandade frågeställningen till denna del av studien var:  
 
7. Hur bidrar intervjumaterialet till att förklara skillnader i kamrat- och 

skolsituationen samt synen på religion och nivån på KASAM mellan 
informanterna som befinner sig i ett ställningstagande samt i en om-
prövning av sitt ställningstagande till kamrater och skolan?  

Resultaten från den kvantitativa studien beträffande U-MICS, 
religiositet och KASAM  
Resultaten från en hierarkisk regressionsanalys stärkte hypotes 1 kring 
identitetsprocessens relation till KASAM (se tabell 3).  Analysen vi-
sade en statistisk signifikant relation mellan KASAM och följande 
processer (U-MICS): ett ställningstagande för skolan samt en ompröv-
ning av ställningstagande för vänner. Den totala variationen i KASAM- 
nivå som förklarades av modellen som helhet var 40.7% (p < .001). U-
MICS- variablerna förklarade 22.3% av variationen i KASAM- nivå efter en 
kontroll för kön. Ett ställningstagande för skolan (positiv korrelation med 
KASAM) samt en omprövning av ställningstagande för vänner (negativ kor-
relation med KASAM) utgjorde de starkast bidragande faktorerna vid en för-
klaring av beroende variabeln KASAM och utgjorde ett statistisk signifikant 
bidrag till KASAM- nivån (p < .01 och p < .019 respektive). 
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Tabell 3. Resultat från en hierarkisk regressionsanalys som visar hur U-MICS (ut-
bildning: ställningstagande och en omprövning av ställningstagande, vänner: ställ-
ningstagande och en omprövning av ställningstagande) bestämmer nivå på KASAM 
(känslan av sammanhang) efter en kontroll för effekten av kön (n = 90). 

Steg Instrument Ostandard koeffi-
cient 

Stand-
ard 
koeffi-
cient 

P F R2 ∆ R2 

B SE Β 
1 18.489*** .184 .184 

Konstant 75.590 4.003 .001 
Kön -10.540 2.451 -.429 .001 

2 10.728*** .407 .223 
Konstant 63.838 9.393 .001 
Kön -10.167 2.189 -.414 .001 
U-MICS:
Utbildning-
ställningsta-
gande

4.463 1.683 .250 .010 

U-MICS:
Utbildning- 
Omprövning 
av ställ-
ningstagande 

-2.065 1.499 -.137 .172 

U-MICS:
Vänner- 
ställningsta-
gande 

1.424 1.442 .096 .326 

U-MICS:
Vänner-om-
prövning  av 
ställningsta-
gande 

-3.245 1.357 -.240 .019 

Not. B, ostandardiserad beta; SE, medel felet; β, standardiserad beta; p, signifikansnivå; F, 
statistik; R2, varians; ∆ R2, förändring i varians. ***p < .001 

Enligt resultaten från en korrelationsanalys (se tabell 4) relaterat till fråga 5 
kring identitetsprocessens relation till betydelsen av religion framgick en sig-
nifikant, medium, positiv korrelation mellan de religiösa variablerna och iden-
titetsprocessen (U-MICS): ett ställningstagande för utbildning, r = .36, n = 90, 
p < .01 (betydelsen av religion) r = .40, n = 89, p < .01 (religiös styrka).  
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Tabell 4. En Pearsons produktmomentkorrelation mellan de religiösa variablerna 
(betydelsen av religion samt grad av styrka från religion) och U-MICS (utbildning: 
ställningstagande och en omprövning av ställningstagande, vänner: ställningsta-
gande och en omprövning av ställningstagande) (n = 90). 

Instrument 1 2 3 4 5 6 

1. Betydelsen av religion - .84 ** .36 ** -.12 -.03 .07 

2. Styrka från religion  - .40 ** -.13 -.04 .08 

3. U-MICS: Utbildning-
ställningstagande 

  - -.25 * .26 * .01 

4. U-MICS: Utbildning- 
omprövning av ställ-
ningstagande 

   - -.21 .41 ** 

5. U-MICS: Vänner-
ställningstagande 

    - -.30 ** 

6. U-MICS: Vänner-om-
prövning av ställnings-
tagande 

     - 

Not. ** p < .01 (tvåsidig). * p < .05 (tvåsidig). 
 

Resultaten från den kvalitativa studien kring samtalen om 
skolan, kamrater och religion relaterat till identitetsprocessen 
Med utgångspunkt i de kvantitativa resultaten ovan specificerades den kvali-
tativa frågan nummer 6 enligt följande: 

 
- Hur beskriver informanterna som befinner sig i ett ställningstagande 

för skolan sin skolsituation, sina kamratrelationer samt betydelsen av 
religion? 

- Hur beskriver informanterna som befinner sig i en omprövning av sitt 
ställningstagande för kamraterna sin skolsituation, sina relationer till 
kamraterna samt betydelsen av religion? 

 
Svaren på frågorna presenteras i tabell 5 nedan. Kategorierna som presenteras 
i den vertikala kolumnen är de statistiskt signifikanta variablerna i relation till 
KASAM med utgångspunkt i resultaten från den kvantitativa studien. Kate-
gori 1: ställningstagande för skolan, kategori 2: omprövning av ställningsta-
gande för kamrater. Antalet intervjuinformanter vars svar stämde överens med 
respektive kategori finns angivet i kolumnen. I den horisontella kolumnen pre-
senteras de aktuella identitetsområdena: utbildningsidentiteten och religiositet 
samt det relationella identitetsområdet. I rutorna under identitetsområdena 
presenteras kodningen av det kvalitativa materialet, liksom antalet svar som 
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relaterar till respektive kod (för ytterligare information se kodningsschemat i 
bilaga 6). Som koderna i tabellen visar berördes kamratrelationerna både i 
samtalen kring skolsituationen och i samtalen kring relationer mer specifikt.  

Tabellen tydliggör att en majoritet av informanterna med ett starkare ställ-
ningstagande för skolan var positiva till sin skolsituation, upplevde sig för-
stådda av både kamrater och vuxna i skolan samt uttryckte att de upplevde 
respekt från jämnåriga såväl som vuxna men också att lärarna visade intresse 
för dem under skoldagen (se bilaga 6; kategori 4, 6, 7, 8). De uttalade också 
att de upplevde många djupa, tillitsfulla och positiva relationer inom kamrat-
kretsen. En majoritet i denna grupp uppgav också att de hade många nära vän-
ner i skolan som stöttade varandra i skolarbetet.  Flertalet menade också att 
religion antingen utgjorde en kraftkälla i livet just nu eller var en tänkbar kraft-
källa vid framtida behov (se bilaga 6; kategori 2, 7, 9, 10, 12). 

Bland informanter med en starkare omprövning av ställningstagandet för 
kamraterna uttryckte däremot en minoritet att de var nöjda med skolsituat-
ionen, endast tre informanter uppgav att de var positiva till skolan (se bilaga 
6; kategori 8). Två ungdomar menade att lärarna visade intresse och förstod 
dem. Ungefär hälften kände respekt och tillit från lärarna vid skolan och en 
minoritet menade att vuxenrelationerna var goda (se bilaga 6; kategori 2, 3, 4, 
5, 6). Endast två upplevde tillit och djupare relationer till kamrater vid skolan 
och en informant i denna grupp hade många vänner i skolan även om samtliga 
deltagare uppgav att kamrater var viktiga (se bilaga 6; kategori 2, 7, 8). Bety-
delsen av skolan såväl som kamrater delades av samtliga informanter oavsett 
kategori (se bilaga 6; kategori 9). Inom gruppen med en omprövning av ställ-
ningstaganden till kamrater ansåg ingen att religion var viktigast i livet och en 
minoritet menade att religion gav kraft i tillvaron eller kunde vara till hjälp vid 
framtida behov (se bilaga 6; kategori 11, 12).  
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Tabell 5. Informanternas beskrivning av skolsituationen, kamratskap och betydelsen 
av religion i relation till identitetsprocessen (U-MICS): ställningstagande för skolan 
samt omprövning av ställningstagande för kamraterna. 

U-MICS/Antal in-
formanter 

Skolsitua-
tionen/Antal in-
formanter  

Kamrater/Antal in-
formanter 

Religionens 
betydelse/Antal in-
formanter 

Kategori 1:  
Ställningstagande 
för skolan/9 

Positiv till skolan/7  
Vuxna i skolan för-
står/8  
Lärare är intresse-
rade/7  
Respekt och tillit 
från lärarna/9 
Bra relationer till 
lärarna/6 
Många nära vänner 
i skolan/9 
Kamrater hjälper 
varandra/4 
Skolan är mycket 
viktig/9 

Förstådd/8 
Djupa relationer/7 
Djup tillit/8 
Respekt/9 
Kompisar är vik-
tiga/9 
Enbart positiva relat-
ioner/8 

Kraftkälla i livet just 
nu/4 
En potentiell kraft-
källa/4 
Viktigast i livet/3 
Konfirmationen ger 
tillfälle att ta egna 
beslut/2 
Meningsskapande/3 

Kategori 2: 
Omprövning av 
ställningstagande 
för kamrater/9 
 

Positiv till skolan/3 
Vuxna vid skolan 
förstår/2 
Lärare är intresse-
rade/2 
Respekt och tillit 
från lärare/5 
Bra relationer till 
lärare/4 
Många nära vänner 
vid skolan/1 
Kompisar hjälper 
varandra/2 
Skolan är mycket 
viktig/7 

Förstådd/4 
Djupare relationer/2 
Djup tillit/2  
Respekt/6 
Kompisar är vik-
tiga/8 
Enbart positiva relat-
ioner/1 

Kraftkälla i livet just 
nu/3 
En potentiell kraft-
källa/1 
Viktigast i livet/0 
Konfirmationen ger 
tillfälle att ta egna 
beslut/1 
Meningsskapande/1 

Not. Kategori 1 och 2 presenteras längst till vänster. Koderna från de kvalitativa intervjuerna 
presenteras i aktuell ruta tillsammans med antal informanter och tillhörande svar.  

För att förtydliga koder och svar inom de olika kategorierna redovisas nedan 
citat från intervjuerna. 

Bland informanterna med ett ställningstagande för skolan uttryckte som tidi-
gare nämnts en majoritet av deltagare en positiv attityd till skolan. En infor-
mant beskrev skolsituationen så här: 

Den är väldigt bra och jag trivs mycket bra i skolan. Även om det kunskaps-
mässigt är lite att fördriva tid så är det jättekul. Jag ser inte skolan som någon-
ting plågsamt utan det är väldigt roligt att gå i skolan tycker jag … Jag har 
aldrig tänkt att det är jobbigt med skolan, tvärtom. 



 132 

De flesta informanter i denna grupp menade också att de upplevde förståelse 
från vuxna i sin närhet och att de var öppna mot vuxna. Som en informant 
förklarade: 

 Jag tror att jag visar ganska stor del av mig själv för vuxna, eller hur jag ska 
förklara det. Jag är aldrig tillbakadragen eller blyg och undanhåller ingenting. 
Vuxna i min omgivning de känner mitt rätta jag. 

De uttryckte också att lärarna visade intresse för dem under skoldagen. Som 
en informant beskrev: 

De lyssnar på det jag säger. De tar till sig det jag säger, ger mig ett bra svar och 
ger mig något att fundera över. Om jag vill snacka med dem och de håller på 
med något så säger de ”kom jag kan ta det snabbt med dig”, på det sättet visar 
de att de bryr sig om mig. Om det verkligen är något som bekymrar mig så är 
det engagerade, även om de sitter och skriver eller rättar prov. 

Bland informanterna med ställningstagande för skolan upplevde samtliga re-
spekt och tillit till lärarna. De pratade i olika utsträckning med lärarna om mer 
personliga frågor men hävdade att lärarna kunde bevara hemligheter. En in-
formant svarade: 

Jag brukar inte prata så här jätte mycket med lärare, klart jag pratar men ofta 
är det saker som inte är hemliga eller känsliga. Det finns så klart lärare som jag 
skulle prata mer med och som jag skulle pratar mindre med, det finns ju lärare 
som jag skulle känna att jag litar på också i större utsträckning. 

En annan informant beskrev relationen på följande sätt: 

I mitt hemland Somalia säger man att läraren är som en pappa eller mamma 
han eller hon lär dig mycket, visar dig hur din framtid kan se ut. Han lär dig så 
att du ska bli något och utvecklas så att du ska kunna sköta ett jobb och få det 
bra i ditt liv. Läraren hjälper dig mycket och lär dig mycket. Läraren rättar till 
dig och säger till dig om du gör något fel. Det är bra att läraren undervisar och 
lär dig mycket. 

Samtliga informanter i denna grupp menade att skolan var mycket viktig och 
att de hade ett flertal nära vänner i skolan. En deltagare beskrev förhållandet 
mellan skolan och vännerna så här:  

 Kompisar har ju en väldigt stor betydelse. För det första är man ju i skolan 
varje dag och det är ju där jag har mina närmaste vänner. Om man inte hade 
kompisar i skolan så skulle det vara väldigt, väldigt tråkigt. För jag menar det 
är ju liksom här man är och här känner jag mig trygg och jag har mina bästa 
kompisar här. Utan dem skulle det vara tomt på fritiden, vad skulle man göra 
då? I den här åldern är det jätteviktigt att ha bra vänner. 
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Flera av ungdomar beskrev hur kamraterna hjälptes åt med skoluppgifterna. 
En informant sa:  

För det första så är vi väldigt lika i skolan och vi är liksom på samma nivå så 
vi pluggar mycket tillsammans och det är liksom väldigt bra, och sedan har vi 
ofta samma åsikter om saker, våra familjer har också likheter. Allt stämmer bra 
mellan oss och det är aldrig någonting konstigt vi liksom tycker lika dant och 
känner lika dant och passar bra ihop. 

Nästan hälften bland dessa ungdomar menade att religion gav styrka i livet 
just nu. Som en informant uttryckte det:  

Det viktigaste i mitt liv är Gud kan man säga. Gud är det största, alltså han är 
jättestor för människan, han kan hjälpa och ge människor något. Om man ber 
honom så hjälper han dig. Vad skulle vi göra utan Gud? Då skulle vi inte få 
kraft. Gud ger mig kraft om jag tror på honom och Gud kommer att hjälpa mig 
om jag får problem. 

Inom denna grupp av deltagare fanns det även ungdomar som räknade relig-
ionen som en potentiell kraftkälla inför framtiden utan någon egentlig bety-
delse idag. En informant förklarade: 

Jag tycker det är intressant men jag har aldrig ställts inför det faktum att jag 
har behövt ta hjälp av någon religion i livet, eller hur man ska säga. Men jag 
kan tänka mig att om man är inne i ett sorgearbete så är det skönt med någon 
religion. Jag har aldrig upplevt ett dilemma där det kan vara skönt med religion 
så jag har aldrig kommit i kontakt med religion. Jag har inte kommit i kontakt 
med tillfällen när jag har behövt göra det men jag kan absolut tänka mig att det 
skulle kunna ge mig styrka. 

Ett par informanter menade att religion inte kändes viktigt för tillfället men att 
det kunde bli intressantare med religion i framtiden. De förklarade att konfir-
mationen gav möjlighet att lära mer om religion och att göra egna ställnings-
taganden. Som en informant uttryckte det:  

Jag håller ju på att konfirmera mig och det är ju då jag egentligen upplever 
religion. I övrigt så kommer jag inte mycket i kontakt med religionen. I min 
familj så pratar vi inte särskilt mycket om religion, det är vid konfirmations-
tillfällen då vi går i kyrkan och på gudstjänster och det är klart då får man ju 
andra tankar. Jag har inte gått så mycket i kyrkan tidigare trots det var det lik-
som självklart att jag skulle konfirmera mig. Vi får se hur mina tankar föränd-
ras, alltså jag har redan ändrat tankar under konfirmationen det tror jag. Just 
nu vet jag inte så mycket. Vi har ju läst religion i skolan och så men det är ändå 
svårt att prata om det här i ett klassrum. Men jag tror nog att konfirmation är 
bra så jag kan få lite egna tankar, det har jag liksom inte haft innan.  

I denna grupp förekom det ungdomar som hävdade att religion var allra vik-
tigast i livet men också de som uttryckte att religion var meningsskapande. En 
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informant svarade: ”Det är min ledsagare som säger vad jag ska göra med mitt 
liv. Alltså jag är ju muslim och min religion leder mig. Min religion är min 
måtto i livet”. 

Till skillnad från ovanstående grupp upplevde flera deltagare med en om-
prövning av ställningstagande för vänner att de ofta blev missförstådda av 
kamrater men också att de upplevde en ytlig kontakt med sina vänner och en 
bristande tillit. Trots detta hävdade samtliga, med undantag för en deltagare, 
att kamrater var viktiga i livet. En informant förklarade:  

Sen finns de människor som dömer hunden efter håret och det är dem jag irri-
terar mig på. Vissa som har förutfattade meningar eller hur man säger. Som 
när man ser mig blir skitdryga och ska hålla på bara för att de dömer, de känner 
ju inte ens mig. Om de skulle vara kaxiga mot mig så är det pga. något falskt 
rykte. Sådana personer stör jag mig på faktiskt. De känner mig bara hyfsat men 
de har inte gått igenom allt som jag har gjort som min närmaste vän känner till 
att jag har. Han har ju funnits där sedan mina föräldrar skiljdes och långt innan 
det. Vi spelade bandy med varandra när vi gick i sexårs. Så då är det ju lite 
skillnad”. 

En annan deltagare beskrev:  

Jag har inte sådana kompisar som jag kan sätta mig ner med och prata igenom 
viktiga grejer med bara så där. Jag kan inte ställa mig och prata om sådana där 
frågor. Det är jättesällan det är så att vi pratar om vad vi tycker och inte tycker.  
Ibland funderar jag på om jag skulle ha andra kompisar.  Jag tycker att de är 
jättejobbigt för ibland är de jätte oseriösa, då blir det lite: vad fan gör jag här 
typ?  

Vidare uttrycktes att:  

Jag litar inte på någon, jag tror inte på någon. Det är bara positivt tycker jag. 
Det är därför jag inte är med kompisar för det påverkar bara min bild av mig 
själv negativt. De får mig inte att känna att jag kan vara mig själv. De får mig 
att känna att jag är dålig på något sätt. De visar inte att de tror på mig. De tar 
mig som att jag aldrig kan bli något och att jag har någonting i mig som en del 
andra inte har kanske. De ser inte potentialen.  

En majoritet uppgav både positiva och negativa relationer till vännerna. En 
informant menade att det fanns relationella problem vid skolan som beskrevs 
på följande sätt:  

Om man har kompisar känner man sig trygg i skolan, du får vara med och göra 
saker. Jag går mina egna vägar och då kan det hända att det blir lite konflikt. 
Alltså att jag tycker på ett sätt och hon eller han tycker på ett annat sätt. Jag är 
ofta den som respekterar andra även om de har en annan åsikt så säger jag att 
jag respekterar det. Men ibland så säger hon eller han emot, då blir lite konflikt 
men sedan kommer vi överens. 
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Huvudresultat del 2 
• Flickorna och pojkarna med ett starkare ställningstagande för skolan 

uppvisade starkare KASAM (p < .01). 
• Flickorna samt pojkarna med en starkare omprövning av sitt ställ-

ningstagande av kamratrelationerna uppvisade svagare KASAM (p < 
.019). 

• Informanter med ett starkare ställningstagande för skolan ansåg att re-
ligionen vara viktigare (p < .01) och gav mer styrka i tillvaron (p < 
.01) än de informanter som uppvisade ett svagare ställningstagande.   

• Enligt det kvalitativa materialet uttryckte informanter med ett starkare 
ställningstagande för kamrater och skolan större tillfredställelse med 
sina relationer och sin skolsituation än de som i större utsträckning 
omprövade ställningstaganden. De upplevde att de var mer förstådda 
samt att de hade ett vidare socialt nätverk än kamraterna som omprö-
vade. 

Analys del 2 
Enligt Marcias teori (1966, 1976, 1989, 1993a, 1993b, 2001, 2006; Marcia & 
Fraser, 1983) driver den utforskande processen fram en utveckling av identi-
teten, särskilt stark under den period när individen befinner sig i en identitets-
kris (moratorium). Denna fas är psykisk kostsam och kännetecknas av ångest 
och oro, vilket bekräftas i ovanstående resultat genom svagare KASAM och 
en svagare förmåga att förnimma en känsla av sammanhang och mening bland 
de informanter som uppvisade starkare omprövning av ställningstagande för 
kamrater, förenligt med ett ifrågasättande. Detta resultat överensstämmer med 
studiens hypotes 1 men även med Marcias teori och med tidigare forsknings-
resultat bland ungdomar och unga vuxna i Belgien (18-30 år) (Luyckx et al., 
2008) där ett positivt samband mellan ställningstagande (samt lägre grad av 
utforskande) och KASAM kunde skönjas. Den utforskande och ifrågasättande 
inställningen förekommer även inom tillståndet identitetsförvirring (diffus-
ion) vilket innebär en svag och oreflekterad identitet som är vanligt inom tidig 
adolescens där en medvetenhet om det egna jaget börjar växa fram, med en 
ökad distans till föräldrarnas åsikter och ställningstaganden. De ungdomar 
som upplevde att de var mer tillfreds med sin skolsituation visade däremot 
starkare KASAM, också i överensstämmelse med Marcias teori. Ett ställ-
ningstagande är högt både hos individer som enligt Marcia har en konstruerad 
identitet (achievement) samt en övertagen identitet (foreclosure). Båda till-
stånden kännetecknas av en stabilare självkänsla och ett högre psykiskt väl-
mående. En konstruerad identitet har föregåtts av ett utforskande och med-
vetna val hos individen till skillnad från en övertagen identitet som grundar 
sig på auktoriteter mer än egna medvetna ställningstaganden. Marcia betonar 
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föräldrarnas viktiga roll under identitetsutvecklingen, att ungdomarna upple-
ver trygghet, tillit och engagemang. Även Adamsons studie (1999) bland ung-
domar (18-20 år) i Sverige speglar vikten av vuxenengagemang kring de exi-
stentiella frågorna för en god självbild samt identitetsutveckling. Viktigt att 
notera är resultaten från Adamsons undersökning (Adamson & Lyxell, 1996) 
enligt vilka de ungdomar som uppgav att de önskade vuxna som engagerar sig 
i viktiga frågor i deras liv inte saknade detta trots att det inverkade negativt på 
självbilden och självuppskattningen. Detta tyder på en uppgivenhet som är 
allvarlig och viktig att notera då självmordstankar var vanligare i denna grupp.       

Trots att det saknades en signifikant relation mellan KASAM och de reli-
giösa variablerna i hela gruppen återfanns en positiv och statistisk signifikant 
relation mellan ett starkare ställningstagande för skolan och de som menade 
att religion var mer betydelsefullt och gav kraft i livet. Resultatet från den 
kvantitativa delen av studien bekräftades också i det kvalitativa materialet 
kopplat till fråga 5 och 6 kring religionen och dess relation till identitetspro-
cessen. Bland intervjuinformanterna med ett starkare ställningstagande för 
skolan fanns en positivare attityd till religion än bland ungdomarna som om-
värderade ställningstaganden i större utsträckning. En majoritet bland infor-
manterna som uppvisade ett ställningstagande för skolan ansåg också att re-
ligion antingen var viktigt i livet och gav styrka idag eller utgjorde en tänkbar 
kraftkälla vid behov inför framtiden.  Bland de informanter som upplevde ett 
trossystem som gav kraft i tillvaron för ögonblicket existerade en känsla av att 
religionen och Gud gav mål och mening med utbildningen samt en plan med 
framtiden vilket i sig genererade en upplevelse av sammanhang och riktning 
inom områden som skola, fritid och familj. Här bekräftar resultaten i studien 
Parks (2005), Silbermans (2005) och DeMarinis (2003, 2008) teori kring re-
ligionens meningsbärande funktion för individen, hur den globala meningen 
och den vardagliga, situationella meningen inverkar på varandra. Ungdo-
marna med ett ställningstagande för skolan var nöjdare med sin skolsituation, 
trivdes bättre i skolan och i vissa fall gav den religiösa övertygelsen om Guds 
plan med livet en upplevelse av mål och meningsfullhet. Utifrån DeMarinis 
teoretiska modell utgör detta ett exempel på hur den övergripande existentiella 
dimensionen inverkar på individens omvärldsuppfattning och sätt att relatera 
till livet. Den religiösa tron gav informanterna strategier att förstå och hantera 
livsskeden och livsval på ett konkret plan.  Det är värt att ännu en gång upp-
märksamma den i det kvantitativa materialet dolda gruppen informanter som 
svarade nekande på religionens betydelse idag men som i intervjuerna ut-
tryckte att religion kunde erbjuda tänkbar hjälp inför framtiden. Dessa ungdo-
mar fanns bland de informanter som uppvisade ett ställningstagande för sko-
lan och var därmed mer nöjda med skolsituationen. Vilken effekt religionen 
som potentiell kraftkälla inför framtiden har på individuella upplevelser av 
meningsfullhet i den nuvarande livssituationen återstår att ytterligare under-
söka i framtida studier. 
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Det kvalitativa materialet som beskrev identitetsområdena kamrat- och 
vuxenrelationer samt skolan gav ytterligare belägg för Marcias teori (1993a, 
1993b). Informanterna med ett starkare ställningstagande för vänner och för 
skolan uttryckte mer tillfredsställelse med sin skolsituation och sina kamrat-
relationer än de som befann sig i en omprövning av ställningstaganden. Skolan 
utgjorde inte endast en plats där man presterade under lektionerna utan även 
en viktig social mötesplats för ungdomarna, vilket klargjordes i sambandet 
mellan de två identitetsområdena. Informanterna med ett ställningstagande för 
skolan var också mer nöjda med vännerna och klasskamraterna och kände mer 
respekt och tillit till vänner och vuxna vid skolan än de som uppvisade en 
omprövning av ställningstaganden. De menade också att de blev förstådda av 
kamrater och vuxna i skolan i större utsträckning och kände en djupare kontakt 
med människor i närmiljön. Enligt resultaten som presenteras i tabell 4 fanns 
en positiv signifikant relation mellan omprövning av ställningstagande för 
skolan och för kamrater vilket styrker ovanstående tendens i intervjumaterialet 
att de två områdena är nära relaterade till varandra.   

Resultatet visade även ett samband mellan upplevelsen av lärarnas bedöm-
ning och identitetsprocessen. Ungdomarna med en starkare omprövning av 
ställningstagande bar på en känsla av att bli orättvist bedömda i skolan vilket 
inte kunde skönjas inom gruppen med ett starkare ställningstagande. Dessa 
informanter saknade även den bredd på det sociala nätverket i skolan som 
ungdomarna med ett ställningstagande uttryckte. Informanterna med en om-
prövning av sitt ställningstagande för vänner beskrev en ytligare kontakt med 
kamraterna vid skolan men till lika med informanterna med ett ställningsta-
gande bedömde denna grupp djupa vänskapliga kontakter som viktiga i livet. 
Utbildningsidentiteten och den relationella identiteten tycks nära sammanflä-
tade. I samtalen kring skolsituationen beskrevs kamrat- och vuxenrelationerna 
vid skolan som en viktig del. Relationerna i skolan ansågs centrala och påver-
kade även upplevelsen av undervisningen samt skolprestationen enligt ungdo-
marna. Forskning kring identitetsprocessen (U-MICS): ett ställningstagande, 
grundlig utforskning samt en omprövning av ställningstagande (Crocetti, Ru-
bini, Luyckx, el al., 2008; Crocetti, Rubini & Meeus, 2008; Crocetti et al., 
2010; Crocetti et al., 2012; Luyckx et al., 2005; Klimstra et al., 2010; Meeus, 
1996; Schwartz, et al., 2010) ger ytterligare belägg för Marcias statusteori och 
därmed resultaten i den aktuella studien. Enligt dessa undersökningsresultat 
innebar ett ställningstagande stabilare självuppfattning, känslomässig stabili-
tet och ett högre psykiskt välbefinnande, vilket överensstämmer med resulta-
ten från intervjuerna ovan samt med de högre nivåerna på KASAM. Den ut-
forskande attityden och en omprövning av ställningstagande innebar däremot 
känslomässig instabilitet, lägre självuppfattning, ökad ångest och oro men 
även sämre föräldrakontakter. Det existerade en relation mellan en ompröv-
ning av ställningstagande och psykosociala problem, både inre (instabil själv-
uppfattning) men också yttre (i form av brottslighet). Ett ställningstagande var 
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däremot relaterat till goda föräldra- och barnrelationer samt känslomässig sta-
bilitet. 

Betydelsen av det sociala samspelet och nära kamratskap bland ungdomar 
betonas av Antonovsky (2005), Erikson (1980, 1981, 2004) och Marcia (1966; 
Marcia, et al., 1993a) som hävdar att tonåren präglas mycket av relationer till 
kamrater, viktiga för identitetsutvecklingen. Enligt Antonovsky kan grupper 
utforma en kollektiv KASAM som påverkar individens utveckling, inte minst 
under barn- och ungdomsåren som är särskilt gynnsamma för utvecklingen av 
KASAM. Skolan och klassen kan således utgöra viktiga komponenter som 
inverkar på den enskilda människans förmåga att skapa sammanhang och me-
ning även senare i livet. Signifikanta andra men även den huvudsakliga syssel-
sättningen är avgörande områden som inverkar på KASAM enligt Antonov-
sky. Det är i skolan med lärare och klasskamrater som barn och unga till-
bringar sin vardag under uppväxten. Inom Eriksons (1963, 1980, 1981, 2004) 
och Marcias (Marcia, 1993a) biopsykosociala teori betonas vikten av det so-
ciala samspelet för individens utveckling genom livet. Utvecklingen känne-
tecknas också av kriser som enligt Erikson bör lösas på ett i huvudsak positivt 
sätt för en fortsatt gynnsam egoutveckling och bidrar då till hopp, vilja, mål 
(som ger mening), inriktning framåt, trohet, omtänksamhet och visdom. Iden-
titetsbildningen sker under tonåren och kännetecknas av ett ökat behov av tillit 
och bekräftelse i den nära omgivningen och bland kamraterna. Vårdarnas roll 
som identifikationsobjekt byts ut mot kamraterna vars funktion för individens 
identifikation blir större.  

Tidigare studier bland ungdomar i åldern 12-24 år (Meeus et.al., 1995) styr-
ker också kamraternas viktiga funktion för utvecklingen i denna åldersgrupp. 
Om identitetskrisen löses på ett mindre tillfredsställande sätt leder detta enligt 
Erikson och Marcia till identitetsförvirring. Ett utforskande och en ompröv-
ning av ett ställningstagande är således kritiskt men nödvändigt i den på-
gående identitetsprocessen och för fortsatt utveckling. Relationen mellan KA-
SAM och identitetsprocessen i denna studie styrker att processen är psykiskt 
krävande för individen men en del i utvecklingen. Studier bland ungdomar 
och unga vuxna (18-24 år) (Bilsker & Marcia, 1991) bekräftar Eriksons teori 
kring det adaptiva beteendets centrala roll för identitetsutvecklingen. En högre 
anpassningsbarhet uppvisades i ovanstående undersökning bland de informan-
ter som utforskade vilket är vanligt inom stadium moratorium. För att uppnå 
en stabil identitet med förändringsförmåga och flexibilitet krävs enligt Marcia 
att ett utforskande föregår ett ställningstagande (Stephen et al., 1992). Tidigare 
undersökningar (Schwartz et al., 2010) påvisar vikten av att uppnå balans mel-
lan ett ställningstagande och en omprövning av tidigare ställningstaganden för 
det psykiska välbefinnandet.        

De ungdomar som befann sig i ett starkare ställningstagande för skolan och 
således uttryckte större förnöjsamhet med skolsituationen uppvisade starkare 
KASAM, en starkare känsla av sammanhang och mening. Det påvisade sam-
bandet mellan ett upplevt psykiskt välbefinnande och KASAM som tidigare 
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forskning visar (Cederblad & Hansson, 1996; Eriksson & Lindström, 2005; 
Kristensson & Öhlund, 2005; Larsson & Kallenberg, 1996; Nilsson et al., 
2007; Simonsson et al., 2008) överensstämmer således med resultaten i denna 
studie. Kamratskap och skola är nära sammanflätat. I skolan umgås ungdomar 
under en stor del av dagen vilket innebär att samvaron med kamrater inverkar 
på upplevelsen av skolan.  Omvänt visade resultaten att de ungdomar som i 
större utsträckning omprövade ställningstaganden till sina kamrater uppvisade 
signifikant svagare KASAM än övriga informanter. Dessa informanter ut-
tryckte också ett större missnöje över kamratrelationerna i intervjuerna.     

Del 3: Relationen mellan moralutveckling, religiositet 
och KASAM bland flickor och pojkar 
Syftet med den tredje delen av den kvantitativa studien var att besvara följande 
frågor och hypoteser: 
  

8. Hur ser relationen ut mellan moralutvecklingsnivån, betydelsen av re-
ligion och KASAM bland flickor och pojkar i ovanstående studie? 

9. Hur ser relationen ut mellan moralutvecklingsnivån och KASAM 
bland informanter med en religiös tro eller religiös tillhörighet och de 
som saknar en religiös tillhörighet? 

 
Hypotes 2: Flickorna och pojkarna befinner sig på samma moralutvecklings-
nivå. 
 
Hypotes 3: Flickorna har en statistiskt signifikant svagare KASAM än poj-
karna. 

 
Till det kvalitativa materialet formulerades frågeställningarna: 

 
10. Hur beskriver pojkarna och flickorna med starkare och svagare KA-

SAM sina ställningstaganden i moralfrågor? 
11. Hur beskriver pojkarna och flickorna som befinner sig på skilda mo-

ralutvecklingsnivåer sina ställningstaganden i moralfrågor? 
12. Hur beskriver pojkarna och flickorna med olika religiösa bakgrunder 

sina ställningstaganden i moralfrågor? 
 
Den blandade frågeställningen till studiens del 3 var:  

 
13. På vilket sätt förklarar intervjumaterialet likheterna och skillnaderna 

i moralutvecklingsnivå mellan flickorna och pojkarna oavsett KA-
SAM samt religiös tro och religiös tillhörighet? 
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Resultaten från den kvantitativa studien beträffande 
moralutveckling (SRM-SF), religiositet, KASAM och kön 

I tabell 6 visas resultaten från en korrelationsanalys relaterat till frågorna åtta 
och nio kring relationen mellan moralutveckling (SMR-SF), religiositet och 
KASAM bland flickorna och pojkarna i studien. Enligt resultaten saknades en 
statistisk signifikant skillnad mellan KASAM, SRM-SF och de religiösa vari-
ablerna i hela gruppen. Däremot existerade medium på gränsen till stark kor-
relation mellan de fyra religiösa variablerna. Resultaten styrker hypotes 2 så-
väl som hypotes 3 eftersom en signifikant skillnad mellan moralutveckling, 
SRM-SF och kön saknades. Resultaten synliggjorde en signifikant skillnad i 
KASAM mellan pojkarna och flickorna; korrelationsanalysen visade en me-
dium stark relation mellan KASAM och kön, r = -.43, n = 90, p < .001. Ett t-
test uppvisade en signifikant skillnad mellan pojkarna (M = 65.05, SD = 10.83) 
och flickorna (M = 54.51, SD = 11.4; t (88) = 4.45, p = .001, tvåsidig). Mag-
nituden av skillnaden i medelvärde var stor (eta2 = .018), med ett högre värde 
bland pojkarna. 

Tabell 6. En Pearsons produktmomentkorrelation mellan Global Stage (SRM-SF), 
KASAM, kön samt de religiösa variablerna. 

Instrument 1 2 3 4 5 6 7 
1.Global Stage (SRM-
SF) 

- .07 -.05 .02 -.11 -.01 .09 

2.KASAM - - -.43** .05 .09 .19 .07 
3.Kön - - - -.10 -.12 -.12 -.11 
4.Betydelsen av reli-
gion  

- - - - .84** .53** .74** 

5.Religiös styrka - - - - - .53** .79** 
6.Tror eller vet inte - - - - - - .46** 
7.Religiös tillhörighet - - - - - - - 

** p < .01 (tvåsidig)  

För att illustrera variationen i KASAM mellan pojkarna och flickorna delades 
KASAM in i fyra grupper i SPSS (se tabell 7) enligt metoden “att omvandla 
en kontinuerlig variabel till en kategorisk variabel”(Pallant, 2010): låg (13-
51); ganska låg (52-60); ganska hög (61-68); och hög (69-91). Medelvärdet 
för KASAM var 59.19 (SD = 12,28, n = 90). Enligt resultatet befann sig 66% 
av flickorna och 30% av pojkarna inom de två grupperna som uppvisade sva-
gare KASAM (< 60). En klar majoritet av pojkarna, 70% samt en minoritet av 
flickorna, 34% tillhörde någon av grupperna med starkare KASAM (61 >). 
Tabell 7 visar tydligt skillnaden i KASAM mellan könen, i procent. 
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Tabell 7. Korstabulering för KASAM bland pojkar och flickor indelade i fyra grup-
per   

KASAM Känsla av sammanhang 
 Pojkar  Flickor  Totalt  
 n % n % n % 
69-91 16 40 5 10 21 23.3* 
61-68 12 30 12 24 24 26.7* 
52-60 7 17.5 15 30 22 24.4* 
13-51 5 12.5 18 36 23 25.6* 

Not. Resultat från ett chi- två - test för oberoende. * = p < .002. 

Som väntat i den aktuella åldersgruppen varierade moralnivån mellan stadium 
2 och stadium 3: 23% tillhörde stadium 2 och 77% tillhörde stadium 3, eller 
något av de närliggande övergångsstadierna i moralbedömning. Även om en 
signifikant skillnad mellan könen saknades i moralutvecklingsnivå avslöjade 
resultaten en skillnad i moralnivå i hela gruppen (se tabell 8).  Resultaten re-
dovisas med utgångspunkt i den tiogradiga skalan för moralutveckling (Global 
Stage): 1, 1(2), 2(1), 2, 2(3), 3(2), 3, 3(4), 4(3), 4. Stadium 1 samt stadium 4 
saknas i tabellen eftersom ingen deltagare befann sig på något av dessa stadier. 
Med ett undantag befann sig deltagarna mellan stadierna 2 och 3: svaren från 
en informant kategoriserades inom övergångsstadium 4(3). Huvudstadierna 
utgör 1,2,3,4 och övergångsstadierna representerar nivåerna med en siffra 
inom parentes. Siffran inom parentes representerar det stadium som är minst 
dominant för moralbedömningen på denna nivå. Tabell 8 presenterar resulta-
ten indelade i tre grupper baserat på ovanstående tiogradiga skalan: en lägre 
grupp, medium samt en högre grupp. Majoriteten av informanterna tillhörde 
stadium 3 eller någon av övergångsnivåerna som angränsar till stadium 3. 

Tabell 8. Resultaten från SRM-SF, med informanterna uppdelade i tre grupper base-
rat på Global Stage  

Nivå på Global Stage  
 n % 
Stadium 2: 2(1)-2-2(3) 19 22.9 
Stadium 3: 3(2)-3-3(4) 63 75.9 
Stadium 4: 4(3) 1 1.2 
Total 83 100 

Not. 2(1)-2-2(3): Stadium 2 och övergångsstadierna till stadium 2, 3(2)-3-3(4): Sta-
dium 3 samt övergångsstadierna till stadium 3, 4(3): Övergångsstadiet till stadium 4. 
Stadium 1 är inte representerad i tabellen eftersom inte någon informant befann sig på 
detta stadie. Resultatet från 7 informanter saknas eftersom dessa enkätsvar inte gick 
att bedöma. 

Vid en närmare analys av svaren på fråga 8 kring religionens betydelse bland 
flickor och pojkar syntes en skillnad mellan könen. På frågan ”Hur viktig är 
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religion i ditt liv?” delades svaren in i två grupper ”inte så viktigt” och ”ganska 
viktigt”. Ett chi- två - test för oberoende visade en signifikant relation mellan 
kön och ”betydelsen av religion” (tabell 9), x² (1, n = 90) = 4.1, p = .04, phi = 
-.24. I enlighet med resultatet ansåg 57.5% av pojkarna och 34% av flickorna 
att religion var ganska viktigt i livet. 

Tabell 9.  Korstabulering för ”betydelsen av religion” mellan könen, uppdelade i 
två grupper: ”ganska viktigt” och ”inte så viktigt”.   

Betydelsen av religion 
  Pojkar Flickor Totalt 
  n % n % n % 
Ganska viktigt 23 57.5 17 34 40 44.4* 
Inte så viktigt 17 42.5 33 66 50 55.6* 

Not. Resultat från ett chi- två - test för oberoende. * p < .04.  

Däremot saknades en signifikant skillnad mellan könen på frågan ”I vilken 
utsträckning ger religion dig styrka?”. Enligt resultatet från ett chi- två- test 
för oberoende angav 39.9% att religionen gav styrka i större utsträckning: 50% 
av pojkarna och 30.6% av flickorna svarade någon av de högre graderna (4-7) 
på den sjugradiga skalan.    

Vad gällde religiös tillhörighet i hela gruppen visade svaren några intres-
santa resultat. På frågan ”I vilken utsträckning tillhör du en av följande relig-
ioner: kristendom, islam, hinduism, buddhism och judendom?” svarade 11.1% 
”helt och hållet” på islam. På frågan ”I vilken utsträckning tillhör du kristen-
dom?” fördelades svaren över samtliga alternativ från ”inte alls” till ”helt och 
hållet”. När svarsalternativen delades in i två grupper angav 28.9% ”ganska 
lite” och 32.2% ”ganska mycket” på frågan om tillhörighet till kristendom (de 
som svarade ”inte alls” exkluderades).  De övriga religiösa grupperna var små 
(en hindu, en jude och en buddist). När svaren på religiös tillhörighet inom 
samtliga religioner kombinerades angav 77.8% att de till viss del upplevde att 
de tillhörde någon religion. Endast 22.2% svarade ”inte alls” på frågan om 
religiös tillhörighet.   

Angående frågeställning 9 kring relationen mellan moralutvecklingsnivå 
och KASAM bland informanterna med en religiös tro eller religiös tillhörighet 
och de som inte upplevde någon religiös tillhörighet saknades en statistiskt 
signifikant relation mellan KASAM, moralutvecklingsnivå och de religiösa 
variablerna (se tabell 6) med ett undantag: när svarsalternativen delades in i 
två grupper, de som angav att de upplevde en tro på någonting transcendent 
och de informanter som uttryckte en osäkerhet (utifrån den fjärde frågan kring 
religion). Ett chi- två- test för oberoende visade en signifikant skillnad i KA-
SAM mellan de som angav att de trodde på någonting transcendent och de 
som angav ”vet inte”; x² (1, n = 73) = 8.08, p = .04, Cramer’s V = .33. 

Tabell 10 presenterar skillnaden mellan svaren när KASAM delades in i 
fyra nivåer i SPSS. Bland de osäkra befann sig 40.9% på den lägsta KASAM-
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nivån. Bland de informanter som trodde på någonting transcendent var mot-
svarande siffra 13.7%.  

Tabell 10. Korstabulering för “Tro på någonting transcendent” eller “Vet inte” i 
fyra grupper utifrån KASAM  

KASAM Känsla av sammanhang 
 Vet inte Tro på någonting trans-

cendent 
Totalt 

 n % n % n % 
69-91 5 22.7 12 23.5 17 23.3* 
61-68 5 22.7 13 25.5 18 24.7* 
52-60 3 13.6 19 37.3 22 30.1* 
13-51 9 40.9 7 13.7 16 21.9* 

Not. Resultat från ett chi- två - test för oberoende. 1 cell är mindre än 5. * = p < .04. 

Resultaten från den kvalitativa studien kring samtalen om moral 
och religion 

Angående fråga 10 kring hur informanterna med svagare och starkare KA-
SAM uttryckte sina ställningstaganden i moralfrågor ansåg en majoriteten av 
deltagarna oavsett nivån på KASAM att umgänge med andra människor ut-
gjorde det allra viktigaste i livet vilket också visade sig i samtalen kring moral 
som dominerades av frågor knutna till kamrater och vuxna. 21 av 24 infor-
manter uttryckte att kamrater och/eller familjen var av stor betydelse i varda-
gen. 15 informanter menade också att kamrater och familjen gav kraft i var-
dagen (se bilaga 6; kategori 11, 12). En deltagare förklarade: 

Viktigast i mitt liv är nog människorna som finns i mitt liv, skulle jag kunna 
säga. Jag skulle inte klara av skolan, jag skulle inte kunna klara de saker som 
jag har klarat nu om jag inte hade just de människorna som jag har i mitt liv, 
som finns där och som ibland gör val åt mig. Det är kompisar och väldigt 
mycket familjemedlemmarna: mamma, pappa och syskon. 

Kamrater ansågs viktiga för att livet skulle bli roligt, som avkoppling men 
också för att kunna samtala med likasinnade om frågor som berörde ungdom-
såren. Skolan var viktig för framtiden men också i nutid och upptog en stor 
del av tankeverksamheten bland ungdomarna (se bilaga 6; kategori 11, 12). 
Som en informant beskrev: 

Skolan finns ju alltid i tankarna eftersom hit går man så mycket, fem dagar i 
veckan sitter man här i skolbänken och tänker på alla läxor man måste göra 
och så, som man kanske inte alltid hinner med men man försöker ändå liksom 
prioritera. Jag tänker också på att jag ska må bra och ändå tycka det är roligt 
att gå till skolan varje dag och känna att det inte är tråkigt att gå till skolan, 
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enformigt och långtråkigt utan försöka hitta spåren som leder till lite roligare 
grejer, göra vardagen lite roligare. 

Rättvisa och respekt var den viktigaste moralfrågan i skolan, bland kamrater, 
i familjen och globalt enligt både pojkarna och flickorna i studien (se bilaga 
6; kategori 15, 17, 18). En återkommande moralfråga av global karaktär ut-
gjorde också huruvida dödsstraff bedömdes som en moraliskt riktig påföljd 
vid grövre brott. Ordet respekt återkom i 11 av 24 intervjusamtal kring moral. 
Rättvisa i skolan mellan klasskamrater men också mellan lärare och elever 
ansågs väsentligt.  Ett flertal informanter påstod att lärarens uppförande mot 
eleverna var den viktigaste moralfrågan i skolan.  Angående elevernas uppträ-
dande mot lärarna uttryckte en informant följande: 

Det handlar lite om hur man ska vara mot lärare. Ibland har vi som sagt nästan 
lite för bra kontakt med lärarna men i grund och botten så ska man liksom ändå 
respektera lärarna, man ska inte svära mot lärare, alltså inte skrika så där och 
vara otrevlig. Självklart har jag ju varit arg på lärare, jag har ju klagat på prov, 
klart jag har varit irriterad. Men ibland tycker jag att folk kan bete sig illa, man 
ska respektera lärare. Det är väl en sådan sak som handlar om vad som är rätt 
och vad som är fel.  

En informant beskrev känslan av lärarnas subjektiva bedömning på följande 
sätt: 

Det har varit mycket diskussioner på senaste tid om hur lärare behandlar elever. 
Vi har haft många samtal kring att vi eventuellt ska skriva ett prov där man 
inte anger sitt namn och skriver på dator så att det inte syns vem som har skrivit 
provet. Många menar att man kanske får ett sämre eller ett bättre betyg än vad 
man är värd pga. sitt namn. Jag kan inte bestämma mig för om det är rätt eller 
fel. På något sätt hur man behandlar lärare ska inte påverka resultatet, eller det 
är så klart att det på något sätt visar sig i betyget och jag är stolt över mitt namn 
det får gärna synas på provet. Men det är tråkigt för den som kanske inte alltid 
har presterat så bra och inte alltid varit så trevliga och vill börja om på nytt. Så 
det är frågan om det är rätt eller fel. 

Dilemmafrågan ”Befinner du dig någonsin i en situation där du måste be-
stämma vad som är rätt eller fel och där du har svårt att avgöra hur du ska 
handla?” relaterades mest av allt till vänner, vilket gällde både pojkar och 
flickor oavsett moralutvecklingsnivå. Att hålla löften, att vara rättvis, visa re-
spekt och förbli trofast var begrepp som förekom oftast. Ett flertal informanter 
uttryckte vikten av att inte avslöja hemligheter. En informant beskrev hur man 
bör handla om en kompis inte blir inbjuden på en fest på följande sätt: 

Det brukar ofta hända att folk vill bjuda in till fest. Vi säger att de bjuder mig 
till någonting och sedan bjuder de inte någon annan, då blir en utanför. Då 
försöker jag alltid framföra, säga till dem vad jag tycker om det men ibland blir 
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jag osäker om jag ska följa med dem på festen och låta den andra vara utanför 
eller hur jag ska göra. 

Samtalen kring fråga 11 avslöjade inte någon skillnad i moralmotivering mel-
lan de informanter som befann sig på stadium 2 och stadium 3. Enligt resulta-
ten från instrumentet SRM-SF befann sig fem av de intervjuade informanterna 
på stadium 2 eller något av närliggande övergångsstadier. Majoriteten, 19 in-
formanter befann sig på stadium 3 eller på något av övergångsstadierna till 
stadium 3. En deltagare som befann sig på stadium 3 uttryckte tydligt inne-
börden av ”ideal ömsesidighet”, grundläggande för moralmotivering på denna 
nivå, enligt följande:  

Det är nu man börjar förstå innebörden av medkänsla, man börjar känna lite 
mer medkänsla med andra människor. När man gick i tvåan då kände man ju 
kanske inte till alla de olika begreppen, man kände inte riktigt till omvärlden, 
man visste inte så mycket. Det är nog mest nu när man kommit upp i högstadiet 
som sådana där lite djupare frågor och sådana grejer har dykt upp. Eftersom 
man vet lite mer om livet. Då har sådana reflektioner börjat dyka upp lite mer. 
Just för att vi har växt upp och blivit lite klokare. Så nu kan man ju sitta och 
diskutera utan att någonting larvigt kanske avbryter. 

Vid en jämförelse av svaren mellan flickorna och pojkarna syntes inte några 
skillnader i moralmotivering. Däremot uppgav flickorna att de pratade mer om 
moralfrågor (se bilaga 6; kategori 16). Bland flickorna hävdade 11 av 14 in-
formanter att de pratade om moralfrågor då och då, bland pojkarna var mot-
svarande siffra fyra av 10. Flickorna pratade om moral med sina kamrater i 
större utsträckning än pojkarna. Både pojkarna och flickorna hävdade att de 
vid vissa tillfällen pratade om moralfrågor i familjen, det hände även att de 
pratade med lärare vid skolan. Deltagarna som menade att de pratade oftare 
om moral befann sig inte på en högre moralnivå än de övriga utifrån resultaten 
av instrumentet SRM-SF. Viktigt att notera är att fyra av 10 pojkar inte kunde 
svara på mer än en av moralfrågorna vid intervjuerna, vilket påverkade möj-
ligheten att dra slutsatser utifrån materialet. De kunde inte ge något exempel 
på ett moraldilemma som de upplevt och besvarade inte på ett komplett sätt 
vilken moralfråga som var viktigast i familjen, i skolan och globalt.  

Relaterat till fråga 12 saknades en skillnad i moralutvecklingsnivå mellan 
informanterna utifrån religiös tillhörighet och tro (se bilaga 6; kategori 11, 12, 
13, 14). Fyra av 24 ungdomar kopplade moralfrågor till religiositet. Tre delta-
gare menade att religionen var vägledande för ett moraliskt handlande. 19 av 
24 informanter uppgav att de kände någon religiös tillhörighet. Bland dessa 
svarade åtta deltagare att religionen var viktig och gav kraft i större utsträck-
ning i tillvaron på frågeformulären. I intervjusamtalet associerade dessa ung-
domar religion till relationer i familjen och/eller med vänner (se bilaga 6; ka-
tegori 11, 12, 13, 14). Två informanter beskrev religionens funktion på föl-
jande sätt: 
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Min familj är ju de som alltid stöttar och alltid finns för mig och alltid kommer 
att finnas med mig hela livet i stort sett. Och religion är min vägbeskrivare i 
livet, om du förstår?  

Kraft i livet är alla mina goda kompisar som bara sprudlar av glädje. Jag brukar 
åka på kristna läger, inte för att jag är så jätte kristen men, mamma är uppväxt 
i en kristen familj, morfar var pastor. Då tycker mamma att jag kan pröva på 
att åka på kristna läger och jag tyckte det var jätte roligt så jag har fortsatt. Det 
ger mig liksom, inte för att jag är kristen och att jag tror på Gud och så, men 
det är en sådan värme i de lägren och man träffar så underbara människor. 

För majoriteten av de intervjuade var relationer den största kraftkällan i livet 
oavsett religiös tillhörighet eller betydelsen av religion; 15 informanter me-
nade att kamrater och familjen gav kraft i vardagen. Fyra av deltagarna som 
uttryckte att religion var betydelsefullt i större utsträckning menade att Gud 
gav kraft i livet. Intervjumaterialet speglade en skillnad mellan informanterna 
med en muslimsk bakgrund och de som upplevde en samhörighet med kris-
tendom. Samtliga informanter med muslimsk bakgrund (fem i intervjuerna) 
uttryckte att de tillhörde islam i stor utsträckning, de kopplade också sin reli-
giösa tillhörighet till släkt och familj samt till att följa religiösa regler. Guds-
tron gav kraft och livsmål bland dessa deltagare. Två informanter förklarade 
detta på följande sätt:   

Om jag kanske inte tror på Gud, eller om jag inte har någonting att tror på så 
skulle jag känna ”varför lever jag?” Men inom islam säger man att det finns 
uppgifter som muslimen måste göra, att be, att fasta, att hjälpa andra, då kan 
man få belöning för det i paradiset. Då kan man fortsätta att leva och säga att 
jag ska vänta på belöningen.  

Gud ger mig kraft. Alltså om jag tror på Gud och att Han ska hjälpa mig om 
jag får problem. Min familj ger mig också kraft, då har jag inga problem kan 
man säga. 

De som upplevde någon samhörighet med kristendom (61.1% av deltagarna i 
intervjun) var utspridda över samtliga svarsalternativ i den kvantitativa enkä-
ten från de som upplevde en stark tillhörighet till de som uttryckte en svagare 
anknytning. En flicka menade att religion inte var viktigt men kände trots det 
en viss samhörighet med kristendom: 

I och med att jag inte är troende så har det inte riktigt gett mig någon kraft. 
Men när jag hör från andra som kanske är troende som känner att de kan lita 
på sin tro och det de har övervunnit genom att be och genom sin tro det får mig 
att känna att då måste det väl finnas någonting som verkligen förstår, men man 
kanske inte kan se det och så där. Det har inte så stor betydelse, jag har ju bett 
till Gud vissa gånger när det har varit jobbigt för mig men utan att vara så där 
värst troende bara i förhoppningen att andra personer har gjort det och det har 
blivit bättre för dem, så då gör jag det själv bara för att känna av, varför inte 
bara försöka det kanske blir bättre. Inte vet jag, då har jag i alla fall provat det. 
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De informanter som upplevde en samhörighet med kristendom (14 deltagare i 
intervjuerna) uppvisade en osäkerhet i intervjuerna kring hur de skulle besvara 
frågorna vilket belyser informanternas diffusa eller oreflekterade religiösa 
ställningstaganden (bilaga 6; kategori 11, 12, 13, 14). Under intervjusamtalet 
insåg några ungdomar att religionen verkligen betydde någonting och gav lite 
kraft trots allt, samtalen ledde till nya insikter och en ny inställning till relig-
ion. En informant uttryckte en ganska stark tillhörighet till kristendom men 
förklarade samtidigt: ” Jag tror inte att jag har kommit underfund med det ännu 
för mig själv. För jag skulle nog säga att jag är troende men jag har inte kom-
mit på ännu vad jag tycker eller vad jag tror”.   

Ingen i denna grupp ville kalla sig religiösa, mer troende, trots att de kände 
samhörighet med kristendom. De tillhörde kristendom mer kulturellt och de 
följde inte religiösa regler. Religionen bland dessa gav liten eller ingen kraft 
alls i tillvaron med undantag för fyra informanter som svarade att religion gav 
kraft och hade betydelse i större utsträckning i livet i enkäten. En av deltagarna 
menade att religion inte var viktig men uppgav en tillhörighet med kristendom 
i ganska stor utsträckning. Informanten förklarade: ”Jag använder mig inte av 
någon Gud eller så där men jag är uppvuxen med kristen tradition och döpt i 
kyrkan och sådana där saker, men det handlar mer om tradition än tro”. 

Intervjusamtalen kring religiositet måste förstås utifrån avsaknad av stat-
istisk signifikans i relation till KASAM oavsett religiös tillhörighet. Informan-
terna som uttryckte att religion betydde mer i livet och gav styrka och kraft i 
större utsträckning fanns bland deltagare med svagare såväl som starkare KA-
SAM. Inte heller bland informanterna med en mer definierad religiös tro eller 
med en mer oreflekterad och diffus tro återfanns någon signifikant skillnad i 
KASAM. De informanter som menade att religion var viktigare i livet och gav 
kraft i större utsträckning fanns bland både de deltagare som uppvisade en 
starkare och en svagare KASAM i enkäten. 

  

Huvudresultat del 3 
• En skillnad i moralutvecklingsnivå mellan pojkar och flickor i denna 

studie saknades, en majoritet av ungdomarna befann sig på stadium 3 
i sin moralbedömning. 

• Flickorna uppvisade statistiskt signifikant svagare KASAM än poj-
karna (p < .001). 

• En minoritet av deltagarna kopplade moralfrågor till religion. Re-
spekt, rättvisa och trohet ansågs som viktiga moralfrågor.  

• Resultaten visade på en statistisk signifikant skillnad mellan könen 
beträffande betydelsen av religion, där pojkarna i större utsträckning 
än flickorna menade att religion var ganska viktigt i livet (p = .04). 
Flera pojkar än flickor procentuellt sett uppgav att religionen gav kraft 
i livet men skillnaden var inte statistiskt signifikant. 
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• En minoritet svarade att religion gav styrka och var viktigt i livet. Det 
kvalitativa materialet visade att relationer till vuxna och vänner an-
sågs som den främsta kraftkällan i tillvaron. 

Analys del 3 
I den föreliggande undersökningen saknades en statistiskt signifikant skillnad 
i moralutvecklingsnivå mellan flickorna och pojkarna, vilket styrker studiens 
hypotes 2. Resultatet är förenligt med tidigare studier kring moralutveckling 
och kön bland barn och unga inom skilda länder (Comunian & Gielen, 2006; 
Ferguson & Cairns, 2002; Gibbs et al., 2007; Humphries, 2000; Jaffee & 
Hyde, 2000; Leenders & Brugman, 2005; Palmer & Hollin, 1996; Silberman 
& Snarey, 1993; Walker, 1984). Majoriteten, 77% av ungdomar i denna studie 
befann sig på nivå 3 eller närliggande övergångsområden utifrån Gibbs mo-
ralstadier (Gibbs et al., 1992). En minoritet, 23% resonerade i enlighet med 
stadium 2 eller närliggande övergångsstadier, vilket också överensstämmer 
med tidigare undersökningar bland ungdomar i den aktuella åldersgruppen in-
ternationellt. I Lardén et als (2006) svenska studie bland 13-18- åringar i en 
klinisk kontext, uppvisade däremot flickorna högre moralutvecklingsnivå än 
pojkarna. Åldersdiskrepansen i denna studie var större än i ovanstående under-
sökning, vilket kan bidra till skillnaden i resultat. I den aktuella studien var 
informanterna 14 år, mitt mellan tidig och sen adolescens, den ålder då mora-
liska ställningstaganden enligt Gibbs teori (2003; Gibbs et al., 1992; Gibbs et 
al., 2007) befinner sig på en nivå mellan stadium 2, ett pragmatiskt resone-
mang och stadium 3, en moralbedömning förankrad mer i ömsesidighet. Gibbs 
anser att utvecklingen av moralen är livslång och sker i interaktion med jämn-
åriga i sociala sammanhang. En rationell motivering som är beroende av den 
kognitiva utvecklingen är väsentlig för moralnivån. Till grund ligger för-
mågan till perspektivtagande som enligt Gibbs är kognitivt men också emot-
ionellt styrd. Ömsesidigheten, grundläggande för en motivering i nivå med 
stadium 3 kräver således en viss kognitiv mognad men även en förmåga att 
emotionellt förstå andra människors situationer och att överge den pragma-
tiska motiveringen ”tjänster och gentjänster” som styr moralen vid stadium 2. 
Processen sker alltså inifrån individen men också utifrån, genom en internali-
sering av normerna i samhället.  Förmågan till decentralisering är beroende av 
ett mer utvecklat arbetsminne vilket innebär ett skifte från en moraluppfatt-
ning baserad på en självcentrerad form av rättvisa till en moral som grundar 
sig på jämlikhet. I tonåren befinner sig individen någonstans mellan dessa två 
olika former av moralförståelse, styrkt av resultatet i den aktuella studien, vil-
ket är viktigt att notera i arbetet bland unga, avgörande för hur individen ser 
på sig själv i interaktion med andra.  

Den aktuella studien men också tidigare forskningsresultat (Comunian & 
Gielen, 2006; Ferguson & Cairns, 2002; Gibbs et al., 2007; Humphries et al., 
2000; Jaffee & Hyde, 2000; Leenders & Brugman, 2005; Palmer & Hollin, 
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1996; Silberman & Snarey, 1993; Walker, 1984) tyder på moralstadiernas all-
mänmänskliga och universella karaktär, bortom könsskillnader och kulturella 
olikheter. De redovisade undersökningarna ovan är genomförda i olika länder, 
bland både flickor och pojkar i skilda åldrar, resultaten styrker det universella 
anspråket och åldersprogressionen. Även Gibbs redogör för studier som styr-
ker denna del av teorin (Gibbs, 2003; Gibbs et al., 1992; Gibbs et al., 2007). 
Gibbs och Kohlberg (1981, 1984) och betonar nödvändigheten av att vistas i 
mångkulturella miljöer samt i skiftande sociala sammanhang för utvecklingen 
av en moral mot högre stadier. Att träna på socialt perspektivtagande i olika 
situationer utgör en betydelsefull del i denna process. Den ömsesidiga formen 
av moral växer fram genom samvaro och ett underordnande, vilket möjliggör 
en självdistans och en reflektion nödvändig för ett perspektivtagande. Moral-
bedömningen i denna studie grundar sig på det teoretiska resonemang som 
individen för men ett flertal studieresultat (Basinger et al., 1995; Gibbs et al., 
2007; Haan et al., 1968; Lardén et al., 2006; Nelson et al., 1990; Stams et al., 
2006) tyder på ett samband mellan individens motivering och konkreta hand-
ling.  

Resultaten bekräftar även hypotes 3, flickorna uppvisade en signifikant 
svagare KASAM än pojkarna (p < .001), vilket överensstämmer med tidigare 
studier inom åldersgruppen i Sverige men även internationellt (Nilsson et al., 
2007; Simonsson et al., 2008). Resultatet är viktigt att notera pga. den positiva 
och starka relationen mellan svagare KASAM och psykosomatiska problem 
som undersökningar visar (Eriksson & Lindström, 2006; Kristensson & 
Öhlund, 2005; Nilsson et al., 2007; Simonsson et al., 2008). Svenska rapporter 
kring ungas psykiska hälsa antyder att flickor upplever en högre stress och 
sämre mentalt välbefinnande än pojkar (Sicialstyrelsen, 2009; Kungliga ve-
tenskapsakademin, 2010; Socialstyrelsen, 2009, 2013, 2017), KASAM-vär-
dena i denna studie förstärker bilden av skillnaden mellan pojkar och flickor.  

Beträffande frågeställning 9 kring relationen mellan KASAM, moralut-
veckling och de religiösa variablerna saknades en statistisk signifikant relation 
mellan ovanstående variabler, med ett undantag. När svaren på frågan om re-
ligiös tro och tillhörighet delades in i två grupper: de som angav att de upp-
levde en tro på någonting transcendent i en grupp och de informanter som 
svarade att de kände osäkerhet i den andra gruppen visade analysen en statist-
isk signifikant skillnad i KASAM, med en svagare KASAM bland de infor-
manter som uppvisade osäkerhet. Dessa resultat tenderar att bekräfta Marcias 
identitetsteori (Marcia, 1966, 1993a, 2006); ett utforskande och en ompröv-
ning av ställningstaganden är påfrestande för den psykiska hälsan. En ompröv-
ning skapar osäkerhet och psykisk obalans men utgör samtidigt en grundläg-
gande del av identitetsprocessen och individens utveckling (Crocetti et al., 
2010).   

I samtalen som berörde frågorna 10-12 betonade en majoritet av ungdo-
marna att familjen och kamraterna var viktigast i livet. Samtalen kring moral 
och existentiella frågor bekräftade detta men även skolans viktiga funktion 
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inom denna ålderskategori. Tidigare studier i Sverige visar en önskan bland 
ungdomar att i större utsträckning ventilera existentiella frågor med vuxna inte 
minst i skolan (Adamson, 1999; Adamson et al., 1999; Adamson & Lyxell, 
1996; Schraml, 2011).  Moralsamtalen kretsade mycket kring rättvisa i klass-
rummet men också hur människor bör uppträda mot varandra mer generellt.  
Respekt, ärlighet och trofasthet utgjorde viktiga moralfrågor bland både flick-
orna och pojkarna. Endast någon enstaka informant sammanknippade moral 
med religiositet trots att 77.8% av ungdomarna kände någon form av samhö-
righet med en religion. En minoritet hävdade dock att religion var viktig och 
gav kraft i tillvaron i större utsträckning. En signifikant skillnad mellan mora-
lutvecklingsnivå och grad av religiositet saknades i den aktuella studien däre-
mot visade Wahrmans undersökning (1981)  bland Colleges studenter att grad 
av dogmatism påverkade moralnivån negativt. Wahrman kunde dock inte se 
någon relation mellan grad av religiös ortodoxi eller antal gudstjänstbesök och 
moralnivå bland informanterna. Enligt Day & Naedts undersökning (1995) 
befann sig ungdomarna på en något lägre religiös utvecklingsnivå än moral-
utvecklingsnivå vilket tyder på att religiositet och moral inte alltid följs åt i 
utveckling.  

Den miljö som ungdomar vistas i tycks inverka mer på moralorientering 
och i vilken utsträckning ungdomarna motiverar ställningstaganden utifrån re-
ligiositet eller inte än på moralutvecklingsnivån (Comunian & Gielen, 2006; 
Ferguson & Cairns, 2002; Gibbs et al., 2007; Humphries, 2000; Jaffee & 
Hyde, 2000; Leenders & Brugman, 2005; Palmer & Hollin, 1996; Silberman 
& Snarey, 1993; Walker, 1984).  Den aktuella studien genomfördes i ett icke 
konfessionellt sammanhang i Sverige, endast någon enstaka informant hänvi-
sade till religion för att uttrycka sina moraliska ställningstaganden. Enligt en 
tidigare studie (Van Sommeren, 2000) bland barn och unga vid en religiös 
friskola i USA motiverade 20% av informanterna sina moraliska åsikter med 
religiösa termer. I denna studie uppvisade de äldre religiösa ungdomarna även 
en lägre moralnivå än informanterna i kontrollgruppen. Resultaten från de re-
dovisade undersökningarna kring moral och religiositet tenderar att ge ett visst 
belägg för Kohlbergs och Gibbs teorier. Stadieprincipens universella karaktär 
styrks, motiveringarna är däremot kontextbundna. Ungdomar som lever i en 
miljö där religionen präglar vardagen tycks i större utsträckning motivera sina 
moraliska ställningstaganden utifrån trosläran, till skillnad från ungdomarna i 
den föreliggande undersökningen vid två icke-konfessionella skolor i Sverige. 
Studierna ovan, utförda i skilda religiösa sammanhang ger nyanserade resultat 
och indikerar att moralutveckling och religiositet kan frikopplas men också 
hur förhållningssättet till religion inverkar på moralutvecklingen.       

Dessa resultat är intressanta i relation till DeMarinis teori (2003; 2008). 
Enligt DeMarinis har religionen mist sin meningsskapande funktion bland en 
stor grupp av etniska svenskar. Kanske en förklaring till varför endast ett fåtal 
ungdomar, och då främst från etniska minoritetsgrupper med invandrarbak-
grund, kopplade moral till religion och att en relation mellan KASAM, religiös 
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tillhörighet och tro saknades. Samtliga informanter, oavsett religiös tro och 
tillhörighet vistades vid två grundskolor utan religiös anknytning, vilket inne-
bar att religionens närvaro i vardagen begränsades. Detta inverkade på infor-
manternas moraliska motiveringar som i stor utsträckning präglades av inter-
aktion med personer i omgivningen.  

Den sekulära kontexten kan utgöra en faktor som orsakade den uteblivna 
relationen mellan moral och religion men också mellan religion och KASAM, 
trots att nästan 80% angav att de i någon utsträckning upplevde någon form 
av religiös tillhörighet och att drygt hälften av pojkarna svarade att religion 
var ganska viktigt i livet. I moralmotiveringarna styrks Parks teori (2005) 
kring vikten av den globala meningen d.v.s. livssyn, målsättningar och den 
grundläggande subjektiva upplevelsen av vad som är meningsfullt. Men också 
betydelsen av den situationella, vardagsnära meningen som exempelvis skol-
miljön. I Parks modell ingår relationer i den globala såväl som den situation-
ella meningen, det område som dominerade ungdomarnas moralmotiveringar 
i denna undersökning. Park nämner även social rättvisa som viktig för me-
ningsskapande, vilket utgjorde ett centralt tema vid intervjusamtalen kring 
moral i den aktuella studien. Intressant är också att Park liksom Gibbs (2003; 
Gibbs et al., 1992; Gibbs et al., 2007) betonar både kognition och känslor som 
grundläggande komponenter för meningsskapande och individens moralut-
veckling. Dessutom betonar ovanstående teoretiker att kultur liksom livserfa-
renheter inverkar på utformningen av den globala meningen och moralen. Mo-
ralfrågor och existentiella frågor går således hand i hand, berör samma livs-
områden och tillhör kategorin ”viktigast i livet” bland ungdomarna i den ak-
tuella studien.  

Sammanfattning av analysen 
Trygghet i skolan, tillit till vuxna och kamrater utgjorde viktiga motståndsre-
surser (GMR) enligt ovanstående resultat och styrkt av tidigare studier (Feldt 
et al., 2005; García-Moya et al., 2012; García-Moya, Moreno, et al., 2013; 
García-Moya, Rivera, et al., 2013). Goda och trygga relationer minskar enligt 
Antonovsky (1979, 1993, 2005) stressnivån och förhöjer känslan av hanter-
barhet, vilket synliggjordes i KASAM- värdena i denna studie. Ungdomarna 
med starkare KASAM beskrev i intervjuerna att de var nöjdare med sin skol-
situation men också med kamrater och vuxna i skolan och i familjen. Ungdo-
marna med svagare KASAM uppgav att de kände sig missförstådda i skolan. 
Outredda konflikter kan enligt Antonovsky leda till kronisk stress som inver-
kar negativt på utvecklingen mot en starkare KASAM. Två av de områden 
som Antonovsky betonar som viktiga för KASAM finns representerade i 
ovanstående resultat: signifikanta andra (kamrat och vuxna) och den huvud-
sakliga sysselsättningen (skolan). Som betonas nedan finns även den tredje 
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faktorn; existentiella teman representerad i resultaten eftersom socialt um-
gänge visade sig vara av existentiell karaktär. Adamsons studier (Adamson, 
1999; Adamson et al., 1999; Adamson & Lyxell, 1996) bland skolungdomar i 
Sverige synliggör också betydelsen av kamratskap och vuxenkontakter både 
utifrån ungdomarnas perspektiv men också utifrån resultaten som visade hur 
goda relationer inverkade positivt på självbilden och identiteten. Vuxnas erfa-
renheter behövdes för utvecklingen av en positiv självuppfattning. 

Vikten av ett fungerande meningssystem för psykisk hälsa, arbetets relig-
ionspsykologiska utgångspunkt (DeMarinis, 2003, 2008; DeMarinis, 2011; 
Paloutzian & Park, 2005; Park, 2005a; Schnell, 2009, 2010; Silberman, 2005) 
styrks av ovanstående resultat genom relationen mellan KASAM och viktiga 
områden i informanternas liv. Denna relation speglas i det kvantitativa resul-
tatet och på ett djupare plan i intervjumaterialet. Parks teori (2005) kring be-
tydelsen av ett nära utbyte med jämnåriga och vuxna för meningsskapandet, 
inte minst bland ungdomar idag belyses. Samtalen kring moral gav ytterligare 
belägg för att området är fundamentalt viktigt för ungdomar i denna ålders-
grupp samt att identitetsområdena skola och relationer är nära sammanflätade. 
Rättvisa i skolan mellan kamrater men också mellan ungdomar och vuxna ut-
gjorde centrala moralfrågor enligt informanterna, liksom ärlighet och trofast-
het, i de allra flesta fall utan någon koppling till religiositet.  

Ytterligare indikationer på vikten av skolan och kamrater utgjorde resulta-
ten från analysen av identitetsprocessen. Ungdomarna med ett starkare ställ-
ningstagande för skolan och som var mer nöjda med sin skolsituation uppvi-
sade en starkare KASAM än de informanter som omprövade sitt ställningsta-
gande för kamraterna och således upplevde ett missnöje med dessa relationer. 
Denna grupp informanter ansåg att kamraterna var viktiga och frustrationen 
över den dåliga kvalitén på relationerna synliggjordes i svagare KASAM. En 
omprövning av ställningstagande är kostsamt för den psykiska hälsan, men en 
nödvändighet för utveckling av identiteten i enlighet med Marcia (1966, 1976, 
1989, 1993a, 2001, 2006: Marcia & Fraser, 1983) och tidigare studier kring 
identitetsprocessen (Crocetti, Rubini, Luyckx, et al., 2008; Crocetti, Rubini, 
& Meeus, 2008; Luyckx et al., 2005; Luyckx, Schwartz, Berzonsky, et al., 
2008; Luyckx, Schwartz, Goossen, et al., 2008; Meeus, 1996; Schwartz et al., 
2011). Det är under adolescensen som den livslånga utvecklingen av identite-
ten är som mest intensiv vilket bör noteras för att förstå det kritiska i ungdom-
såren och betydelsen av vuxenengagemang. Enligt resultaten från Adamsons 
studie (Adamson et.al, 1996) leder en frånvaro av engagerade vuxna till en 
negativare självbild bland unga, en mycket allvarlig konsekvens. Resultaten 
från studierna ovan tyder på att både ett utforskande och en omprövning av ett 
ställningstagande inverkar på individens syn på sig själv åtföljt av ökad ångest 
och oro. Den resignation som syntes inom Adamsons undersökningsgrupp 
bland de som saknade engagerade vuxna kunde dock inte skönjas i den aktu-
ella undersökningen. Diskrepansen i ålder mellan informanterna i Adamsons 
studie och den aktuella undersökningen kan bidra till de skilda resultaten.  
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Differensen i moralutvecklingsnivå är också viktig att notera. En majoritet 
av ungdomarna befann sig på stadium 3, där en mer självutgivande form av 
moralmotivering börjar framträda men 23% av informanterna resonerade fort-
farande utifrån stadium 2, där en pragmatisk utgångspunkt styr. Detta innebär 
en väsentlig skillnad som kan inverka på individens sätt att tolka händelser 
och därmed sättet att agera på.   

Den uteblivna relationen mellan betydelsen av religion och KASAM kan 
förstås utifrån för denna avhandling tongivande religionspsykologiska per-
spektiv (DeMarinis, 2003, 2008; DeMarinis, 2011; Paloutzian & Park, 2005; 
Park, 2005a; Schnell, 2009, 2010; Silberman, 2005) enligt vilken livserfaren-
heter och den kulturella kontexten är avgörande för utformningen av indivi-
dens meningssystem. Sett ur detta perspektiv är ovanstående resultat relevant: 
Ungdomarna i den aktuella studien vistades i en svensk sekulär kontext, in-
skrivna vid så kallade icke-konfessionella skolor. Miljön inverkade på vilka 
faktorer som var meningsbärande för individen, i detta fall tycks relationerna 
viktiga vilket även moralsamtalen talade för. Endast ett fåtal ungdomar moti-
verade sina moraliska ställningstaganden utifrån religiösa argument, interakt-
ionen med signifikanta andra dominerade samtalen. DeMarinis (2003, 2008) 
betonar betydelsen av sammanhanget för ett fungerande meningssystem. Den 
traditionella religionens tillbakagång kan orsaka problem för individen att ut-
forma ett fungerande och bärande meningssystem, vilket dock inte stämmer 
överens med informanter i den aktuella studien där ett samband mellan den 
religiösa inställningen och KASAM saknades i hela gruppen. En intressant 
tanke är att religionen i ett sekulärt sammanhang mister sin funktion som me-
ningsbärare när dess sociala funktion i vardagen är obefintlig och religionen i 
vissa situationer istället kan upplevas som en belastning vilket skulle innebära 
en anpassning till den rådande kulturella miljön.  

Bland de informanter som uppvisade ett starkare ställningstagande för sko-
lan var religionen betydelsefullare och gav större kraft i tillvaron vilket styrker 
teoretiska perspektiv kring religionens meningsskapande funktion (DeMa-
rinis, 2003, 2008; Park, 2005a; Silberman, 2005). I intervjuerna beskrev reli-
giöst förankrade ungdomar att de var positiva till skolsituationen och upplevde 
Guds plan med utbildningen. Den existentiella dimensionen lade grund för 
individens omvärldsuppfattning och sätt att relatera till livssituationen och gav 
strategier att hantera vardagshändelser samt mål och mening i livet.   

Intervjuresultaten avslöjade också en intressant grupp ungdomar som häv-
dade att religionen saknade betydelse momentant men beskrevs som en poten-
tiell kraftkälla vid eventuella behov i framtiden. För dessa unga, osynliga i de 
kvantitativa resultaten utgjorde religionen en mer indirekt kraft som inverkade 
positivt på KASAM. 

KASAM utgjorde den variabel som skiljde sig mest signifikant mellan 
flickorna och pojkarna i den aktuella studien. Flickornas svagare KASAM 
överensstämmer med tidigare undersökningar (Larsson & Kallenberg, 1996; 
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Moksnes et al., 2012; Myrin & Lagerström, 2008; Nilsson et al., 2007; Si-
monsson et al., 2008) men också uppgifter som visar att flickorna under ado-
lescensen uppger en sämre psykisk hälsa och mer stress från omgivningen än 
pojkarna (Folkhälsomyndigheten 2014; Kungliga Vetenskapsakademien, 
2010; Socialstyrelsen, 2009, 2013, 2017). Den upplevda stressen kunde dock 
inte skönjas i nivån på KASAM bland de högpresterande flickorna utan bland 
flickorna med lägre betyg som därmed också uppvisade svagare KASAM. 
Anledningen till att flickor enligt forskningsresultat uppvisar en sämre psykisk 
hälsa, en kraftigare press och högre stress än pojkar är en viktig och komplex 
fråga som dock inte berörs i denna avhandling men kräver uppmärksamhet i 
framtida studier. 
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Diskussion 

Diskussionsdelen inleds med en kritisk reflektion kring studiens teoretiska- 
och metodologiska perspektiv samt dess begränsningar. Sedan sker en dis-
kussion med utgångspunkt i tre huvudperspektiv utifrån resultaten relaterade 
till den svenska grundskolan och dess uppdrag: Relationernas existentiella 
värde för ungdomar, vikten av kunskap kring moralutveckling vid arbetet 
bland unga samt religionens meningsbärande funktion i en sekulär kontext. 
Efter detta presenteras studiens bidrag. Slutligen ges förslag på tänkbara forsk-
ningsområden inför framtida studier. 

Kritiska reflektioner kring studien 

De teoretiska perspektiven 
De skilda teorierna i det föreliggande arbetet har en både religionspsykolo-
gisk- och sociologisk utgångspunkt, vilket skapar en bred bas som berikar stu-
dien. För Park (2005; Paloutzian & Park, 2005) och DeMarinis (2003, 2008, 
2011) är individens unika historia och livssituation betydelsefull för upplevel-
sen av meningsfullhet och för meningssystemets konstruktion. I Antonovskys 
(2005) sociologiskt förankrade teori betonas uppväxtmiljöns inverkan på KA-
SAM samt den närstående gruppens betydelse för individens förmåga till sam-
manhang och mening. Detta innebär att människor i en viss miljö kan utveckla 
en kollektiv KASAM som inverkar på individens förmåga till meningsskap-
ande samtidigt som motståndsresursernas individuella styrka också framträder 
i teorin. Eriksons (1963, 1980, 1981, 2004) och Marcias (1966, 1993a, 1993b) 
biopsykosociala teori kring identitetens utformning belyser nödvändigheten 
av både den inre förändringsprocessen och yttre omständigheter för den indi-
viduella utvecklingen. Enligt Gibbs (2003) bidrar inre kognitiva förmågor så-
väl som yttre sociala faktorer till moralutveckling. Utveckling sker således i 
enlighet med ovanstående teoretiker genom ett komplext samspel mellan in-
divid och miljö.  

Resultaten i den föreliggande undersökningen belyser rikedomen med en 
både psykologisk och sociologisk teoretisk förankring. Kvalitén på relation-
erna med både jämnåriga och vuxna i skolan och därmed omgivningens bety-
delse för individens KASAM syntes genomgående, men också individuella 
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olikheter i KASAM. Ett exempel är de ungdomar som hävdade vikten av re-
ligion, där en signifikant skillnad i KASAM till de ungdomar som menade att 
religionen inte spelade någon avgörande roll saknades i hela gruppen. I inter-
vjuerna framkom dock att det existerade väsentliga olikheter mellan de infor-
manter som angav att religionen betydde mer i enkäten. Bland ungdomarna 
med starkare KASAM i intervjuerna som uttryckte att religionen var viktig i 
livet utgjorde religionen en kraft som gav mening åt både studier och framti-
den. Dessa informanter hävdade också att den religiösa övertygelsen skapade 
en närhet inom familjen.  

Studiens vida och funktionella definition (Adamson, 1999; DeMarinis, 
2011) av begreppet existentiellt anpassades efter situationen i dagens Sverige. 
Syftet med den inkluderande definitionen var att öppna upp för grundläggande 
områden som upplevdes väsentliga bland en majoritet unga. Genom den vida 
definitionen inbringades flera olika kategorier av svar av existentiell karaktär. 

Undersökningen byggde på stadieteorier av universell karaktär som kriti-
serats (se teorikapitlet). Kritiker hävdar bland annat att det finns belägg för att 
individens utveckling primärt är kontextbunden och ifrågasätter de universella 
anspråken. Enligt ovanstående teorier är utvecklingsstadierna universella med 
en gemensam struktur samtidigt som innehållet är kontextuellt och färgat av 
tidigare upplevelser och den omgivande miljön. Resultaten i denna studie lik-
som många tidigare undersökningar (se forskningsöversikten) i skilda kulturer 
styrker den universella strukturen som presenteras i de aktuella teorierna.   

Det metodologiska perspektivet 
Studiens blandade metod innebar att två olika sociologiska teorier kring hur 
forskaren på bästa sätt kan vinna kunskap om människan och den grundläg-
gande sociala världen kombinerades; den numeriska- och fenomenologiska 
ontologin (David & Sutton, 2016). I enlighet med den numeriska ontologin 
med ursprung inom den naturalistiska traditionen studeras verkligheten bäst 
utifrån generaliserbara, strukturerade, numeriska mönster till skillnad från fe-
nomenologin, med rötter inom konstruktionismen, enligt vilken människans 
medvetenhet formar verkligheten. Enligt den fenomenologiska traditionen un-
dersöks kunskap på ett meningsfullt sätt genom en holistisk förståelse av in-
dividens egna subjektiva tankar och upplevelser. I den praktiska forskningssi-
tuationen är en total åtskillnad mellan de två teoretiska utgångspunkterna pro-
blematisk eftersom både kvantitativ och kvalitativ metod bär inslag av kvan-
tifiering och klassificering. David och Sutton menar att all forskning har 
kvalitativa inslag såsom att identifiera begrepp i meningsfulla enheter liksom 
att kvantitativt mäta frekvensen av dessa. Ett objektivt förhållningssätt är i och 
med forskarens förförståelse problematisk att uppnå. Subjektiviteten inverkar 
på tillvägagånssättet vid analysen av kvantitativ- såväl som kvalitativ data. 
Utifrån ovanstående slutsatser samt det pragmatiska förhållningssättet 
(Creswell, 2009; Green & Hall, 2010; Hanson et al., 2005) där den specifika 



 157

undersökningssituationen anges som central vid val av metod mer än ett rå-
dande filosofiskt paradigm är en design där kvantitativa- och kvalitativa per-
spektiv kompletterar varandra rimlig. 

Pragmatismen (Creswell, 2009; Green & Hall, 2010; Hanson et al., 2005) 
ser inte världen som en absolut enhet utan betonar studiens kontext och lyfter 
fram det unika i forskningssituationen, den aktuella forskningsfrågan men 
också i val av metod, teknik och strategi. Detta innebär att den individuella 
forskaren ges frihet att utifrån den rådande situationen designa undersök-
ningen. Den aktuella studien omfattade ungdomar ur en normalpopulation och 
genomfördes i samband med raster under skoldagen. Detta innebar att de 
kvantitativa enkäterna såväl som de kvalitativa intervjufrågorna anpassades 
efter den rådande situationen; informanternas ålder men också skolkontexten. 
Enkätfrågorna begränsades i omfång och den kortare versionen av KASAM-
formuläret användes för att minska antalet frågeställningar. Det existerar al-
ternativa instrument som mäter meningsskapande, exempelvis Schnells 
(2009) SoMe- enkät (The Sources of Meaning and Meaning in Life Quest-
ionnaire) vilken är mer nyanserad och omfattande men anpassad för vuxna 
och ansåg därmed inte lämplig för den aktuella åldersgruppen. Övriga instru-
ment och enkäter var liksom KASAM- frågorna testade tidigare bland ungdo-
mar och valdes ut med tanke på populationen samt den begränsade tid som 
fanns till förfogande vid genomförandet av undersökningen.  

Den blandade metoden (Creswell, 2009; David & Sutton, 2016) bidrog till 
en nyanserad och djupgående bild av informanternas svar. Den kvantitativa 
analysen var deduktiv och styrdes av de teoretiska perspektiv som instrumen-
ten vilade på. Det kvalitativa intervjumaterialet kodades öppnare utifrån en 
mer induktiv ansats där deltagarnas svar till viss del gav förklaringar till en-
kätsvaren och kompletterade dessa. Förespråkare för pragmatismen (Hanson 
et al., 2005) poängterar det dialektiska förhållandet mellan de två metodolo-
giska utgångspunkterna och hur dessa tillsammans bidrar till ett rikare 
material. Intervjuerna fördjupade förståelsen av enkäterna men i samtalen ut-
kristalliserades även skillnader i svaren bland informanterna osynliga i enkät-
svaren. Det kvalitativa materialet visade exempelvis på olika förhållningssätt 
till religiositet och moral som inte framgick av svaren på frågeformulären.  

Vid bruket av blandade metoder är begrepp som metodologisk eklekticism 
och paradigmatisk pluralism centrala, vilket här betraktas som gångbara och 
berikande metoder för att uppnå kunskap om omvärlden. Vikten av ett enhet-
ligt paradigm och en gemensam filosofisk grund med konstruktivistisk eller 
postpositivistisk utgångspunkt frångås. Teddlie och Tashakkori (Tashakkori 
& Teddlie, 2010) refererar till Morgans fyra alternativa definitioner av begrep-
pet paradigm varav en förklaring ligger i linje med den föreliggande studien; 
ett paradigm såsom delade trosföreställningar inom ett specifikt forskarsam-
manhang mer än en omvärldsuppfattning eller ett meatafysiskt antagande med 
konstruktionistiska eller postpositivistiska rötter. Denna definition är förenlig 
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med Teddlies och Tashakkoris praktiska förklaring av begreppet metod utfor-
mad i en specifik undersökningssituation och som med fördel kan separeras 
från grundläggande filosofiska paradigm.    

Det kan upplevas kontroversiellt att kombinera metoder som baseras på 
olika bakomliggande synsätt som det numeriska- och ontologiska perspekti-
vet; på tal och genrealiseringar samt på mening och djup. David och Sutton 
(2016) poängterar som ovan nämnts svårigheten i att renodla metoderna, att 
se dem såsom helt åtskilda och problematiserar detta genom att bland annat 
ifrågasätta rimligheten i att som forskare närma sig ett material helt öppet utan 
teoretiska ställningstaganden som färgar den inom kvalitativ forskning induk-
tiva ansatsen. Dessa tankegångar är synliga även hos Biesta (2010) som anser 
att objektivitet är en orimlighet och lyfter fram begreppet intersubjektivitet 
konstruerad genom interaktion, kommunikation och samverkan mellan om-
givningen och individens inre subjektiva upplevelser.  

Den kvantitativa och kvalitativa designen i studien innebar att analysen av 
undersökningsmaterialet var utforskande såväl som bekräftande. Forskningen 
orienterades mot studiens frågeställningar och metod men också mot pragm-
atismen som filosofisk grund. Den multipla karaktären framträdde även i 
undersökningens frågeställningar som bestod av hypoteser och frågor till de 
kvantitativa enkäterna samt öppnare kvalitativa frågor men också ”paraplyfrå-
gor” med syfte att förena de båda perspektiven. De blandade frågeställning-
arna bidrog till att integrera de olika delarna av materialet samt till meta ana-
lytiska slutsatser. Den föreliggande studien genomfördes i två steg; de två me-
toderna var och en för sig och sedan slutligen i en gemensam analys, en så 
kallad sekventiellt förklarande strategi (Creswell, 2009; David och Sutton, 
2016). Blandade metoder kan genomföras på flera olika sätt, viktigt är att välja 
rätt tillvägagångssätt utifrån studiens syfte (Tashakkori & Teddlie, 2010).  

En aktuell fråga vid en blandad design är vilken tyngdvikt forskaren väljer 
att lägga vid de skilda metoderna. I denna studie gjordes inget ställningsta-
gande kring vikten av metoderna. I enlighet med Teddlie och Tashakkori 
(Tashakkori & Teddlie, 2016) är en prioritering mellan metoderna inte nöd-
vändig eftersom varje specifik studie består av flera olika kriterier och kom-
ponenter i ett komplext samspel som är svåra att åtskilja.         

Studiens begränsningar 
Deltagarna i studien utgjorde 90 informanter, en relativt liten grupp i jämfö-
relse med många tidigare undersökningar där instrumenten KASAM och U-
MICS har använts. Antalet informanter begränsade möjligheten att genomföra 
vissa analyser samt att generalisera resultaten i studien. Att deltagarna repre-
senterade ungdomar från två olika skolor, i olika socioekonomiska områden 
breddade däremot resultaten och gav en inblick i hur tonåringar från skilda 
socioekonomiska miljöer resonerade. 
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Trots den något begränsade undersökningsgruppen visade analysen av 
materialet i studien som helhet på intressanta statistiskt signifikanta relationer, 
vilket styrker resultatens trovärdighet. Dessutom bekräftades och fördjupades 
som redan nämnts resultaten från den kvantitativa delen i det kvalitativa inter-
vjumaterialet. Ett flertal resultat från denna studie kunde också relateras till 
och styrkas av tidigare studier och bakomliggande teorier.  

Definitionen av invandrare (född i annat land än Sverige) kan problemati-
seras. En mer variationsrik indelning, fler kategorier med exempelvis första 
och andra generationen invandrare samt med uppgifter om födelseland kunde 
berikat analysen. Problemen med en finare indelning vore dock allt för små 
grupper vid analysen p.g.a. det begränsade antalet informanter. Av denna an-
ledning delades svarsalternativen in i färre kategorier vid analysen, vilket fick 
till följd att svaren blev mindre nyanserade. Ytterligare en teknisk detalj kring 
materialet och hanteringen av detta utgjorde de olika skalor som frågorna 
kring religion byggde på, vilket försvårade en jämförelse. Skalorna omvand-
lades därför vid vissa jämförelser från kontinuerliga till kategoriska variabler, 
därmed lades vissa restriktioner på skalorna. 

Instrumentet SRM-SF som utgjorde måttet på moralutvecklingsnivå i 
undersökningen har använts vid i ett fåtal svenska studier. Resultatet från 
undersökningen bidrog därmed till en inblick i moralutvecklingen bland 
svenska tonåringar ur en normal population. Moralnivån mättes via Gibbs in-
delning (Gibbs et al., 1992; Gibbs, et al., 2007) i fyra nivåer där de första 
nivåerna innebär en ytligare form av moral och de högre nivåerna moti-
veringar med djupare förankring. Inom de högre nivåerna skiljer dessutom 
Gibbs på typ A och typ B moral, där moraliska ställningstaganden inom kate-
gori A styrs mer utifrån samhällets värderingar och typ B är mer förankrad 
inom individen. Diskrepansen mellan dessa former av moral undersöktes inte 
i studien. Eftersom de fyra utvecklingsnivåerna i sig mäter skillnaden i just 
djupet av resonemanget uteslöts jämförelsen mellan de två moraltyperna.      

Några av frågorna i enkäterna var problematiska för informanterna att för-
stå trots att en del begrepp förklarades inledningsvis. Även om undersöknings-
ansvarig befann sig i klassrummen uppstod tveksamheter bland somliga infor-
manterna som var svåra att reda ut. Den språkliga nivån varierade mellan del-
tagarna vilket innebar att flera tillgängliga vuxna hade underlättat ytterligare. 
Antalet frågor var ganska stort därför distribuerades enkäterna vid två närlig-
gande tillfällen. Trots detta upplevde en del ungdomar att frågorna var många 
till antal, en del informanter uppvisade koncentrationssvårigheter vilket i viss 
mån inverkade på svarens omfång och kvalité. 

Ovanstående begränsningar berör resultatens relevans och därmed studiens 
validitet (Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2010).  Hur väl gav frågorna me-
ningsfulla svar på det som ville mätas? Enkätfrågorna som aktualiserades i 
undersökningen tillhörde standardiserade mätinstrument använda vid ett fler-
tal studier internationellt bland ungdomar. Dessutom jämfördes resultaten från 



 160 

studien med tidigare undersökningar och bakomliggande teorier vilket styrker 
trovärdigheten i svaren. 

Relationernas existentiella värde för flickor och pojkar 
Intervjusamtalen i undersökningen bekräftade att relationer och skolsituat-
ionen utgjorde existentiella områden i ungdomarnas liv. Kvalitén på relationer 
med kamrater och vuxna både i skolan och på fritiden ansågs bland informan-
terna som mycket viktiga områden i livet och inverkade på ungdomarnas väl-
mående men också på innehållet i de moralsamtal som fördes. Ett fåtal infor-
manter kopplade moral till religion. Rättvisa och uppriktighet mellan kamra-
ter, mellan elever och lärare men också gentemot andra vuxna utgjorde egen-
skaper som informanterna värderade som viktigast i livet och först och främst 
sammanknippade med moralfrågor. Det relationella området dominerade lik-
som situationen i skolan. Dessa två områden inverkade på KASAM och visade 
sig i samtalen förenade och svåra att åtskilja. Vikten av stöd från vuxna och 
kamrater bekräftades därmed genom ovanstående studie, synligt även i resul-
taten från U-MICS instrumentet kring identitetsprocessen och i det kvalitativa 
intervjumaterialet. Ett ställningstagande för skolan var förenat med starkare 
KASAM samt trygghet och trivsel i skolan. En omprövning av ställningsta-
gande för vänner relaterade till svagare KASAM samt ett större missnöje med 
kamrater och vuxna.  

Grundläggande religionspsykologiska teorier utgör en lämplig utgångs-
punkt vid arbetet med att förbättra ungas välmående. Betydelsen av ett funge-
rande meningssystem för en god psykisk hälsa betonas av såväl Park (2005) 
som DeMarinis (2003). Enligt Park är livsnära händelser som relationer, ut-
bildning och yrkesval avgörande områden för den situationella meningen 
bland unga människor. De informanter som uttryckte en förnöjsamhet med 
sina kamrater och relationen till vuxna i närmiljön, men också till sin skolsi-
tuation uppvisade starkare KASAM vilket antyder att dessa ungdomar bar på 
ett fungerande icke-religiöst meningssystem. Detta överensstämmer med De-
Marinis teori (2003) kring religionens minskade betydelse i Sverige samt hur 
religionen ersätts av andra funktionella men också dysfunktionella menings-
system bland människor vilket inverkar negativt på den psykiska hälsan.  

DeMarinis fem kulturella dimensioner är intressanta perspektiv i detta sam-
manhang (2003, 2008), där den existentiella dimensionen ges en balanserande 
funktion som bestämmer status på de övriga fyra dimensionera och individens 
hälsotillstånd. I enlighet med DeMarinis innehåller den existentiella dimens-
ionen individens omvärldsuppfattning, livsstil, struktur på beslutsfattande, sätt 
att relatera till livet samt individens strategi att förstå och hantera livsskeden. 
Den sociala dimensionen presenteras enligt DeMarinis modell i en egen cirkel. 
Utifrån resultaten i den föreliggande undersökningen tillhör däremot relat-
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ioner den existentiella dimensionen bland ungdomar. En majoritet av infor-
manterna i denna studie uttryckte att samvaron med kamrater och vuxna var 
mest meningsfullt i livet, för ett flertal allra viktigast och upptog tankeverk-
samheten i stor utsträckning. Det sociala samspelet med vuxna och kamrater 
utgjorde balanserande faktorer, betydelsefulla för individens meningsskap-
ande och därmed hälsotillståndet. Det dysfunktionella inslagen i meningssy-
stemen bland ovanstående informanter tycktes utgöra relationer av icke till-
fredställande kvalité.  

Till religionspsykologins uppgifter (DeMarinis, 2011; Ulland & DeMa-
rinis, 2014) hör att studera vilka faktorer som upplevs meningsfulla vid en viss 
tidpunkt i en viss kontext, vad som anses värdefullt i livet och som påverkar 
trosföreställningar, moralvärden samt uppföranden. Den funktionella utgångs-
punkten som är vägledande för definitionen av existentiellt i den aktuella av-
handlingen tyder på kamraternas och vuxnas existentiella värde för många 
unga. Även Antonovskys (1979, 1993, 2005), Eriksons (1980, 1981, 2004) 
och Marcias (1966, 1976, 1989, 1993a, 1993b, 2001, 2006; Marcia & Fraser, 
1983) teorier samt tidigare forskning i Sverige och internationellt (Adamson, 
1999; Adamson, Hartman, et al., 1999; Adamson, & Lyxell, 1996; Crocetti, 
Rubini, Luyckx, el al., 2008; Crocetti, Rubini, & Meeus, 2008; Crocetti et al., 
2010; Crocetti, Scrignaro, Simona Sica, & Magrin, 2012; García-Moya, Ri-
vera, & Moreno, 2013; García-Moya, Rivera, Moreno, Lindström, et al., 2012; 
García-Moya, Moreno, et al., 2013; Klimstra et al., 2010; Luyckx et al., 2005; 
Marsh et al., 2007; Meeus, 1996; Schwartz et al., 2011) styrker resultaten 
kring vikten av stabila relationer och socialt stöd för upplevelsen av samman-
hang, meningsfullhet och psykisk hälsa. Antonovskys teori (2005) kring ett 
kollektivt KASAM är intressant utifrån ett skolperspektiv. Ungdomarna um-
gås med varandra i skolan under en stor del av dagen, i samband med lektioner 
och raster vilket innebär en stark påverkan från gruppen på individen, vilket 
även påverkar KASAM enligt Antonovsky. Trygghet och god stämning i kam-
ratgruppen är således mycket viktigt och inverkar på individens känsla av 
sammanhang och mening.  

I Lgr 11 (Skolverket, 2016) lyfts Bronfenbrenners ekologiska systemteori 
fram, även inom denna teori anses den nära omgivning central för individens 
utveckling. Bestämningsfaktorerna för individuell utveckling beskrivs enligt 
teorin utifrån fyra nivåer, där nivån närmast individen består av sociala relat-
ioner (socialt stöd, sociala kontakter och vuxenstöd). Skolans uppdrag går inte 
att överskatta, att genom förebyggande arbete främja en positiv utveckling av 
relationer mellan elever men också mellan vuxna och elever. Detta uppdrag 
bör synliggöras i större utsträckning och resurser bör frigöras för att utveckla 
metoder som gynnar utvecklingen av ungdomars självkänsla och sociala kom-
petens eftersom barn och ungas status i kamratgruppen enligt undersöknings-
resultat (Almquist, 2009; Jablonska et al., 2009; Östberg & Modin, 2008) in-
verkar på hälsotillståndet även senare i livet. Centralt i Lgr 11 är att arbeta 
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med ungdomarnas omvärldsuppfattning genom värdegrundsfrågor och identi-
tetsfrågor, kring kulturell och etnisk bakgrund samt likabehandling. Men 
också att förbättra elevernas självkänsla och empatiska förmåga, grundläg-
gande för en mogen och mer självutgivande moral. Dessa frågor är av relat-
ionell karaktär, omfattar moral och etik och inverkar på individens upplevelse 
av mening, främjar en god hälsa och bör därmed lyftas fram i betydligt större 
utsträckning i skolan. Inte minst utifrån rapporter om en pågående försämrad 
psykisk hälsa bland barn och unga i Sverige (Kungliga Vetenskapsakademien, 
2010; Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, 2015; Socialsty-
relsen, 2009, 2013, 2017). En viktig utgångspunkt för arbetet i skolan och i 
enlighet med Lgr 11 bör därför utgöra att hjälpa barn och unga att upprätta 
och vidmakthålla ett fungerande meningssystem och därmed främja en för-
bättrad psykisk hälsa, med stöd i resultaten i den föreliggande studien men 
även i tidigare undersökningar.   

Detta arbete bör ske i samverkan med elevhälsan och är dessutom centralt 
för elevhälsans riktlinjer där även den andliga utvecklingen betonas genom 
FN:s barnkonvention. Uppdraget, att hjälpa eleverna att ”orientera sig i tillva-
ron”, att samtala kring livsfrågor som kamratskap, könsroller och rättvisa bör 
ske organiserat och systematiskt inom befintliga men eventuellt även inom 
nya ämneskonstellationer. Tid, resurser och lärarkompetens är nödvändigt 
men också en översyn av timplanen och fördelning av tid mellan skilda ämnen 
för att skapa möjlighet att prioritera detta grundläggande arbete. Skolan skall 
”lära eleverna de grundläggande värdena i samhället” så att de blir ”funge-
rande samhällsmedborgare” och förberedas för dagens komplexa och dyna-
miska samhälle men också att utveckla ”en livshållning” (Lgr 11). Skolans 
mål att tillsammans med föräldrarna utveckla barnen, att delge de normer och 
regler som skolan vilar på är viktigt men ett mastigt uppdrag som bör ges be-
tydande resurser.  

Enligt skriften ”Vägledning för elevhälsan” (Socialstyrelsen & Skolverket, 
2016) är elevhälsans uppdrag och arbetsuppgift att arbeta hälsofrämjande och 
förebyggande samt att stödja elevens utveckling mot verksamhetens mål, där 
FN:s barnkonvention utgör en grund som bygger på ett arbete kring värde-
grundsfrågor, skolprestationerna och psykiskt välmående, områden som in-
verkar på varandra. Hur ska elevhälsan ges tid till och resurser för att arbeta 
mer förebyggande? När kan dessa riktlinjer bli mer än skrivbordsprodukter? 
En nära samverkan mellan elevhälsan och övrig personal vid skolan är avgö-
rande för att uppnå detta mål. Lärarna träffar eleverna dagligen och utgör de 
vuxna som eleverna många gånger utvecklar en nära tillit till. Elevhälsans 
uppdrag bygger på att främjar samt förebygga god inlärning, utveckling samt 
hälsa. Även detta är ett resurskrävande uppdrag där framförhållning är nöd-
vändig för goda resultat. En bättre samverkan mellan lärare och elevhälsoteam 
är därför en nödvändighet för att det nuvarande uppdraget skall kunna fullföl-
jas på ett tillfredsställande sätt. Med tanke på prognoser kring det psykiska 
hälsotillståndet bland unga och elevhälsans uppdrag att försöka främja och 
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bibehålla ett psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande krävs det att mer re-
surser tillsätts och att en genomtänkt samt realistisk arbetsplan upprättas.  

Slutsatserna i Allodis kunskapsöversikt kring pojkars och flickors psykiska 
hälsa i skolan, i DEJA-rapport IX (Allodi, 2010) är viktiga att lyfta fram. 
Allodi hävdar att studier kring relationen mellan skolan och psykisk hälsa är 
begränsade, både kring den övergripande organisationen och undervisningen. 
Forskning inom detta område bör alltså prioriteras mer i framtiden. I samman-
fattningen betonar Allodi hur relationer i skolan med klasskamrater såväl som 
lärare inverkar på självuppfattningen och kan skydda mot men också bidra till 
psykisk ohälsa till lika med påverka skolprestationen. Även Ahrén bekräftar 
detta i rapporten ” Skolan och ungdomars psykosociala hälsa” (Ahrén, 2010). 
Ahrén lyfter fram individualiseringen, de många möjligheterna och alternativa 
valen i dagens samhälle som viktiga orsaker till ökad upplevelse av stress. 
Ahrén betonar socialt stöd och kamratrelationer som viktiga bakgrundsfak-
torer för psykiskt välbefinnande bland ungdomar, men också betydelsen av 
KASAM.  Skolan och hemmet utgör en viktig allians. En trygg uppväxtmiljö 
innebär mer än en god skolsituation och goda kamratrelationer, föräldrarnas 
betydelse är fundamental.  

Det är av stor vikt att betona betydelsen av en förbättrad måluppfyllelse i 
skolan vad gäller kunskapsinnehåll och betyg men även kompetensutveckling 
för lärare och rektorer utifrån ovanstående resultat. Ahréns avslutande kom-
mentar är inte särskilt upplyftande. Där framkommer att ett fåtal tidigare re-
kommendationer inom området har vunnit gehör och någon riktig genom-
slagskraft som gett upphov till en omdaning i skolan saknas. Här måste det 
naturligtvis till en förändring! Planeringen av det förebyggande arbetet bör 
utgå från de kunskaper som finns kring orsakerna till ohälsa, här kan relig-
ionspsykologin bidra med viktiga insikter kring meningsskapandets grundläg-
gande betydelse. Skiftande strategier och olika sätt att tänka kring existentiella 
frågor bör delges barn och unga.   

Jämställdhet, solidaritet och alla människors lika värden är framträdande 
formuleringar i Lgr 11 och grundläggande för skolans uppdrag. Sambandet 
mellan mobbning och depressiva symptom och skolmisslyckanden som ett 
hinder för utveckling av en god hälsa längre fram i livet bör ges mer tid 
(Nishina, Juvonen, & Witkow, 2005; Schwartz et al., 2008, Snyder et al., 
2003; Ueno, 2005). Mobbningens negativa och omfattande konsekvenser för 
individen bör belysas och arbetet mot mobbning måste ges större utrymme 
och styra arbetet i skolan mer. Den psykosociala miljön i skolan är en viktig 
faktor som inverkar på många sätt på elevernas hälsa, inte minst i adolescen-
sen (Anderman, 2002; Gådin & Hammarström, 2003; Hjern & Östberg, 2008). 
Skolresultaten och den psykiska hälsan hänger också ihop (Buehler & Gerard, 
2004; Cole et al., 2001; Van de gear et al., 2009; Van Houtte, 2005). Identi-
tetsfrågor kan utgöra en grund i arbetet med att stärka ungdomarnas själv-
känsla och därmed minska risken för mobbning. Skolsituationen samt kamrat-
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relationerna utgör viktiga identitetsområden som inverkar på identitetsut-
vecklingen samt individens välmående (Meeus, 1996; Crocetti, Rubini, 
Luyckx, el al., 2008; Crocetti, Rubini & Meeus, 2008; Crocetti et al., 2010; 
Hjern et al., 2008; Kuperminc et al., 2001; Luyckx et al., 2005; Schwartz et 
al., 2011) men också på prestationerna i skolan (Allodi, 2010). Oro kring skol-
prestationen ligger högt (Hjern, 2008; Lager et al., 2009) bland både pojkar 
och flickor vid en skattning av upplevda problem vilket avslöjar skolans vik-
tiga funktion för unga. 

Tidigare resultat visar även en relation mellan större tillgivenhet till lärare 
och lägre grad av brottslighet (Freidenfelt Liljeberg et al., 2011). Kontakten 
med lärarna (Hamre & Pianta, 2001; Murberg & Bru, 2009; Undheim & Sund, 
2005) är gynnsam för den sociala och känslomässig utveckling och skolkli-
matet vilket också påverkar barnens självuppfattning på ett positivt sätt. Sta-
tusen bland kamraterna under skolåren men även skolprestationen har bety-
delse för hälsan senare i livet (Jablonska et.al, 2009; Östberg & Modin, 2008). 
Skolans och lärarnas flerdimensionella funktioner bör belysas mer. Mer spe-
cifika kunskap kring utforskning och omprövning av olika identitetsområden 
samt dess inverkan på psyket är viktigt att förmedla bland vuxna som jobbar 
med barn och unga. De resurser som tilldelas skolan måste justeras proport-
ionellt utifrån skolans uppdrag samt den betydelsefulla roll som skolan utgör 
i barn- och ungas utveckling. Det står skrivet i Lgr 11 att skolan skall ”främja 
elevernas harmoniska utveckling” samt arbeta med hälso- och livsstilsfrågor 
vilket kräver utbildning och kompetens bland de vuxna i skolan men också 
tidsmässiga ramar som är hållbara att arbeta efter. 

Flickornas svagare KASAM i denna undersökning men också flickornas 
situation utifrån tidigare uppgifter kring psykisk hälsa (Folkhälsomyndig-
heten, 2014; Kungliga vetenskapsakademin; 2010; Socialstyrelsen, 2009, 
2013, 2017) är ett område som måste fortsätta att uppmärksammas i samhället 
i stort och i skolan i synnerhet. Studier i skolmiljö indikerar en högre känsla 
av stress (Moksnes et al., 2011; Schraml et al., 2010) och ett kraftigare uttryck 
för behov av stöd och bekräftelse från omgivningen bland flickor än bland 
pojkar trots att flickorna uppvisar en högre betygsnivå. Enligt Allodis rapport 
(2010) ökar depressiva symtom mer bland flickor än bland pojkar under hög-
stadiet. Flickorna uppvisar en lägre självuppfattning än pojkarna, trots högre 
betyg. Tänkbart är att en hög prestationsnivå i skolan kan bidra till en ökad 
upplevelse av press både från individen själv men också från omgivningen, 
dock osynlig i KASAM i den aktuella studien där de högpresterande flickorna 
också uppvisade starkare KASAM.  I den aktuella studien utgjorde flickorna 
med lägre betygsnivå också gruppen med svagare KASAM. Det högre betygs-
snittet bland flickorna i denna studie kan tolkas som ännu ett uttryck för flick-
ornas fokus på relationer och behov av bekräftelse och känslan av att var god 
nog. Den signifikanta skillnad i KASAM mellan pojkarna som presterade 
bättre och de som uppbar lägre betyg saknades. Att flickorna är känsliga för 
misslyckanden styrks i somliga studier som uppvisar en tendens till starkare 
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relation mellan dåliga skolresultat och sämre psykisk hälsa bland flickor än 
bland pojkar (Lager et al., 2009). Resurser för forskning inom området, de 
bakomliggande orsakerna till flickornas dåliga hälsa måste premieras och en 
konkret handlingsplan inom skolan för att vända den negativa trenden bör ut-
formas.  

Vikten av kunskaper kring moralutveckling vid arbete 
bland ungdomar 
För att förstå barn och ungas sätt att föra samtal kring rättvisefrågor är kun-
skaper kring moralutveckling av betydelse. En minoritet i denna studie, 23%,  
motiverade utifrån en mer pragmatisk moralbedömning, i enlighet med sta-
dium 2 och närliggande övergångsstadier utifrån Gibbs teori (Gibbs et al., 
1992). Resultatet stämmer överens med tidigare studier (Gibbs et al., 2007) 
enligt vilka ungdomar mellan tidig och sen adolescens befinner sig mellan 
stadium 2, en i huvudsak pragmatisk motivering där tjänster och gentjänster 
dominerar synen på rättvisa och stadium 3, en moralbedömning förankrad i 
ömsesidighet och en mer utvecklad empati. Detta utgör en avgörande differens 
i hur individen ser på sig själv i relation till sin omgivning och sina kamrater. 

Skillnaden i moralmotivering är en viktig faktor utifrån ett skolperspektiv 
och betydelsefull för ungdomarnas syn på sig själv i relation till omgivningen. 
Lärare och övrig skolpersonal bör utbildas i större utsträckning och medve-
tandegöras om olika utvecklingsnivåer och vilka konsekvenser detta får för 
samvaron mellan eleverna. Kunskap kring moralutveckling bör utgöra ett tyd-
ligare inslag vid lärarutbildningen för att synliggöra skillnader och likheter i 
moraliska ställningstaganden samt dess inverkan på möten under skoldagen. 
En medvetenhet kring detta kan underlätta arbetet i skolan och för att finna 
lösningar på konflikter som uppstår mellan elever men också mellan lärare 
och elever.  

Ett ställningstagande i enlighet med moralstadium 2 enligt Gibbs innebär 
en moralsyn som bygger på total rättvisa oavsett situation vilket påverkar sam-
varon i klassrummet mellan elever och möjligheterna att lösa eventuella kon-
flikter som uppstår. Vid en mer utvecklad moral är medkänsla grundläggande 
för synen på rättvisa. Individen agerar mer självutgivande och med en förmåga 
att tydligare förstå kamraternas situation. Klassrumssituationen som ofta utgör 
en heterogen miljö ställer höga krav på ömsesidig förståelse. För att samvaron 
skall fungera mer optimalt och friktionsfritt är det viktigt att eleverna förstår 
olika behov och acceptera detta. Etik och moral utgör en del av det centrala 
innehållet inom ämnet religionskunskap enligt Lgr 11. Att undervisa i de 
etiska begreppens innebörd men också kring olika sätt att motivera handling 
är ett led i en mer utvecklad världsbild och därmed den enskilde individens 
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mognad samtidigt som det förebygger mobbning och konflikter mellan klass-
kamrater. Enligt Gibbs (2003) och föregångaren Kohlberg är en multikulturell 
miljö nödvändig för att individer skall utveckla en djupare empati och förstå-
else för medmänniskor och därmed uppnå ett högre moralstadium. Individen 
bör konfronteras med nya idéer och åsikter i vardagen för att utveckla en för-
måga att leva sig in i andra människors situationer. Det är viktigt att bevara 
den mångkulturella miljö som skolan kan utgöra för att därmed gynna barnens 
och ungdomarnas utveckling och mognad mot en djupgående förståelse för 
medmänniskor och en mer framträdande empatisk förmåga. Reformer som 
gynnar en heterogen skolmiljö bör diskuteras och här är debatten kring det fria 
skolvalet samt konfessionella skolalternativ intressant.  

Religionens meningsbärande funktion i en sekulär 
kontext 
Att ett fåtal informanter sammanknippade moral med religion visar hur dessa 
områden åtskiljs i en sekulär kontext, vilket kan utgöra en förklaring till att 
den religiösa utvecklingen och moralutvecklingen inte nödvändigtvis följs åt, 
vilket även tidigare studier påvisat (Day & Naedts, 1995). Ungdomarna i 
denna studie relaterade moralfrågor till områden i livet som de ansåg allra 
viktigast och som gav mening i tillvaron vilket enligt resultaten från den kvan-
titativa delen av studien inte utgjorde religion bland en majoritet av deltagarna. 
I denna studie framträdande religionspsykologer (DeMarinis, 2003, 2008; De-
Marinis, 2011, Park, 2005a) betonar hur individen utformar sitt meningssy-
stem utifrån den rådande kontexten samt egna livserfarenheter vilket synlig-
gjordes i ovanstående resultat där relationer utgjorde grunden för individernas 
meningsskapande. Sammanhangets betydelse, i detta fall två icke-konfession-
ella skolor styrks i studiens resultat.  

Det faktum att en signifikant relation mellan KASAM och grad av religio-
sitet saknades i hela gruppen visar också på religionens marginella roll för 
upplevelsen av mening bland informanterna. Ett undantag var resultatet som 
synliggjordes när samtliga informanter som uppgav att de trodde på någonting 
transcendent, inte direkt kopplat till religiositet, utgjorde en gemensam grupp 
i den kvantitativa analysen, den andra gruppen bestod av de osäkra informan-
terna. Då visade resultatet att de osäkra ungdomarna utgjorde gruppen med 
signifikant svagare KASAM, en tro på någonting transcendent bidrog till en 
starkare känsla av sammanhang. Detta bekräftar Marcias teori kring den 
grubblande och omvärderande attitydens inverkan på den psykiska hälsan 
(Crocetti et al., 2010; Marcia, 1966, 1993a, 1993b, 2006). Den utforskande 
attityden utgör grunden för identitetsutveckling men är också en kostsam pro-
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cess för individen psykiskt, vilket bör uppmärksammas bland vuxna som mö-
ter ungdomar i vardagen. Vuxna måste finnas som stöd och samtalspartner för 
unga under denna process.  

Intervjumaterialet synliggjorde en mindre grupp informanter för vilka re-
ligionen gav mål och mening i livet och där religionen på skilda sätt bidrog 
till ett fungerande existentiellt meningssystem. Svaren fördelades i två kate-
gorier: de som uppgav att religion gav mening i livet momentant samt de som 
såg religionen som en möjlig kraftkälla vid svåra situationer i framtiden. Den 
religiösa gruppen uttryckte att gudstron gav mål och en upplevelse av mening 
med livet i stort men också med studierna. Tillsammans med de informanter 
som såg religionen som en potentiell kraftkälla vid eventuella behov i framti-
den befann sig majoriteten av dessa informanter bland ungdomarna med star-
kare KASAM. Resultatet är intressant och indikerar en indirekt positiv psyko-
logisk effekt av religion. Religion som en reserv inför kommande svåra situ-
ationer tycks inge en känsla av trygghet och stabilitet samt fylla en menings-
bärande funktion för individen momentant vilket också stämmer överens med 
Parks teori (2005b) kring religionens funktion bland unga under kritiska om-
ständigheter. Detta belyser vikten av att studera den enskilda människan, dess 
historia och unika bakgrund men också individens särskilda behov vid arbetet 
med hälsa. Religionens meningsbärande funktion kan ta sig olika uttryck och 
får inte negligeras.  

Att det saknades en relation mellan KASAM och betydelsen av religion i 
hela gruppen väcker frågor kring religionens meningsbärande funktion bland 
religiösa minoritetsgrupper i sekulära icke-konfessionella sammanhang som 
en majoritet av de svenska grundskolorna erbjuder, där religion spelar en mar-
ginell roll. Religiösa inslag bör enligt skollagen (Skolverket, 2010) bygga på 
frivillighet och förekommer främst vid religiösa fristående skolalternativ. En-
ligt DeMarinis (2003, 2008; DeMarinis, 2011) kompletterar individen tradit-
ionella meningssystem med mer personligt funktionella inslag, färgade av den 
kulturella kontext som individen växer upp inom. Hur inverkar detta på relig-
ionens meningsbärande funktion i en sekulär miljö där religiositet i de flesta 
fall inte ges någon märkbar betydelse i vardagssammanhang? Resultaten i 
denna undersökning kan tolkas som om religionens meningsfunktion minskar 
i ett sekulärt sammanhang och i detta fall ersätts av relationella värden. Men 
resultatet kan också tyda på religionens viktiga kompensatoriska funktion. 
Ungdomarna vid skola B uppgav att de var mer religiösa men kom från socio-
ekonomiskt svagare hemförhållanden dock utan en kanske förväntad statistisk 
signifikant skillnad i KASAM- nivå. Värt att notera är att ungdomarna vid 
skola B uppvisade något starkare KASAM än informanterna vid skola A men 
dessa skillnader var icke signifikanta. Resultatet utmanar således bilden av 
denna grupp som mindre välmående i samhället.  
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Studiens bidrag 
Studien bidrar genom det kvalitativa materialet till en fördjupad och mer ny-
anserad förståelse av resultaten från de standardiserade mätinstrumenten. Den 
aktuella studien bekräftar betydelsen av respektfulla och trygga relationer mer 
än goda betyg eller en stark religiös förankring för KASAM bland ungdomar 
ur en normalpopulation. De i intervjuerna som upplevde skolsituationen som 
positiv och relationen med kamrater samt vuxna i skolan och i familjen som 
respektfulla och trygga var överrepresenterade i gruppen med starkare KA-
SAM. De upplevde också en större trygghet i skolan och kände tillit till både 
vuxna och kamrater. Effekten av skolprestationen (betygen) på KASAM var 
signifikant endast bland flickorna inte i hela gruppen vilket speglar prestation-
ernas sekundära betydelse för känslan av sammanhang bland unga. Resultatet 
från de kvalitativa intervjuerna visade att informanterna med ett starkare ställ-
ningstagande för skolan i enlighet med resultaten från U-MICS- instrumentet 
uttryckte mer tillfredsställelse med skolsituationen och sina kamratrelationer 
än de som befann sig i en omprövning av ställningstaganden. Omvänt speg-
lade omprövning av ställningstagande för vänner en kraftigare frustration över 
kamraterna. Resultaten speglar också hur de två identitetsområdena skola och 
relationer är relaterade till varandra. När informanterna samtalade kring skol-
situationen utgjorde samvaron med kamrater och vuxna en central del i be-
skrivningen. Betydelsen av goda relationer till läraren för betygen synliggjor-
des också i det kvalitativa intervjuresultatet. Informanterna uttryckte att relat-
ionen till läraren inverkade på upplevelsen av undervisningen i respektive 
ämne vilket därmed utgjorde en viktig faktor för hur eleverna presterade i sko-
lan.  

Studieresultaten gav ytterligare belägg för att flickorna presterar bättre än 
pojkarna i skolan. Bland flickorna fanns en positiv och signifikant relation 
mellan starkare KASAM och högre betyg vilket kan tolkas som om betygshets 
utgör en orsak till upplevelsen av press från omgivningen synlig i svagare 
KASAM bland flickorna med sämre skolresultat. Flickorna visade också sig-
nifikant svagare KASAM än pojkarna vilket styrker tidigare undersökningar 
kring ungas psykiska hälsa där flickor upplever en högre skolrelaterad stress 
(Moksnes et al., 2011; Schraml et al., 2011) och sämre mentalt välbefinnande 
än pojkar (Socialstyrelsen, 2009, 2013, 2017; Kungliga vetenskapsakademin, 
2010).   

Studien speglar också en komplex bild av religionens betydelse i en sekulär 
kontext men också svårigheter vid bedömning av forskningsresultat. Infor-
manterna vid skolan med fler invandrare och med föräldrar som tillhörde en 
lägre socioekonomisk grupp uttryckte att religionen utgjorde större betydelse 
i livet och att de tillhörde en religion i större utsträckning, men utan någon 
signifikant effekt på KASAM. Resultatet är intressant och väcker frågor kring 
betydelsen av att tillhöra en majoritets- eller minoritetsgrupp i samhället och 
dess effekt på meningsskapande. Bidrar den religiösa tillhörigheten till en 
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känsla av utanförskap när den religiösa tron inte befästs i relationer i någon 
större utsträckning i viktiga livssituationer som exempelvis skolan vilket där-
med inverkar hämmande på den meningsbärande funktionen för individen? 
Eller visar resultaten i själva verket religionens positiva effekt på KASAM 
inom en grupp där ett förväntat lägre resultat uteblev? Det kvalitativa material 
belyser även hur religionen kan vara meningsbärande på skilda sätt: de som 
uttryckte att religionen var viktig just nu och gav styrka i livet för tillfället 
samt de som såg religionen mer som en utväg inför framtida behov, utan direkt 
betydelse idag men trots det synlig i starkare KASAM. 

Undersökningsresultaten ger också en bild av relationen mellan moralut-
vecklingsnivå och moralmotivering bland ungdomar i Sverige i ett icke-kli-
niskt sammanhang. En majoritet av ungdomarna förde moralsamtal utifrån 
stadium 3, en moral som grundar sig på ömsesidighet mellan människor, även 
detta i linje med tidigare undersökningar i åldersgruppen (Gibbs et al., 2007). 
Intervjumaterialet gav en fördjupad förståelse av ungdomarnas moralmoti-
veringar och belyste även här relationernas och skolans existentiella karaktär. 
Endast ett fåtal ungdomar uttryckte ett samband mellan moral och religion 
vilket styrktes i det kvantitativa materialet där en statistisk signifikant relation 
mellan moralutvecklingsnivån och betydelsen av religion eller religiös tillhö-
righet saknades. Respekt, ärlighet och trofasthet ansågs av en majoritet som 
de viktigaste moralfrågorna idag, frikopplat från religiösa dogmer.  

I den föreliggande undersökningen översattes och testades instrumentet U- 
MICS i en svensk kontext för första gången. Instrumentet lämpade sig väl vid 
studier av identitetsprocessen i den aktuella åldersgruppen även i Sverige. Re-
lationen mellan U-MICS och betydelsen av religion studerades. Det kvantita-
tiva resultatet visade en positiv och statistisk signifikant relation mellan ett 
starkare ställningstagande för skolan och de som menade att religion var 
mycket betydelsefullt och gav kraft i livet. Det kvalitativa materialet bidrog 
till att förklara de kvantitativa siffrorna och att exemplifiera olika kategoier av 
svar. Bland intervjuinformanterna med ett ställningstagande för skolan syntes 
en positivare attityd till religion än bland de övriga ungdomarna vilket bekräf-
tade en känsla av att religionen gav mål och mening med utbildningen samt 
en plan med framtiden vilket i sig genererade en känsla av sammanhang och 
riktning inför framtiden inom områdena skola, fritid och familj. Undersök-
ningsresultatet belyste hur religionen i en minoritetsgrupp utgjorde ett funkt-
ionellt meningssystem och en motivationskraft.  

Den signifikanta relationen mellan KASAM och U-MICS beträffande 
kamratrelationerna och skolsituationen är intressanta resultat liksom den för-
djupade förståelse som det kvalitativa materialet bidrog till. De informanter 
som befann sig i en starkare omprövning av sitt ställningstagande för sina 
kamrater visade signifikant svagare KASAM. Starkare KASAM uppvisade 
däremot de ungdomar som kände ett starkare ställningstagande för skolan. 
Den grupp som befann sig i en omprövning av ställningstagande för vännerna 
menade att kontakten med kamrater var av ytligare art och utan någon djupare 
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tillit. De informanter som befann sig i ett ställningstagande för skolan uppgav 
att de kände större förtroende för vuxna och vänner i skolan och var nöjdare 
med sitt sociala nätverk. Sambanden mellan KASAM och U-MICS utgjorde 
således tillsammans med det kvalitativa intervjumaterialet ytterligare ett ex-
empel på hur resultaten från en blandad metodstudie bidrog till att berika och 
i detta fall bekräfta varandra. Att informanterna som befann sig i en ompröv-
ning och med svagare KASAM var mer missnöjda över sina kamratrelationer 
styrks i tidigare undersökningar där ungdomar med svagare KASAM uppvisat 
sämre psykisk hälsa (Cederblad & Hansson, 1996; Eriksson & Lindström, 
2005; Kristensson & Öhlund, 2005; Larsson & Kallenberg, 1996; Nilsson et 
al., 2007; Simonsson et al., 2008). En omprövning tycks även utifrån tidigare 
undersökningar utgöra en psykisk kostsam process (Crocetti et al., 2012; Cro-
cetti, Rubini, & Meeus, 2008; Klimstra et al., 2010).  

Resultatet i denna studie bidrog till att belysa vikten av en god skolmiljö 
för den psykiska hälsa. Det finns många poäng med Ahréns konkreta förslag 
(2010) kring ett förbättringsarbete i skolan. Jag vill utifrån ovanstående dis-
kussion betona några av dessa. Om skolans mål, riktlinjer och visioner kring 
barn- och ungas utveckling, hälsa och mognad inte skall förbli teoretiska kon-
struktioner och ges en rimlig chans att uppfyllas bör följande åtgärder priori-
teras i större utsträckning: 

 
• Kompetensutveckling och löpande vidareutbildning av rektorer såväl som 

lärare. 
• Fler behöriga lärare i skolan. 
• Färre antal elever per klass.  
• Lärare bör ges tid till att lägga märke till hur eleverna mår psykiskt. 
• God och tillgänglig skolhälsovård. 
• Trygghet i skolan. 

Jag vill dessutom med stöd i Lgr 11 samt ”Vägledning för elevhälsan” men 
även utifrån resultaten i ovanstående undersökning, tidigare forskning, aktu-
ella teorier och ett religionspsykologiskt perspektiv tillföra följande: Det före-
byggande arbetet kring pojkarnas och flickornas psykiska hälsa bör löpa kon-
tinuerligt genom samtliga stadier i grundskolan. Meningsskapandets betydelse 
för ett psykiskt välmående bör genomsyra detta arbete. De existentiella frå-
gornas betydelse är av stor vikt att lyfta fram, frågor som tillhör de viktigaste 
områdena i ungdomarnas liv, vilket enligt resultaten ovan kan utgöra relat-
ioner med jämnåriga och vuxna men också en religiös tillhörighet. Genom att 
regelbundet arbeta med identitets- och värdegrundsfrågor, centralt inom läro-
planen, bör skolan bidra till att ge ungdomarna strategier för att utveckla ett 
individuellt fungerande system för meningsskapande. Relationer och skolsi-
tuationen är nära sammanlänkade vilket bidrar till att skolan har ett existenti-
ellt värde bland barn och unga.  
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Arbete i skolan kring vuxenstöd, trygga och tillitsfulls relationer mellan 
eleverna men också mellan ungdomarna och personalen bör således noggrant 
planeras och ske kontinuerligt under skoltid. Identitet, etik och moral är ex-
empel på viktiga områden som ungdomar relaterar till vardagssituationer både 
i och utanför skolan med kamrater såväl som med vuxna. Därför utgör dessa 
områden lämpliga utgångspunkter för diskussioner kring relationer utifrån 
skilda perspektiv. Läroböcker bör finnas tillgängliga som pedagogiskt stöd vid 
undervisning inom dessa komplexa ämne.  

Studiens bidrag inom religionspsykologin 
Studien belyser betydelsen av ett fungerande meningssystem för ungdomars 
psykiska hälsa och utveckling, centralt inom religionspsykologin (DeMarinis, 
2003, 2008; DeMarinis, 2011; Paloutzian & Park, 2005; Park, 2005a, 2010; 
Schnell, 2009, 2010; Silberman, 2005). Resultaten speglar hur meningssystem 
anpassas efter den kontext som ungdomar lever i, vilket bekräftar teorin kring 
samspelet mellan den situationella- och globala meningen (Paloutzian & Park, 
2005; Park, 2005a, 2010). Bland en majoritet av ungdomarna i denna studie 
utgjorde goda relationer till signifikanta vuxna och kamrater den främsta käl-
lan till meningsskapande och en upplevelse av ett psykiskt välbefinnande, vil-
ket synliggjordes även i moralsamtalen. Men resultaten speglar också hur or-
ganiserad religion bland en mindre grupp ungdomar utgjorde ett centralt in-
slag i meningssystem och exempelvis motiverade till studier och livsplaner. 
Att informanterna med ursprung i lägre socioekonomiska grupper men mer 
religiösa visade en tendens till starkare KASAM kan styrka religionens bety-
delse för upplevelsen av sammanhang. Denna slutsats speglar vikten av att 
bedriva religionspsykologisk forskning utifrån en vid definition av religion 
och existentiella frågor för att finna faktorer som är betydelsefulla bland olika 
grupper av unga människor i Sverige. 

Enligt resultaten från studien inverkade miljön på meningssystemets ut-
formning samtidigt som studier genomförda i andra kontexter än den svenska 
(Park, 2005a) uppvisar likartade resultat bland unga vilket talar för en till viss 
del universell princip av allmänmänsklig karaktär. Både den universella och 
kontextuella bundenheten som synliggörs i de teoretiska perspektiven i denna 
avhandling samt i tidigare undersökningsresultat är viktigt att notera och be-
lysa inom framtida forskning. Resultaten från den del av studien som behand-
lade moralnivån och moralfrågor är ett intressant exempel som styrker univer-
sella strukturer men också innehållsmässigt färgade uttryckssätt. Moralut-
vecklingsnivån bland ungdomarna i denna studie överensstämde med jämnå-
riga internationellt, moralfrågornas innehåll färgades dock av den sekulära 
kontexten då endast någon enstaka informant nämnde religion i moralsamta-
len. Moralfrågorna väckte intresse och gav samtidigt en god inblick i viktiga 
områden i ungas liv, en lämplig utgångspunkt för samtal bland ungdomar.  
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Den livslånga identitetsutvecklingen och den ständigt pågående process 
som driver fram denna utveckling inverkar på vad som är meningsfullt för 
individen under olika livsskeden. Att skapa en medvetenhet kring detta bör 
utgöra en del i arbetet med att fortlöpande hjälpa och stötta individen att kon-
struera men också att justera och förnya meningssystem som inte längre fyller 
sin funktion.   

Skolans betydelse för välmående utgör också ett viktigt bidrag till den re-
ligionspsykologiska disciplinen. Att genomföra fler undersökningar inom 
skolans verksamhet i samverkan med lärare och elevhälsa utgör en relevant 
utmaning inför framtiden. Att testa verksamheter i skolans regi som kan bidra 
till att hjälpa unga att skapa strategier för att utveckla ett funktionellt menings-
system utifrån den unika bakgrundshistorik och situation som individen be-
finner sig i. Lgr 11 drar upp de grundläggande riktlinjerna och värderingarna, 
nu krävs resurser för att fullfölja uppdraget. 

Den blandade metodens lämplighet inom den religionspsykologiska forsk-
ningen bör också betonas utifrån resultaten i den aktuella undersökningen. 
Standardiserade mätinstrument legitimerar generaliseringar och jämförelser 
av resultat inom större populationer i skilda miljöer samtidigt som den kvali-
tativa metodens mer förutsättningslösa kategoriseringar och kodningar lyfter 
fram viktiga individuella skillnader och nyanserar resultaten.  

Vidare forskning 
Ett intressant fenomen att studera vidare är religionen som en resurs inför 
framtida behov samt dess effekter på den psykiska hälsan momentant. Av in-
tresse är också att ytterligare undersöka den minoritet ungdomar med starkare 
KASAM som uttryckte att den religiösa förankringen var viktig samt gav 
styrka i livet. Att närmare studera hur den religiösa tron inverkar på den psy-
kiska hälsan genom dess meningsskapande betydelse och den tilltagande mo-
tivationen kring framtida mål inom studier och yrkesval. Men också hur denna 
grupp religiösa informanter skiljer sig från de ungdomar i den kvantitativa 
studien som också uppgav att religionen var viktig och gav styrka i livet men 
utan effekt på KASAM. Resultatet väcker intressanta frågor att undersöka vi-
dare, kring religionens meningsbärande funktion för individen i ett samhälle 
där religion är marginaliserad. Den religiösa trosuppfattningen delas inte i var-
dagssituationer med en majoritet jämnåriga och vuxna. Det i sin tur ger upp-
hov till intressanta frågor kring relationernas meningsfunktion bland religiöst 
troende.  

Ytterligare ett intressant resultat att undersöka vidare är att pojkarna i denna 
studie i större utsträckning än flickorna ansåg att religionen var viktig i livet, 
men utan någon signifikant effekt på KASAM. Pojkarna uppvisade signifikant 
starkare KASAM än flickorna men det var alltså inte de religiösa variablerna 
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som bidrog till denna diskrepans. De variabler som skiljde sig signifikant mel-
lan könen i studien var betygen relaterat till KASAM där flickorna uppvisade 
signifikant högre betyg än pojkarna men svagare KASAM. Detta i relation till 
tidigare undersökningsresultat (Moksnes et al., 2011) enligt vilka flickorna 
upplevde kraftigare stress än pojkarna antyder att variabeln betyg kan bidra 
till en del av förklaringen till den sämre psykiska hälsan bland flickor vilket 
tidigare uppgifter bekräftat (Kungliga vetenskapsakademin, 2010; Socialsty-
relsen, 2009, 2013, 2017). Det är av stort vikt att uppmärksamma och vidare 
undersöka vidden av skolrelaterad stress för den psykiska hälsan. Att grundligt 
försöka finna orsakerna till flickornas tendens till svagare KASAM generellt, 
bekräftat i denna studie liksom i tidigare undersökningar bland unga i Sverige 
(Larsson & Kallenberg, 1996; Myrin & Lagerström, 2008; Nilsson et al., 
2007; Simonsson et al., 2008) men också mer specifikt utifrån flickornas ten-
dens till en mer utpräglade känslighet för betygsresultaten. Intressant vore 
också att utifrån ett salutogent perspektiv studera pojkarnas beteende och in-
ställning som tycks generera starkare KASAM. 

Relationen mellan en starkare KASAM, ett starkare ställningstagande för 
skolan och en högre grad av religionsitet samt en svagare KASAM och en 
starkare omprövning av ställningstagandet för kamraterna är spännande resul-
tat som bör prövas i mer omfattande studier bland ungdomar. U-MICS instru-
mentet användes här för första gången i Sverige vilket innebär att fler studier 
bör genomföras för att styrka ovanstående resultat. Tidigare studier kring 
identitetsprocessen men även resultaten från ovanstående undersökning tyder 
på att ungdomarnas psykiska välmående påverkas av identitetsområdena sko-
lan och kamratskap (Crocetti, Rubini, & Meeus, 2008; Crocetti et al., 2012; 
Klimstra et al., 2010). Dessa två för ungdomar dominanta områden är nära 
förenade i enlighet med resultat från den aktuella studien, vilket speglar vikten 
av att i framtida forskning prioriterar studier kring barn och ungas skolsituat-
ion. Relationerna i skolan inverkar i väsentlig grad på hur barn och unga mår 
men också på prestationen i klassrummet. Detta är en faktor viktig att belysa; 
lärarens flerdimensionella roll samt de resurser som är nödvändiga för att lä-
rarna skall kunna fylla viktiga funktioner.  

Både pojkarna och flickorna visade en öppen och intresserad attityd till ex-
istentiella frågor och uttryckte en vilja att prata mer med vuxna om frågeställ-
ningar som de ansåg som viktiga i livet, vilket styrks av tidigare undersök-
ningar i Sverige (Adamson, 1999; Adamson et al., 1999). I Lgr 11 betonas 
vikten av att ventilera livsfrågor i undervisningen vilket definieras som me-
ningsfrågor och exemplifieras genom områden som relationer, kärlek och sex-
ualitet, kamratskap, könsroller och rättvisa vilket utgör teman klassificerade 
som existentiella utifrån denna undersökning. Intressant vore att granska kon-
sekvenserna av regelbundna samtal i skolan kring frågor som berör moral och 
relationer på olika plan. Ungdomarnas vilja att samtala kring dessa frågor med 
vuxna bör ses som en viktig indikator på att områdena skall prioriteras i större 
utsträckning. Instrumenten KASAM, U-MICS samt SRM-SF är lämpliga att 
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använda vid studier bland ungdomar inom adolescensen i en icke klinisk kon-
text. Dessa instrument kan således utgöra komplement mot vilka effekten av 
samtalen kan mätas. 
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Summary  

Introduction 
A dominant tendency in the field of psychology of religion is to emphasize 
the importance of a functional meaning system for individual well-being 
(DeMarinis, 2003, 2008; Hood et al.; Paloutzian & Park; 2005; Park; 2005a; 
Schnell, 2009; Silberman, 2005). In keeping with this perspective, this doc-
toral dissertation underlines the fundamental importance of experiencing 
meaning as an aspect of good mental health. Meaning systems connected to 
both global values and everyday life affect each other and contribute to the 
perceptions of an ordered existence and a meaningful life, which are essential 
to good mental health. Within the field of psychology of religion (DeMarinis, 
2011), the concepts of health, meaning, and culture are linked together and 
constitute key areas in the study of religiosity. Religion is defined in a con-
temporary Scandinavian context as both substantial and functional based on a 
broad understanding of "existential expressions of meaning". A given mean-
ing system, its function for the individual, and its design can vary, but the 
individual's ability to maintain a system of meaning is central. The field iden-
tifies several questions that play a significant role in shaping meaning systems: 
What is most important in life? What makes life worth living?  How is mean-
ing created? How does the individual relate to a "higher" meaning? How are 
psychological functions and/or dysfunctions affected by this "higher" mean-
ing? 

Studies among adolescents in Sweden (National Board of Health, 2009, 
2013; Royal Swedish Academy of Sciences, 2010; Public Health Authority, 
2014) have identified a significant deterioration of health and increased anxi-
ety among young people, particularly girls, since the mid-1980s. According 
to survey results (Ahrén, 2010; Allodi, 2010), experiences at school continue 
to affect the psychosomatic health status of children and youth later in life. As 
school is the main place where children and adolescents meet and work, the 
Swedish school system's basic values, presented below, will occupy a central 
place in this study (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016; Skolverket, 2016). 
The quantitative questionnaires and qualitative interviews on which the study 
is based are conducted at school and focus on the school environment. 

The purpose of the study is to explore the role of religion in the develop-
ment of a meaning system among Swedish 8th-graders by examining the in-
teractions of their sense of coherence (SOC), the identity process (U-MICS), 
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moral development (SRM-SF), and their views on existential and religious 
questions. 

The study's overall research question is this: What is the relationship be-
tween the ability to experience a sense of coherence, the identity process, 
moral development, and existential and religious views among Swedish ado-
lescents?  

The results of the study are presented in three parts with different subques-
tions and hypotheses. 

The basic values and mission of the Swedish public school 
system 
It is the responsibility of the school system (National Agency of Education, 
2010, 2013, 2016) to provide a meaningful education based on democratic 
values that develop knowledge. Furthermore, school is tasked with giving stu-
dents the opportunity to explore their identities in a non-judgemental environ-
ment. School as a whole, and religious instruction in particular, should provide 
opportunities to address existential questions about life's meaning. Basic 
knowledge about different religions is emphasized, along with conversations 
about ethical and moral issues that are intertwined with individual identity. 
Student health teams in Swedish schools are based on the principles of the 
United Nations’ Children's Convention, which identifies both the spiritual and 
moral development of 2ldren as important areas that should be taken into ac-
count as aspects of their health. School is an important social meeting place 
that affects children's mental health. A safe school environment gives children 
a sense of predictability, which is important for their well-being as well as 
academic performance. Adolescents attend school many hours each day; 
therefore, it is one of their most prominent meeting places. Based on Bron-
fenbrenner's ecological system theory, where the first of four levels consists 
of social relations, everyday life at school constitutes a fundamental factor in 
maintaining good health. 

Previous research 
Previous research (Cederblad & Hansson, 1996; Eriksson och B. Lindström, 
2005; Simonsson et al., 2008) suggests a positive relationship between a sense 
of coherence (SOC) and not only higher levels of well-being and better men-
tal, but also physical health. This relationship exists among adolescents as well 
as adults of different ages and in different countries. Many studies find that 
adolescents with psychosomatic problems report lower SOC (Larsson & Kal-
lenberg, 1996; Nilsson et al., 2007; Moksnes et al., 2012). These studies also 
show a tendency to for men and boys to have a higher SOC than women and 
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girls. A better relationship to parents serves as an indicator of higher SOC 
among adolescents (Mattila et al., 2011); this finding clarifies the important 
role parents play for this age group. A stronger SOC is also related to higher 
social skills, according to the above survey. The quality of relationships with 
both peers and parents has a positive impact on SOC. A salutogenic effect of 
SOC on school-related stress among adolescents is confirmed by earlier stud-
ies (García-Moya, Moreno, & Jimenez-Iglesias, 2013; García-Moya, Rivera, 
& Moreno, 2013). A high SOC was also shown later in life among youth with 
good school results during adolescence. Other results (Luyckx, Schwartz, 
Goossen et al., 2008) also show a positive relationship between SOC and the 
ability to make commitments. The women in the study had lower SOC than 
men and explored their commitments more deeply and to a greater extent than 
men. 

Investigations based on Marcia's identity status (Archer & Waterman, 
1983) indicate that most teenagers, in the early part of adolescence, are in a 
state of "diffuse" or "early" identity (foreclosure), characterized by a subser-
vient position or an authoritarian attitude. Some adolescents vacillate between 
the two states. For developing an exploratory attitude, and thus a clearer iden-
tity, more cognitive maturation is required, which in most cases occurs later 
in life.  

According to earlier studies (Crocetti, Rubini, M, Luyckx et al., 2008; Cro-
cetti, Rubini, & Meeus, 2008) the identity process that governs development 
consists of a commitment challenged by an exploratory attitude. Research re-
sults indicate a positive correlation between the ability to make commitments 
and strong self-esteem, extroversion, emotional stability, and good parental 
relationships. A positive correlation appeared to exist between in-depth explo-
ration and reconsideration of commitment, on the one hand, and a stable self-
perception and emotional stability, on the other hand.  The most mature form 
of identity, "a completed identity" (achievement), is predicated on both strong 
commitment and ongoing exploration.  

According to Adamson's surveys (Adamson & Lyxell, 1996; Adamson, 
Hartman et al., 1999) among adolescents in the later part of adolescence inter-
action with, and affirmation by other people is important. Young people try to 
balance their own wishes with their surroundings, and their existential 
thoughts mostly concern their own futures. The involvement of adults in ex-
istential issues affects self-perception and self-assessment, but also the explor-
atory attitude, the driving force in identity development. The informants in 
these surveys who had experienced low levels of adult involvement in their 
lives did not seek out conversations with adults. As a consequence of this lack 
of interaction, their self-esteem levels were negatively impacted.  

A majority of the surveys (Walker, 1984; Jaffee & Hyde, 2000; Gibbs et 
al., 2007) lack evidence of a difference in moral development between the 
sexes, but where a difference has been detected, girls have been found to sur-
pass their male peers in moral development. Age difference, on the other hand, 



 178 

is a strong determinant of moral development: children at lower ages exhibit 
lower levels of moral development. Contextual differences appear to be more 
of a factor in moral development than gender differences (Comunian & 
Gielen, 2006; Ferguson & Cairns, 2002; Gibbs et.al, 2007; Humphries, 2000; 
Jaffee & Hyde, 2000; Leenders & Brugman, 2005; Palmer & Hollin, 1996; 
Silberman & Snarey, 1993; Walker, 1984). Studies (Gibbs et al., 2007; Haan, 
Smith et al., 1968; Nelson, Smith et al., 1990; Stams et al., 2006) also indicate 
lower levels of moral development among adolescents who have committed 
crimes compared to control groups. This finding reinforces the theory of co-
herence between theoretical reasoning and concrete action. Studies about mo-
rality and religion are ambiguous. Some indicate that religious attitudes affect 
moral levels while others do not (Van Sommeren, 2000; Wahrman, 1981). 
According to some studies (Day & Naedts, 1995), moral development does 
not line up with religious development. On the other hand, some studies (Van 
Sommeren, 2000) show that religious youth tend to motivate their moral rea-
soning based on religious positions. Other studies (Wahrman, 1981) indicate 
that young people’s degree of dogmatism affects moral development more 
than religious affiliation or religious intensity. 

Theories 
A central idea behind the theoretical perspectives informing this dissertation 
is that a sense of meaningfulness plays a role in the individual's ability to pre-
serve good mental health (Adamson, 1999; DeMarinis, 2003; Antonovksy, 
2005; Park, 2005a). Park presents a model of mental health that defines the 
concept of meaning from two perspectives: global meaning and situational 
meaning. Both perspectives are studied in the present dissertation. Global 
meaning refers to the individual's perception of life and the fundamental sub-
jective experience of meaning; it is guided by cognition as well as emotion 
and motivation, and it is also fundamental to theories and interpretations of 
experiences in everyday life. Within the framework of global meaning, indi-
viduals' basic goals are included in hierarchical order, such as those relating 
to relationships, occupation, education, etc. Like existential issues, global 
meaning is constantly evolving together with the individual's interactions with 
the immediate environment.  

The present study was conducted among adolescents at non-confessional 
schools in Sweden, using in particular the ideas of V. DeMarinis (2003; 2008) 
as a theoretical basis. DeMarinis highlights the existential situation in Sweden 
and its consequences for the individual's ability to design and maintain a func-
tioning meaning system, with a particular focus on how the structure of mean-
ing systems is influenced by the secular context in Sweden today. According 
to DeMarinis, contemporary Swedes exhibit a characteristic inability to expe-
rience existential coherence or a clear worldview in the face of the stressors 
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and pressures present in everyday life. In Sweden today there are various dif-
ferent forms of meaning systems with a mixture of existential components that 
do not fit within the framework of traditional religions (DeMarinis, 2003; 
2008).  Adamson (1999), like DeMarinis, defines what can be considered ex-
istential primarily from a functional perspective, as: "... a central theme of 
interest to the individual at the time of inquiry" (Adamson, 1999, p. 36). This 
means that existential issues constitute something that is important for the in-
dividual at the present time. These questions may concern life and death, good 
and evil, but also more everyday issues. Key issues that reflect the existential 
dimension, according to Adamson, are: "What view do you have on life?", 
"What do you think about most of all?", and "What's most important for you 
in life?"  

The ability to experience a sense of coherence as an aspect of good mental 
health is addressed in this work with the use of Antonovsky's theory and in-
strument (SOC), but also through discussions about existential and religious 
issues in connection with qualitative interviews. According to Antonovsky 
(1979, 1996, 2005), individuals with higher SOC are characterized by a good 
working ability to experience situations as intelligible, manageable, and mean-
ingful.  

Like E. H. Erikson, J. Marcia (1966, 1993a) sees identity as a synthesis of 
the abilities acquired in childhood – including skills, beliefs, and identifica-
tions – into a more or less coherent, unique whole that provides a sense of 
continuity with the past and focuses on the future. Identity development, ac-
cording to Marcia, is driven by a process consisting of an exploratory attitude 
that is eventually replaced by taking a position, or making a "commitment". 
This process continues throughout life, leading to changes in human identity 
in different areas such as occupation, ideology, and interpersonal relation-
ships. The exploratory and questioning attitude drives development and is psy-
chologically costly (Crocetti, Rubini, Luyckx et al., 2008; Crocetti, Rubini & 
Meeus, 2008, 2010), interfering with the individual's sense of equilibrium and 
balance, thus threatening the experience of harmony and stability. 

In accordance with Kohlberg, Gibbs (2003; see also Gibbs et al., 1992; 
Gibbs et al., 2007) considers that moral development is universal and takes 
place in stages that correspond to cognitive, social, and emotional develop-
ment. An expanding working memory, as well as an increasingly social per-
spective, gives the individual more maturity and a more developed ability to 
understand and participate in the surrounding community. This change in-
volves a shift from a moral view based on a pragmatic, self-centred form of 
justice to a morality based on equality and reciprocity. According to Gibbs' 
theory, viewing oneself in relation to the environment is crucial for a more 
mature morality. 
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Method and research design 
This dissertation adopts a pragmatic paradigm (Hanson et.al, 2005; Creswell, 
2009) according to which objective and subjective knowledge are both valued 
highly. A pragmatic paradigm’s approach to studying an issue often calls for 
a mixed method to study the subjective and objective aspects alike. In prag-
matism, the world is not seen as an absolute unity, and researchers study situ-
ations based on different contexts and many different perspectives and meth-
ods. In a pragmatic paradigm’s approach (Biesta, 2010), studies are designed 
and research questions formulated using different philosophical ideas as tools 
to solve problems rather than construct complete philosophical systems. 

This study uses a Mixed Methods Design (Creswell, 2009; Tashakkori & 
Teddlie, 2010; David & Sutton, 2016), with a Sequential Explanatory Strategy 
consisting of a quantitative as well as a qualitative part (see figure 1). In this 
Sequential Explanatory Strategy, the study starts with a quantitative survey 
study. . In the next part of the study, qualitative material is collected through 
interviews, with questions related to the quantitative material. The informants 
for the interviews were primarily those with the highest and lowest SOC 
scores in the survey. In the quantitative survey part of the study, 90 students 
in 8th grade at two primary schools in the Stockholm region, 50 girls and 40 
boys, participated. The second, qualitative part of the study consisted of 24 
semi-structured interviews with 14 girls and 10 boys. 

The study material is analysed using a template analysis framework 
(Brooks & King, 2012; David & Sutton, 2016; King, 2018), which according 
to J. Brooks and N. King entails categorizing material using meaningful 
themes based on the research questions. The analysis takes place in a relatively 
structured and hierarchical fashion. The first step involves organizing themes 
which, in the next step, become more restricted and have a narrower focus. 
The first thematization can be seen as preliminary and is adjusted during the 
analysis if the researcher at a later stage finds that the initial coding does not 
adequately correspond to the material's voice and content. The method is flex-
ible and suitable for both inductive and deductive analyses. The methodolog-
ical starting point in this dissertation was both empirically inductive and hy-
pothetically deductive, which meant that the theories and measuring instru-
ments underlying the survey represented the general framework on the basis 
of which the results of the study were analysed. 

In the first quantitative part of the study, the following three standardized 
instruments were used: Sense of coherence (SOC) (Antonovsky, 2005), The 
Utrecht-Management of Identity Commitments Scale (U-MICS) (Crocetti, et 
al., 2010), and The Sociomoral Reflection Measure-Short Form (SRM-SF) 
(Gibbs et al., 1992). The survey also included questions about religious affil-
iation and the importance of religion. Since the relationship between SOC and 
mental health has been confirmed in several studies, both in Sweden and in-
ternationally (Larsson & Kallenberg, 1996; Cederblad & Hansson, 1996; 
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Eriksson & Lindström, 2005; Simonsson et al., 2008), SOC was treated in this 
study as an indicator of the psychiatric health of the informants. SOC 
measures the individual's sense of coherence and meaning and consists of 13 
interlinked issues that together measure the level of comprehensibility (five 
questions), manageability (four questions) and meaningfulness (four ques-
tions). The aim was to compare SOC with the significance of religion, the 
identity process (U-MICS) and the moral development level (SRM-SF) in the 
quantitative part of the study. SOC was also compared with the participants' 
descriptions in the interviews of the school situation; relationships with peers 
and adults; and their views on moral, existential, and religious questions. The 
qualitative semi-structured interviews were based on 44 questions (see Ap-
pendix 4) connected to the above instruments. The quantitative material was 
analysed using SPSS version 21.0 (IBM Corp., Armonk, NY), and the quali-
tative material was analysed in the database program ATLAS.ti 7 (ATLAS.ti 
GmbH, Berlin, version: 7.1.4, 1993-2014). The U-MICS instrument measures 
the identity process based on the following areas: education, relationships, and 
jobs. U-MICS, translated into Swedish by V. DeMarinis and Å. Schumann 
(Uppsala University), was used in this study for the first time in Sweden. The 
identity process was investigated through school (educational identity) and 
relations (the relational identity). U-MICS measures the processes that govern 
identity development: commitment, in-depth exploration, and reconsideration 
of commitment. The purpose of the U-MICS instrument was to compare the 
results from the quantitative material with how the informants described their 
school situation and their relationships in the interviews. The identity process 
has been correlated with factors related to mental health versus ill health (Cro-
cetti et al., 2010; Schwartz et al., 2011) through previous studies, which made 
it interesting to compare SOC with the U- MICS instrument.  

Moral development levels were measured by the SRM-SF instrument 
(Gibbs et al., 1992). The questions were designed to be open and lead the in-
formants' thoughts into different moral situations in which they were asked to 
defend and also motivate their positions. The motivation behind an act is what 
is crucial, not the act itself. The motivations are categorized based on a grad-
uated scale (Global Stage); the main stages are 1–4, and together with the 
Transitional stages, the scale represents ten steps. The main stages and the 
statements that best characterize them are as follows: Stage 1, unilateral and 
physical moral assessment ("you have been told to do this," or "you will be 
punished if you do not do this"); Stage 2, instrumental moral assessment 
("your friend has done you a favour," or "other people will like you if you do 
this"); Stage 3, mutual and prosocial moral assessment ("a friend should be 
sincere," or "promises mean a lot for relationships"); Stage 4, systematic and 
standardized moral assessment ("society should be based on trust and prom-
ises," or "it's an agreement, a responsibility, or an obligation"). Through SRM-
SF, the moral level of girls and boys was compared, but the answers were also 
related to religious belonging and the importance of religion. In addition, the 
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purpose was to investigate to what extent moral reasoning was motivated by 
religious conviction.  

The students (n = 90) in the study attended two municipal schools in the 
Stockholm region. The schools are located in neighbouring districts in two of 
the 14 districts of the Stockholm area. According to statistics from Stockholm 
City (2013/2014), the income and education levels among the students' parents 
was above average for the city in the area where school A is located. In the 
area where school B is situated, the income and education levels among the 
parents was below average for the city of Stockholm. The sickness rate for 
adults throughout Stockholm overall in 2014 was 18.9%, compared with 
15.8% at school A and 23.9% at school B. At the two schools, 124 students 
were enrolled in 8th grade. All students in 8th grade, divided into five classes, 
were asked if they wanted to participate in the study. The number of girls rep-
resented 53.2% of all students in 8th grade at both schools.  

As the survey was conducted during the compulsory school day, students 
were informed at an early stage that their participation was voluntary. The 
school administration approved the study, and the teachers and student health 
team were informed and received the parents' consent. All questionnaires and 
interviews were personalized to protect the anonymity of the informants. The 
survey, its quantitative and qualitative questions, and also the research design 
and the purpose of the study were approved by the ethics committee in Upp-
sala (Dnr: 2011/403). 

Results 
In order to create a clear structure for reporting the survey results, the presen-
tation is divided into three parts. We begin with the instruments that will be 
used here: the sense of coherence and meaning (SOC), the identity process 
(U-MICS) as it relates to relationships and school situation, and moral devel-
opment (SRM- SF). The questions concerning the importance of religion are 
presented in relation to the above variables (instrument results). The ability to 
experience coherence and meaning (SOC) was investigated in relation to reli-
gious attitude, but also to the identity process and moral development, which 
means that the SOC results are reported in relation to all three parts of the 
presentation. 
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Part 1: The relationship between SOC and the following areas of 
identity: peer and adult relationships, their school situation, and 
existential and religious issues 
 
The questions related to the first quantitative part of the study about school 
performance, the importance of religion, and SOC were the following: 
 
1. What is the relationship between school achievement (grades) and SOC 
among the informants in the study? 
 
2. What is the relationship between the importance of religion and SOC at the 
two schools studied, given that school A has an 11% immigrant and socioec-
onomically strong student population, while school B has a 29% immigrant 
and socioeconomically weaker student population? 
 
The central question in the qualitative interview material in this part of the 
study was: 
 
3. How do adolescents with higher and lower SOC describe the following 
identity areas: peer and adult relationships, their school situation, and their 
views on existential and religious issues? 
 
The mixed method question for part 1 of the study was: 
 
4. How does the interview material contribute to explaining the quantitative 
differences between schoolchildren with higher and lower SOC regarding peer 
and adult relationships, their school situation, and their views on existential 
and religious issues? 
 
To answer questions 1 and 2 about the relationship between grades, school 
affiliation, gender, religious variables, and SOC at schools A and B, a corre-
lation analysis was performed (see Table 2). Despite the significant difference 
(p <.01) in the importance of religion between the two schools, no statistically 
significant difference between the schools regarding the SOC value was de-
tected. Likewise, no difference in SOC was found between the informants in 
each school who stated that religion was of greater or lesser importance in life. 
The results did not show any statistically significant relationship between the 
two variables grades and SOC throughout the whole group, but a t-test showed 
a significant difference between boys (M = 185.96, SD = 43.17) and girls (M 
= 218.11, SD = 49.40; t (86) = -3.20, p = .002, two-tailed). The mean differ-
ence was medium (eta2 = .11), with a higher average among the girls. When 
the girls and boys were separated, a Pearson product-moment correlation 
showed a statistically significant difference between SOC and grades among 
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the girls. In the group of girls, the correlation between SOC and grades was 
small, bordering between medium and positive r = .29, n = 49, p <.04, with 
higher SOC related to higher grades.  

According to the results from the qualitative interviews, on question 3, six 
out of eight informants with lower SOC stated that they felt dissatisfied with 
their school situation (see Appendix 6, categories 2, 8, 9, 10). None of the 
respondents in the group with higher SOC expressed dissatisfaction with their 
situation at school. The dissatisfaction that the informants with lower SOC 
described was mainly about relationships at school, not about their academic 
performance. Two informants claimed that they had been unfairly judged by 
teachers, and seven out of eight participants in this group claimed that both 
adults and friends at school misunderstood them to some extent (see Appendix 
6, categories 2, 6, 7, 8, 9).  

On the question: “What is the most important thing in life” three partici-
pants expressed the view that school was not particularly important or not im-
portant at all. Maintaining good health was considered the most important 
thing in life by two of these participants. Among the participants with higher 
SOC, seven out of eight stated that school performance was important for the 
future, for a good education, and to improve their employment outlook. Five 
participants from the group with both higher and lower SOC expressed the 
opinion that school was important socially and for relationships with peers. 
The informants stated that friendships and adult relationships were important 
or very important in life (see Appendix 6, Category 3, 7). Unlike the adoles-
cents with higher SOC, five out of eight participants with lower SOC ex-
pressed reservations about peers and adults in the school environment (see 
Appendix 6, Category 1, 2, 3, 7). They considered their peers important as 
company but also a means of "having fun". Good friendships were seen as 
generating an experience of respect, trust, and security. According to the in-
formants, the function of adults was, first and foremost, to provide security, 
but also to constitute good role models for the children. Only one informant, 
with one of the lowest SOC values, claimed that friends were not important. 
This informant described alienation and many conflicts with peers at school. 
Seven participants with lower SOC answered that they did not feel fully re-
spected by adults and peers; six out of eight also responded that they could not 
fully trust the friends or adults in their lives (see Appendix 6, categories 2, 4, 
5, 7). None of the interview responses from informants with higher SOC re-
flected alienation or a lack of confidence in social relations. This group testi-
fied to having experienced acceptance and interest from adults. All informants 
with higher SOC also claimed that they felt understood by peers as well as 
adults (see Appendix 6, categories 2, 6, 7). Among the adolescents with lower 
SOC, four said that they sometimes experienced understanding from adults, 
but in far from all contexts. Two informants answered this question with a 
definitive no, and only three informants in this group reported experiencing 
high levels of understanding from peers. Eight informants among those with 
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higher as well as lower SOC answered that family and/or friends were the 
most important thing in life (see Appendix 6, categories 11, 12), and two par-
ticipants argued that religion or God was the most important.  

On the question: “What is the main source of power in your life?” ten par-
ticipants with higher as well as lower SOC answered that relationships with 
the family and close friends gave strength in life. Two informants, one with 
lower and one with higher SOC, identified religion or God as the primary 
source of power. Four participants cited sports or music as their main source 
of strength. In the group with higher SOC, three participants expressed the 
view that while religion was not a source of strength for them at the moment, 
that could change in the future. In contrast, three informants in this Higher 
SOC group stated that religion was quite important in their lives today. Two 
of these participants pointed out that God gave them strength in their daily 
lives, further elaborating that God had given them a good life, with a good 
family that gave them strength. Another informant with higher SOC described 
himself as a believer without religious affiliation who saw prayer as a source 
of power on certain occasions. The three in the group with higher SOC who 
stated that they had no need of religion at the moment indicated that religion 
could be a source of strength in the future. One of these associated the Church 
with security but had no definite ideas about faith. Among the youth with 
lower SOC, six out of eight did not cite religion as a source of power or an 
important aspect of life.  

Part 2: The relationship between the identity process (U-MICS), 
sense of coherence (SOC), and religiosity 
 
The hypotheses and questions for this part of the study were: 
 
Hypothesis 1: The informants who experience a stronger commitment to peers 
and the school exhibit higher SOC than those with stronger reconsideration of 
commitment. 
 
The purpose was also to investigate the following question: 
 
5. What is the relationship between the identity process (U-MICS) as it relates 
to commitment and the reconsideration of commitment to school and peers, 
on the one hand, and the perception of religion's importance, on the other 
hand? 
 
The research question for the qualitative material in part 2 was: 
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6. How do the informants with stronger commitment and stronger reconsider-
ation of commitment to peers and school describe the following identity areas: 
peer relationships, the school situation, and the importance of religion? 
 
The mixed method question for part 2 was: 
 
7. How does the interview material contribute to explaining differences in peer 
relations and school situation as well as religious views and SOC between the 
informants with stronger commitment to peers and school and those who are 
reconsidering those commitments? 
 
A hierarchical regression analysis strengthened hypothesis 1, about the rela-
tionship between U-MICS and SOC. When controlling for the effect of gen-
der, the analysis showed a statistically significant relationship between SOC 
and the following phases in the identity process: commitment to school and 
reconsideration of commitment to friends (see Table 3). The total variation in 
SOC as explained by the model was 40.7% (p < 0.001). Gender explained 
18.4% of the difference in SOC. High commitment to school (positive corre-
lation with SOC) and high reconsideration of commitment to friends (negative 
correlation with SOC) represented the strongest contributing factors in ex-
plaining the dependent variable SOC and represented a statistically significant 
contribution to SOC (p <.01 and p <.019 respectively). According to the re-
sults of a correlation analysis (see Table 4) related to question 5 about the 
relationship between the identity process and the importance of religion, a sig-
nificant, medium, positive correlation between the religious variables and the 
identity process (U-MICS) was found: n = 90, p <.01 (meaning of religion) r 
= .40, n = 89, p <.01 (religious strength). 

In relation to question 6, the analysis from the qualitative material (see Ta-
ble 5) showed that a majority of the informants with high levels of commit-
ment to school were positive about their school situations and experienced 
understanding and respect from both peers and adults at school. They also 
reported that their teachers showed an interest in them and stated that they 
experienced many deep, trusting, and positive relationships with friends. A 
majority in this group stated that they had many close friends at school and 
that they supported each other in school work. The majority also believed that 
religion either constituted a source of strength in their lives at present or was 
a potential source of future strength.  

Among the informants who scored high in reconsideration of commitment 
to friends, a minority expressed their satisfaction with their school situations, 
and only three informants projected a positive attitude towards school. Two 
participants believed that the teachers showed an interest in and understood 
them. About half of the group reported trusting and feeling respected by teach-
ers at school, and a minority described their relationships with adults as good. 
Only two reported deep and trusting relationships with peers at school, and 
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just one informant in this group reported having many friends at school, alt-
hough all participants stated that friends were important. 

Among the groups with a high score in reconsideration of commitment to 
friends, none cited religion as the most important factor in life, and a minority 
expressed the belief that religion was a source of power or future strength. 

Part 3: The relationship between moral development, SOC, and 
religiosity among girls and boys 
 
The study's quantitative material in part 3 examined the following questions 
and hypotheses regarding moral development, the importance of religion, and 
SOC: 
 
8. What is the relationship between moral development, the perception of reli-
gion's importance, and SOC among girls and boys in the above study? 
 
9. What is the relationship between moral development and SOC among in-
formants with religious beliefs or affiliations and those who lack religious af-
filiation? 
 
Hypothesis 2: The girls and boys are at the same level of moral development. 
 
Hypothesis 3: The girls show statistically significantly lower SOC than boys. 
 
For this qualitative material, the following questions were formulated: 
 
10. How do the boys and girls with higher and lower SOC describe their views 
on moral issues? 
 
11. How do boys and girls who are at different levels of moral development 
describe their views on moral issues? 
 
12. How do boys and girls with different religious backgrounds describe their 
views on moral issues? 
 
The mixed method question for part 3 of the study was: 
 
13. In what way does the interview material explain the similarities and dif-
ferences in moral development between the girls and boys in relation to SOC, 
religious beliefs, and religious affiliation? 
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To answer questions 8 and 9 and to test hypothesis 2, a correlation analysis 
was conducted (see Table 6). According to the results, there were no signifi-
cant differences between SRM-SF and gender or between SOC and SRM-SF 
and religious variables. As expected in this age group, the level of morality 
varied between Stages 2 and 3: 23% corresponded to Stage 2 and 77% to Stage 
3, or one of the nearby Transitional stages, in moral assessment. However, the 
results suggested a medium bordering on strong correlation between the four 
religious variables.  

In relation to hypothesis 3, a correlation analysis (see Table 6) showed a 
medium strong relationship between SOC and gender, r = -43, n = 90, p <.001. 
This was strengthened by the results of a t-test, where a significant difference 
between the boys (M = 65.05, SD = 10.83), and the girls (M = 54.51, SD = 
11.4; t (88) = 4.45, p = .001, two-tailed) was found. The magnitude of the 
difference in mean value was high (eta2 = .018), with a higher value among 
the boys. 

The results connected to one of the religious questions showed a significant 
gender difference. For the question "How important is religion in your life?", 
the answers were divided into two groups: "not so important" and "rather im-
portant". A Chi- square test for independence showed a significant relation-
ship between gender and the importance of religion (see Table 9), x² (1, n = 
90) = 4.1, p = 0.04, phi = -24. According to the results, 57.5% of the boys and 
34% of the girls believed that religion was rather important in life. 

Regarding the question of the relationship between moral development and 
SOC among informants with religious beliefs or religious affiliations, among 
those who did not experience any religious belonging, no statistically signifi-
cant relationship was apparent between SOC, moral development, and the re-
ligious variables (see Table 6). There was one exception: when the response 
options were divided into two groups, those who stated that they believed in 
something transcendent and those expressing uncertainty about what they be-
lieve, a Chi- square- test for independence showed a significant difference in 
SOC between those who stated that they believed in something transcendent 
and those who were uncertain; x² (1, n = 73) = 8.08, p = .04, Cramer's V = .33, 
with lower values among those who were uncertain. 

Questions 10–12 about moral reasoning and its relation to SOC and religion 
were answered through the qualitative material. In the interviews there was no 
difference in moral reasoning between the informants who were in Stage 2 or 
Stage 3, nor were there differences between boys and girls. On the other hand, 
the girls stated that they talked more about moral issues than the boys did. The 
dilemma issue "Have you ever been in a situation where you had to decide 
what is right and wrong and had difficulty deciding what to do?" was mainly 
related to relationships with friends, which concerned both boys and girls re-
gardless of moral development. Keeping promises, being fair, showing re-
spect, and remaining faithful were the most common issues. A number of in-
formants expressed the view that it was important to keep secrets. 
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There was no difference in moral development between the informants 
based on religious affiliation or attitude. Four out of 24 participants linked 
moral issues to religiosity. Three participants believed that religion guided 
their moral thinking. Justice and respect were singled out as the most im-
portant moral issues at school, among peers, in the family, and globally, ac-
cording to both boys and girls in the study.  

The level of SOC influenced the informants' views on relationships. The 
majority of participants regardless of SOC felt that relationships were the most 
important thing in life: 21 out of 24 informants said that relationships with 
peers and/or the family were of great importance in everyday life, and 15 in-
formants also said that relationships with peers and family gave them strength. 
Four participants who noted the importance of religion credited God with giv-
ing them strength.  

The informants who experienced some relation to Christianity (14 partici-
pants in the interviews) showed uncertainty over how to answer the interview 
questions, highlighting the diffuse or undeclared religious attitudes of the in-
formants. Some of the adolescents had new insights into religion and their 
religious attitudes in the course of the interview itself. No members of this 
group described themselves as religious or believers, even though they felt a 
connection to Christianity. They saw Christianity as more of a cultural affili-
ation than a set of religious precepts that they were obliged to follow. The 
other informants did not describe religion as a source of power. 

The responses concerning religiosity had no statistically significant rela-
tions to SOC, regardless of religious affiliation. The informants who attributed 
more significance to religion as a source of strength and power were found 
among the groups of participants with lower as well as higher SOC.  

Analysis 
The study underlined the importance of resistance resources (Antonovsky, 
2005) such as feeling safe at school and being able to trust adults and friends. 
This finding accords with previous studies of schoolchildren in adolescence 
(Feldt et al., 2005; García-Moya et al., 2012; García-Moya, Moreno, et al., 
2013; García-Moya, Rivera, et al., 2013). Good and safe relationships, accord-
ing to Antonovsky (1979, 1993, 2005), reduce stress levels and enhance the 
sense of manageability, as the SOC values in this study suggest. The young 
people with higher SOC in the interviews stated that they were pleased with 
their school situations as well as with peer and adult relations at school and in 
their families. The participants with lower SOC stated that they felt misunder-
stood at school. Unprocessed conflicts can, according to Antonovsky, lead to 
chronic stress, which adversely affects development against a higher SOC. 
Two of the areas that Antonovsky emphasizes as important to SOC are repre-
sented in the above results: significant people in their lives (peer and adult 
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relations) and main employment (school). As we will see below, the third fac-
tor, existential themes, also plays a role in the results because for adolescents, 
relationships are existential in nature (according to the parameters of this dis-
sertation). Adamson's studies (Adamson & Lyxell, 1996; Adamson, 1999; Ad-
amson et al., 1999) of schoolchildren in Sweden also reveal relationships as 
an important factor in life, based on both adolescents' own perspectives and 
results that show the positive effects of good relationships on self-image and 
identity. Contact with adults and taking part in adult experiences is needed for 
the development of a positive self-perception. 

The importance of a functional meaning system for mental health, the per-
spective in this work (DeMarinis, 2003, 2008; DeMarinis, 2011; Paloutzian & 
Park, 2005; Park, 2005a; Schnell, 2009, 2010; Silberman, 2005), is supported 
by the above results, through the relationship between SOC and important ar-
eas of the informants' lives. This relationship is seen in the quantitative results, 
with the interview material adding more depth to the responses. Park's theory 
(2005) about the importance of relationships with peers and adults for mean-
ing making is highlighted in the results. The conversation with the respondents 
about morality gave further evidence that relationships are fundamentally im-
portant for youth in this age group, and that school identity and the relational 
identity are closely linked. Justice at school between peers but also in relation-
ships with adults constituted a central moral concern among a majority of in-
formants, along with honesty and faithfulness, apart from any connection to 
religiosity. 

Further indications of the importance of school and relationships for the 
adolescents can be seen in the results from the analysis of the identity process. 
The participants with a strong school commitment and who were more satis-
fied with their school situations showed a higher level of SOC, unlike the in-
formants strongly reconsidering their commitments to friends, who were ex-
periencing dissatisfaction with their relationships. This group of informants 
considered friendship relations as important, and their frustration with the 
poor quality of their current friendship relations was evident in lower SOC.  A 
reconsideration of commitment is costly in terms of mental health, but it is 
also a necessity for identity development, according to Marcia (1966, 1976, 
1989, 1993a, 2001, 2006; Marcia & Fraser, 1983) and also previous studies 
(Crocetti, Rubini, Luyckx, et al., 2008; Crocetti, Rubini, & Meeus, 2008; 
Luyckx et al., 2005; Luyckx, Schwartz, Berzonsky, et al., 2008; Meeus, 1996; 
Schwartz et al., 2011). It is during adolescence that the lifelong development 
of identity is most intensive; this is important to note in order to understand 
the criticality of adolescence and the need for adult involvement in this stage 
of life. According to the results of Adamson's study (Adamson et al., 1996), 
an absence of adult involvement leads to a negative self-image and self-as-
sessment among adolescents, a very serious consequence. This is confirmed 
by the results of studies that examined the identity process, where exploration 
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and reconsideration of commitment appear to cause negative effects on indi-
vidual self-perception, followed by increased anxiety (Meeus, 1996; Luyckx, 
et al., 2005; Crocetti, Rubini, Luyckx, et al., 2008; Crocetti, Rubini, & Meeus, 
2008; Luyckx et al., 2008; Schwartz, et al., 2011). However, the resignation 
that appeared within Adamson's investigations among those who lacked com-
mitted adults in their lives could not be seen in the current survey. In this study, 
the informants who reported dissatisfaction with or a lack of such relationships 
nevertheless argued that good and close relationships were important. The dif-
ference in age between the informants in Adamson's study and the current 
survey may contribute to the different outcomes. The difference in moral de-
velopment is also important to note. A majority of the participants in the pre-
sent study were at Stage 3, where moral reasoning is more mutual and based 
on ideal reciprocity. But it is also important to emphasize that 23% of the in-
formants still remained in Stage 2, characterized by a pragmatic, instrumental, 
and superficial worldview, where an ‘in kind’ response is expected for each 
act. There is a significant difference in reasoning between the two stages, and 
it affects everyday interactions and the individual's way of interpreting events. 

The absence of an apparent relationship between the perceived importance 
of religion and SOC can be understood from a psychological perspective 
(DeMarinis, 2003, 2008; DeMarinis, 2011; Paloutzian & Park, 2005; Park, 
2005a; Schnell, 2009, 2010; Silberman, 2005), according to which life expe-
riences and cultural context are crucial to the design of the individual's mean-
ing system. Viewed from this perspective, the above results are relevant. The 
adolescents in the current study were living in a Swedish secular context, en-
rolled in so-called non-confessional schools. The environment affects what 
factors are meaningful to the individual; in this case relations appear to be 
central for meaning making but also for moral reasoning. Only a few students 
motivated their moral standpoints based on religious arguments, and their in-
teractions with those who were significant in their lives were foremost in their 
reflections on morality. DeMarinis (2003, 2008) emphasizes the importance 
of context for creating a functional meaning system and argues that the decline 
of traditional religion can cause problems as individual seek to design a sup-
portive meaning system. However, this assessment does not appear to corre-
spond to the situation of the informants in the current study or explain the 
relationship between their religious attitudes and SOC, because this relation-
ship was lacking for the whole group. An interesting thought is that religion 
loses its function as a meaning system within a minority in a secular context 
where its social function in daily life is limited or perhaps even perceived as a 
burden. Along these lines, the interview results revealed an interesting group 
of participants who claimed that religion lacked meaning for the moment but 
was seen as a potential source of power for future needs. For those youth, 
invisible in the quantitative results, religion gave more indirect strength that 
positively affected SOC.  
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Among the informants who had a high level of commitment to school, re-
ligion was more important and gave greater strength in life. This finding rein-
forces theoretical perspectives on the meaning-making function of religion 
(DeMarinis, 2003, 2008; Park, 2005a; Silberman, 2005). In the interviews, 
religiously anchored young people stated that they were positive about their 
school situation and experienced God's plan in their education. Their religious 
belief laid the foundation for their perception of the world and ways to relate 
to life situations, providing strategies for handling everyday events as well as 
goals and meaning in life. 

SOC was the variable that differed most significantly between girls and 
boys in the current study. The discrepancies between boys and girls are very 
important and deserve attention. The girls' lower SOC is consistent with pre-
vious surveys (Nilsson et al., 2007; Simonsson et al., 2008) but also with in-
vestigations showing that adolescent girls report poorer mental health and 
more stress from the environment than boys in the same age group (National 
Board of Health, 2009, 2013; Public Health Authority 2014; Royal Swedish 
Academy of Sciences, 2010). However, the perceived stress was reflected in 
the SOC level not among the high- performing girls in this survey, but among 
those with lower grades, who also had lower SOC than the high-performing 
girls. The reasons why girls exhibited poorer mental health and reported feel-
ing more pressure and greater stress than boys did is an important and complex 
issue that requires further attention in future studies. 

Discussion 
The theoretical background for this study takes both a psychological and so-
ciological starting point. Park (2005; Paloutzian & Park, 2005) and DeMarinis 
(2003, 2008, 2011) focus on the sociological factors of the individual's unique 
history and life situation as important factors in how individuals perceive 
meaningfulness and seek to create a functional meaning system. Antonovsky's 
(2005) sociologically based theory emphasizes the impact of environment on 
SOC as well as a significant group's importance for the individual's ability to 
experience coherence and meaning. Erikson's (1963, 1980, 1981, 2004) and 
Marcia's (1966, 1993a, 1993b) biopsychosocial theories of identity develop-
ment highlight the necessity of both the internal process and external circum-
stances for individual development. According to Gibbs (2003), internal cog-
nitive abilities as well as external social factors contribute to moral develop-
ment.  

The survey used in this study is based on universal stage theories, which 
have been criticized (see the discussion in the theory section). Critics have 
argued (Arnold, 2000; Kim & Sankey, 2009; Krebs & Denton, 2005; Reed, 
2009), for example, that development is primarily contextual and responds to 
individual rather than universal demands. This study presupposes universal 
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stages of development with a common structure and a content that is coloured 
by the individual's environment. The results of this study, along with many 
previous studies (see the research review) in different cultural contexts, rein-
force the notion of universal stages of development.  

This study's mixed method design means that two different sociological 
theories about how the researcher could best understand knowledge were com-
bined to correspond to numerical and phenomenological ontology (David & 
Sutton, 2016). In accordance with the numerical ontology originating from a 
naturalist tradition, reality is best studied from generalizable, structured, nu-
merical patterns. From a phenomenological point of view, with roots in con-
structionism, human consciousness forms reality, and knowledge is meaning-
fully investigated through a holistic understanding of the individual's own sub-
jective thoughts and experiences. In a practical research situation, a complete 
distinction between the two theoretical perspectives is problematic because 
both quantitative and qualitative methods, according to David and Sutton, bear 
elements of quantification and classification. Based on the above conclusions 
and the pragmatic approach (Hanson et al., 2005; Creswell, 2009; Green & 
Hall, 2010), where the specific research situation rather than a current philo-
sophical paradigm is considered central in the choice of method, a design 
where the two perspectives complement each other is reasonable. The current 
study included adolescents from a normal population and was conducted in 
connection with breaks during school days, which meant that the quantitative 
surveys as well as the qualitative interview questions were adapted to the cur-
rent situation and the participants' age, but also the school context. 

The participants in the study consisted of 90 informants, a relatively small 
group compared to previous surveys using the instruments SOC and U-MICS. 
The number of informants limited the ability to carry out certain analyses and 
to generalize the results in the study. Basing the study on participants who 
represented adolescents from two different schools and socioeconomic areas 
broadened the results and gave insight into differences in the development of 
meaning systems among young people from different socioeconomic back-
grounds. The SRM-SF instrument, which was the measure of moral develop-
ment, has been used in a few Swedish studies before. The result of the survey 
thus contributes to insights into the moral reasoning among Swedish youth 
from a normal population. 

The existential value of relationships for girls and boys 
The interviews confirmed that relationships and school constituted existential 
areas in the lives of adolescents. The respondents pointed to the quality of 
relationships with peers and adults both at school and in leisure as a very im-
portant area of life which affected their mental health and SOC, but also their 
moral reasoning. The study thus confirmed the importance of adult and peer 
support, along with positive and safe relationships, for good mental health. 
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This finding was visible in the results of the U-MICS, but also in the qualita-
tive interview material. The adolescents who expressed a greater dissatisfac-
tion with their school situation and their relationships with peers and adults 
constituted the group of informants who, on the basis of the analysed material, 
lacked a functional meaning system. Basic theories in psychology of religion 
constitute an important basis and an appropriate starting point in the work to 
improve the well-being of adolescents. The importance of a functional mean-
ing system for good mental health is emphasized by both Park (2005) and 
DeMarinis (2003). Psychology of religion (DeMarinis, 2011; Ulland & 
DeMarinis, 2014) provides tools for studying which factors are meaningful at 
a certain time in a certain context; what is considered valuable in life; and 
what affects beliefs, moral values, and behaviours. Antonovsky's (1979, 1993, 
2005), Erikson's (1980, 1981, 2004) and Marcia's (1966, 1976, 1989, 1993a, 
1993b, 2001, 2006; Marcia & Fraser, 1983) theories and previous research in 
Sweden (Adamson, & Lyxell, 1996; Adamson, 1999; Adamson, Hartman, et 
al., 1999) and other parts of the world (Crocetti, Rubini, Luyckx, et al., 2008; 
Crocetti, Rubini, & Meeus, 2008; Crocetti et al., 2010; Crocetti, Scrignaro, 
Simona Sica, & Magrin, 2012; García-Moya, Rivera, & Moreno, 2013; Gar-
cía-Moya, Rivera, Moreno, Lindström, et al., 2012; García-Moya, Moreno, et 
al., 2013 Klimstra et al., 2010; Luyckx et al., 2005; Marsh et al., 2007; Meeus 
et al., 1996; Schwartz et al., 2011) reinforces the results of this study concern-
ing the importance of stable relationships and social support for mental health 
and the experience of coherence and meaningfulness. The importance of 
school cannot be overestimated as it can promote the positive development of 
relationships between students and also between adults and students. More 
awareness and resources are needed to promote the development of adoles-
cents' self-esteem and social skills that affect health later in life (Almquist, 
2009). A central mission of Curriculum 2011 is to work with adolescents' per-
ceptions of the world through value-based and identity issues, with equal treat-
ment and cultural and ethnic background in mind. Improving students' self-
esteem and empathy is fundamental to their moral development. Questions 
relating to young people's character, including morality and ethics, affect their 
perception of meaning and promote good health. These issues should therefore 
be highlighted to a much greater extent and given a place in the school, par-
ticularly in light of reports of ongoing deterioration of mental health among 
children and adolescents in Sweden (National Board of Health, 2009, 2013: 
Royal Swedish Academy of Sciences, 2010). An important starting point for 
school work that accords with Curriculum 2011 should therefore be to help 
children and youth to establish a functional meaning system. This work should 
be done in conjunction with student health teams and student health guide-
lines.  
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The importance of knowledge about moral development when 
working with youth 
A minority of the respondents in this study took a pragmatic approach to moral 
issues, in accordance with Gibbs' account of Stage 2 and its Transitional stages 
(Gibbs et al., 1992). The majority used moral reasoning in line with Stage 3, 
which was based on reciprocity and a more developed sense of empathy. 
There are crucial differences in how individuals view themselves in relation 
to their surroundings when they pass from Stage 2 to Stage 3. The difference 
in the capacity for moral assessment constitutes an important factor from the 
perspective of school administrators. Teachers and other adults in schools 
must be educated about different levels of development among students, and 
to a greater extent knowledge of moral development in the developmental pro-
cess. Understanding the different stages of moral reasoning can aid in student 
learning and help in finding solutions to conflicts that arise between students 
and also between teachers and students. Educating youth about ethical con-
cepts and creating opportunities to practice moral reasoning can help them to 
acquire a more developed worldview.  

Religion as a meaning system in a secular context 
The fact that few informants in the present study connected morality with re-
ligion highlights how these areas are separated in secular contexts, a fact that 
may explain why religious development and moral development are not nec-
essarily linked, as earlier studies have demonstrated (Day & Naedts, 1995). 
For a majority of the respondents, the status of relationships dominated the 
conversation about morality and was the most important factor in life. The fact 
that no significant relationship between SOC and degree of religiosity was 
detected throughout the group also shows the marginal role of religion for the 
experience of meaning among these informants. The interview material in the 
current survey revealed a small group of informants for whom religion in-
vested life with goals and meaning, representing a significant meaning system. 
This group of respondents can be divided into two categories: those who stated 
that religion gave meaning to life at the present time, and those who saw reli-
gion as a possible source of strength for dealing with difficulties in the future. 
The religious group attributed to their belief in God their ability to set goals, 
experience meaning, and persevere in their studies. Together with the inform-
ants who saw religion as a potential source of power for future needs, the ma-
jority of these informants were included among the adolescents with higher 
SOC. The fact that in this study no relationship was found between SOC and 
the importance of religion in the majority of the respondents raises questions 
about the role of religion in minority groups in secular, non-confessional con-
texts such as the majority of the Swedish schools, where religion plays a mar-
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ginal role. The results of this study can be interpreted to indicate that the mean-
ing function of religion in a secular context has been replaced by relational 
values. But the results can also indicate the important compensatory function 
of religion. The youth at school B stated that they were more religious but 
came from socioeconomically weaker homes; however, this had no statisti-
cally significant effect on SOC.  

Interesting topics for further study are the perception of religion as a re-
source for addressing future needs and the effects of religious belief on mental 
health. According to the results of this study, the category of informants al-
luding to the possible future value of religion in their lives suggested a capac-
ity to experience coherence and existential meaning. It would be of great in-
terest to further investigate the minority with higher SOC who stated that re-
ligion gave their lives meaning, but also to study more closely how religious 
beliefs affect mental health and motivation. This raises interesting questions 
about the meaning of religion for individuals in a society where religion has 
been marginalized and is not visible to any significant extent, which means 
that religious beliefs not are shared in everyday situations with a majority of 
peers and adults. This, in turn, gives rise to intrinsic questions about the effect 
of relations for meaning making among religiously active youths. 
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Bilaga 1: KASAM- instrumentet 

1. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring dig?

  1   2  3   4    5    6   7 

mycket sällan   mycket ofta 

eller aldrig 

2. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du kände väl?

  1   2  3  4   5  6   7 

har aldrig  har ofta hänt 

hänt  

3. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken?

  1   2   3  4   5  6   7 

har aldrig  har ofta hänt 

hänt 

4. Hittills har ditt liv:

 1    2   3    4   5   6          7 

helt saknat  genomgående haft 

mål och mening   mål och mening 

5. Känner du dig orättvist behandlad?

 1   2   3  4   5   6        7 

mycket ofta  mycket sällan/aldrig 
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6. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du skall göra?

 1   2  3   4   5    6    7 

mycket   mycket sällan/ 

ofta   aldrig 

7. Är dina dagliga sysslor en källa till:

 1  2     3   4   5   6   7 

glädje och djup  smärta och leda  

tillfredställelse 

8. Har du mycket motstridiga känslor och tankar?

 1  2   3   4  5  6        7 

mycket ofta   mycket sällan/aldrig 

9. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna?

1                 2                  3                 4                   5                      6        7 

mycket ofta  mycket sällan/aldrig 

10. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en ”olycksfågel”. Hur
ofta har du känt det så? 

    1                 2   3   4   5   6    7 

aldrig          mycket ofta 

11. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att:

 1   2  3   4   5  6   7 

du över- eller   du såg saken i  

undervärderar          dess rätta 

dess betydelse                proportion 
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12. Hur ofta känner du att det inte är någon mening i de saker du gör i ditt dagliga liv?

 1    2    3   4  5  6         7 

mycket ofta  mycket sällan/aldrig 

13. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera?

  1    2    3   4  5  6          7 

mycket ofta  mycket sällan/aldrig 
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Bilaga 2: U-MICS- instrumentet 

 

Swedish version 

This version has been prepared by Valerie DeMarinis and Åsa Schumann (Uppsala University, 
Sweden). For more information about this version please contact: Valerie DeMarinis (va-
lerie.demarinis@teol.uu.se) or Åsa Schumann (asa.schumann@teol.uu.se)  

Utbildningsidentitet 

Instruktioner 

Nedan finns några påståenden som gäller dig och din skolgång. Sätt ett kryss för det påståendet 
som bäst stämmer överens med din situation. 

Svarsalternativ: 
 

stämmer inte 
alls 

stämmer inte stämmer ibland stämmer stämmer helt 
och hållet 

1 2 3 4 5 

Ställningstagande 

1. Utbildningen i skolan* ger mig trygghet i livet. 

2. Min utbildning ger mig självförtroende. 

3. Utbildningen i skolan* gör mig självsäker. 

4. Min utbildning ger mig trygghet inför framtiden. 

5. Utbildningen ger mig förutsättningarna att se optimistiskt på framtiden. 
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Grundlig utforskning 

6. Jag försöker ta redan på mycket om min skolutbildning*. 

7. Jag reflekterar ofta över utbildningen i skola*. 

8. Jag anstränger mig mycket för att upptäcka nya saker om min skolutbildning*. 

9. Jag försöker ofta ta reda på vad andra människor tycker om min skolutbildning*. 

10. Jag pratar ofta med andra människor om min skolutbildning*.  

Omprövning av ställningstagande 

11. Jag tänker ofta att det vore bättre att hitta en annan skolutbildning*. 

12. Jag tänker ofta på att en annan skolutbildning* skulle göra mitt liv mer intressant. 

13. I verkligheten söker jag efter en annan skolutbildning*. 

*”Skola” är ett tillägg i den svenska versionen. Endast ”utbildning” i den engelska versionen. 

Relationell identitet/kamratskap 

Instruktioner 

Nedan finns några påståenden om dig och din bästa kamrat. Med ”bästis” menas inte syskon 
eller din kille/ tjej. Sätt ett kryss för det påståendet som bäst överensstämmer med din åsikt. 

Svarsalternativ: 
 

stämmer inte 
alls 

stämmer inte stämmer ibland stämmer stämmer helt 
och hållet 

1 2 3 4 5 

Ställningstagande 

1. Min bästis ger mig trygghet i livet. 

2. Min bästis ger mig självförtroende. 
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3. Min bästis ger mig en känsla av självsäkerhet. 

4. Min bästis ger mig trygghet inför framtiden. 

5. Min bästis ger mig förutsättningarna att se optimistiskt på framtiden. 

Grundlig utforskning 

6. Jag försöker ta reda på mycket om min bästis. 

7. Jag reflekterar ofta kring min bästis. 

8. Jag anstränger mig mycket för att se nya saker hos min bästis. 

9. Jag försöker ofta att ta reda på vad andra människor tänker om min bästis. 

10. Jag pratar ofta med andra om min bästis. 

Omprövning av ställningstagande 

11. Jag tänker ofta att det vore bättre att försöka finna en helt annan bästis. 

12. Jag tänker ofta att en ny bästis skulle göra mitt liv mer intressant. 

13. I själva verket söker jag efter en ny bästis. 

Jobbidentitet 

Instruktioner 

Nedan finns ett antal frågor kring dig och ditt jobb. För varje fråga, sätt ett kryss för det påstå-
endet som bäst överensstämmer med din åsikt. 

Svarsalternativ: 
 

stämmer inte 
alls 

stämmer inte stämmer ibland Stammer stämmer helt 
och hållet 

1 2 3 4 5 

Ställningstagande 
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1. Mitt jobb ger mig trygghet i livet. 

2. Mitt jobb ger mig självförtroende. 

3. Mitt jobb gör att jag känner mig säker på mig själv. 

4. Mitt jobb inger mig trygghet inför framtiden. 

5. Mitt jobb tillåter mig att se på framtiden med optimism. 

Grundlig utforskning 

6. Jag försöker att ta reda på mycket om mitt jobb. 

7. Jag reflekterar ofta kring mitt jobb. 

8. Jag anstränger mig mycket för att ta redan på nya saker om mitt jobb. 

9. Jag försöker ofta ta reda på vad andra människor tycker om mitt jobb. 

10. Jag pratar ofta med andra människor om mitt jobb. 

Omprövning av ställningstagande 

11. Jag tänker ofta att det vore bättre att försöka hitta ett annat jobb. 

12. Jag tänker ofta att ett annat jobb skulle göra mitt liv mer intressant. 

13. I själva verket söker jag efter ett annat jobb. 
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Bilaga 3: SRM-SF- instrumentet 

 

Jag som svarar på denna enkät är:                   kille                       tjej 

Ålder:_______                             Klass:_______ 

Namn:_________________________________ 

Instruktioner: Genom enkätfrågorna försöker jag förstå vad du tycker är viktigt och hur du 
anser att människor bör handla och bete sig och framför allt varför du tycker att just detta (som 
att hålla ett löfte) är viktigt. Skriv så mycket du kan och förklara gärna på flera sätt, försök 
hjälp mig att förstå varför du tycker som du gör. Om inte raderna räcker till så använd även 
marginalen. 

1. Tänk på en situation när du har lovat en vän någonting. Hur viktigt är det för männi-
skor att hålla sina löften, om det är möjligt, till kamrater? Ringa in det svar som stäm-
mer bäst överens med din åsikt: 

            Mycket viktigt                                    viktigt                                              inte så viktigt 

           Varför anser du detta? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Vad anser du om att hålla ett löfte överhuvudtaget? Hur viktigt är det att människor 
håller löften, om det är möjligt, även till någon som de knappast känner?  

 Mycket viktigt                                    viktigt                                              inte så viktigt 

Varför tycker du detta? 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Hur ser du på att hålla ett löfte till ett barn? Hur viktigt är det att föräldrarna håller 
sina löften till barnen, om de kan? 

Mycket viktigt                                    viktigt                                              inte så viktigt 

Varför har du denna uppfattning? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Allmänt sett, hur viktigt är det för människor att tala sanning? 

Mycket viktigt                                    viktigt                                              inte så viktigt 

Varför anser du detta? 

____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Tänk på när du har hjälpt din mamma eller pappa. Hur viktigt är det för barn att hjälpa 
sina föräldrar? 

Mycket viktigt                                    viktigt                                              inte så viktigt 

Varför tycker du detta? 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

6. Låt oss säga att en vän till dig behöver hjälp och till och med kan dö och du är den 
enda som kan rädda henne eller honom. Hur viktigt är det för en person (utan att mista 
sitt eget liv) att rädda livet på en vän? 

Mycket viktigt                                    viktigt                                              inte så viktigt 

Varför har du denna åsikt? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

7. Vad anser du om att rädda livet på någon? Hur viktigt är det för en människa (utan 
att mista sitt eget liv) att rädda livet på en främling? 

Mycket viktigt                                    viktigt                                              inte så viktigt 

Varför anser du detta? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8. Hur viktigt är det för en människa att leva även om personen inte vill? 

Mycket viktigt                                    viktigt                                              inte så viktigt 

Varför har du denna åsikt? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9. Hur viktigt är det för människor att inte ta saker som tillhör andra? 

Mycket viktigt                                    viktigt                                              inte så viktigt 

Varför tycker du detta? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10. Hur viktigt är det för människor att lyda lagen? 

Mycket viktigt                                    viktigt                                              inte så viktigt 

Varför har du denna uppfattning? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

11. Hur viktigt är det för domstolen att sända människor som bryter mot lagen i fängelset? 

Mycket viktigt                                    viktigt                                              inte så viktigt 

Varför tycker du detta? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Bilaga 4: Intervjufrågor 

Självuppfattning: 
1. Hur beskriver du dig själv? Utseende, inre egenskaper, intressen, 

önskningar och drömmar mm.  
2. Vem känner till dina bra och dåliga sidor (kompisar, vuxna)? 
3. Vad tycker du om? 
4. Vad tycker du mindre bra om? 
5. Vem känner till vad du tycker om och vad du inte gillar (kompisar, 

vuxna)? 
6. Vad är bra i ditt liv? 
7. Finns det någonting som inte är bra? Om ja, vad? 

 
Identitet: 

8. Vilken betydelse har vuxna människor för dig? Beskriv! 
9. Känner du dig respekterad av vuxna? Ge exempel! 
10. Kan du lita på vuxna? I skolan? Utanför skolan? 
11. Har du en egen vilja eller gör du som de vuxna vill? Beskriv! 
12. Tycker du att de vuxna förstår vem du är? 
13. I vilken utsträckning styr familjen dina val? Ge ex! 

 
14. Vilken betydelse har kompisar för dig? 
15. Är du nöjd med dina kamrater? Beskriv! 
16. Tycker du att dina kompisar förstår vem du är? 
17. Känner du dig respekterad av dina kompisar? Ge exempel! 
18. Kan du lita på dina kompisar? I skolan? Utanför skolan? 
19. Har du en egen vilja eller gör du som kompisarna vill? Beskriv! 
20. Hur tror du att kamraterna påverkar din bild av dig själv? 
21. I vilken utsträckning styr kompisarna dina val? Ge exempel! 

 
22. Hur ser din skolsituation ut? 
23. Vad tycker du om dina skolresultat? 
24. Hur tror du att skolresultaten påverkar din bild av dig själv? 
25. Beskriv din relation till lärarna. 
26. Hur tror du att din relation till lärarna påverkar dina prestationer i sko-

lan? 
27. Beskriv din relation till klasskamraterna. 
28. Hur viktig är skolan för dig? Motivera! 
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Existentiella frågor/religiositet: 
29. Vad är viktigast i ditt liv? Varför? 
30. Vad tänker du på mest av allt? 
31. Pratar du med någon om dina innersta tankar? Om ja, med vem? 
32. Är lärarna intresserad av dina tankar? Ge ex! 
33. Finns det vuxna som är intresserad av det som är viktigast i ditt liv? 

Beskriv! 
34. Är kompisarna intresserade av dina innersta tankar? 
35. Hur viktigt är det att kompisarna intresserar sig för det du tycker är 

allra viktigast? Varför? 
 

36. Tillbaks till det som ger dig kraft, på vilket sätt får du kraft? Vad gör 
du för att få kraften? Vem är med/deltar? 

37. Vad innebär religion för dig? 
38. Ger religionen dig styrka? Om ja, på vilket sätt?  
39. Hur ser du på ett liv efter döden? 
40. Diskutera kring ev. enkätfrågor 

 
Moral: 

41. Vad betyder begreppet moral för dig? 
42. Med vem pratar du om moralfrågor? 
43. Upplever du någon gång att du befinner dig i en situation där du måste 

besluta om vad som är rätt och fel men att du i första skedet inte kan-
avgöra vad du bör göra? 

 
44. Vilka är de viktigaste moralfrågorna i: 

Världen idag 
Skolan 
Familjen 
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Bilaga 5: Kodlista, intervjuer 

 
 
 
 Intervju nr Tilläggs-

fråga 
KASAM SRM-SM 

1. AAL 
2. AAE 
3. ACJ 
4. ACA 
5. ACH 
6. ACS 
7. ACM 
8. ABJ 
9. ABA 
10. ACE 
11. ACR 
12. AAC 
13. ABG 
14. ABE 
15. AAH 
16. GBA 
17. GBO 
18. GAA.A.B. 
19. GAH.Å 
20. GAF 
21. GAH.J 

 
22. GBS 

 
23. GBA.S 

 
24. GBK 

 

1 
2 
3-4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
18 
19 
21 
22, 23 
24 
26 
27 
28 
29 
30 
31+3 (vita 
olympus) 
1 (vita 
olympus) 
4 (vita 
olympus) 
5 (vita 
olympus) 

13 
12 
17 
25 
15 
14 
16 
20 

32 
68 
38 
85 
73 
32 
73 
49 
33 
72 
78 
52 
66 
54 
65 
77 
61 
80 
42 
55 
49,5 
 
67 
 
74 
 
54 

3MT:B 
3MT:B 
3(2) 
3MT:B 
3MT:B 
3MT:B 
3(2) 
2(3) 
2MT:B 
3(4) 
3MT:B 
3(4) MT:B 
3 
3(2) 
3(4)MT:B 
3MT:B 
3MT:B 
3 
2(3) 
3 
3(2) 
 
2(3) 
 
3(2) 
 
2(3) fr 8 un-
score, rel 
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Bilaga 6: Kodning av intervjumaterialet 

 
 

Analysen är indelad i fem teman som är baserade på avhandlingens kvantita-
tiva lde kring vuxen- och kamratrelationer, existentiella frågor samt moral. De 
fem temana är tillsammans uppdelade i 18 kategorier med medföljande koder 
baserade på det kvalitativa intervjumaterialet.  

 
Tema: Självuppfattning (Intervjufråga 1-7) 

 
1. Kategori: Öppenhet mot omgivningen 

 
             personlighet                                                         åsikter 

 
föräldrar syskon  släkt kamrater  övriga                            beteende       smak 
 
             stark – medium – svag 
 

2. Kategori: Livssituation 
 

                 relationer              individen                materiella faktorer 
 

positiv- likgilltig- negativ- positiv/negativ 
 

stark-medium-svag 
 

Tema: Vuxenrelationer (Intervjufråga 8-13) 
 

3. Kategori: Betydelsefullhet 
 

föräldrar     släkt      skola 
 

föredöme  -  trygghet/tillit -  livsnödvändighet 
 

stor betydelse- ganska stor- ganska liten- liten- saknar 
 

postiv-likgiltig-negativ-positiv/negativ 
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4. Kategori: Respekt från vuxna 
 

accepterad     lyssnar      tillit     saknas 
 

   föräldrar- släkt –skolan-övriga 
 

stor-ganska stor-ganska liten-liten-saknas 
 

5. Kategori: Tillit 
 
                    föräldrar    släkt       skola       generellt   
 
 ömsesidighet-trygghet-löften/tala sanning-engagemang-generellt 
 
i hög grad-i ganska hög grad-i ganska låg grad-i låg grad-saknas 
 

6. Kategori: Förståelse 
 

föräldrar      släkt      skola   övriga vuxna 
 

yttre beteende-inre beteende-generellt 
 

lyssnar -  öppenhet 
 

Tema: Kamratrelationer (Intervjufråga 14-21) 
 

7. Kategori: Betydelsefullhet 
 
                 skolan                                                             fritiden 
 

stor betydelse- ganska stor- ganska liten- liten- saknar 
 

förståelse -  tillit/trygghet -  respekt -  nöje/sällskap 
 

i hög grad-i ganska hög grad- i ganska låg grad-i låg grad   
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Tema: Skolsituationen (Intervjufråga 22-28) 
 

8. Kategori: Relationer 
 
        klasskamrater    övriga elever    lärare       övriga vuxna 
 

             prestation   och    självuppfattning 
 

Stor inverkan-ganska stor-ganska liten-liten 
 

positiv-likgiltig-negativ-positiv/negativ 
 

9. Kategori: Skolans betydelse 
 

                individ                                                                             social 
 
kunskap  självförtroende    framtid                                        kamrater   vuxna   
 
stor betydelse-ganska stor betydelse-ganska liten betydelse-liten betydelse-ej betydelse 
 

positvt-likgiltig-negativt-positiv/negativ 
 

10. Kategori: Skolresultat 
 

självbild                  relationer                 prestationer 
 
           mycket- ganska mkt- ganska lite- lite nöjd- ganska nöjd- ganska missnöjd- missnöjd 
 

postivt -  neutralt -  negativt -  positiv/negativ 
 

Tema: Existentiella frågor (Intervjufråga 29-40) 
 

11. Kategori: Viktigast i livet 
 

bakgrund                   nutid                  framtid                        saknas/vet ej 
 

religion - individen själv – relationer 
 

         kollektivt     individuellt    kamrater  vuxna   allmänt 
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12. Kategori: Kraftkälla 
 

praktiskt/fysiskt              religion                            socialt                                  
 
individuellt  gemensamt   individuellt  gemensamt  familjen  föräldrar  vänner  allmänt 
 

13. Kategori: Religiös tillhörighet 
 

kristen         muslim         buddist        hindu         jude 
 

stark-medium-svag 
 

14. Kategori: Religionens betydelse 
 

inte viktig         styrka        trygghet         tröst         kulturell 
 

stark  -   medium   -    svag 
 

Tema: Moral (Intervjufråga 41-44) 
 

15. Betydelsen av moral 
 

vet ej                             relationellt                            individuell 
 

 rätt och fel handling      religion 
 

                                            rätt handling 
 
 

16. Kategori: Moralsamtal 
 
 familjen          föräldrar               kamrater            skolan                 pratar inte 
 

ofta  -  mindre ofta  -  sällan 
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17. Kategori: Moraldilemma 
 

relationer     skolarbete 
                                                                      

                                      kompisar/vuxna 
                                       

                                                                              rättvisa 
 

hålla löften  rättvisa  trofasthet 
 

18. Kategori: Viktigaste moralfrågan 
 

världen    skolan     familjen/kamrater 
                                 
                                 lärare    elever     

                                                                                
         

 
  religion fattigdom/svält   liv och död respekt/acceptans hålla löften    hålla regler    trofast    
 
                              krig/terrorism, dödsstraff                religion 
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Bilaga 7: Informationsbrev till målsmän 

En undersökning kring självuppfattning, vad som är rätt och fel 
samt meningen med livet. 
 
I denna undersökning vill jag studera hur ungdomar ser på sig själv 
och på moralfrågor. Jag vill även undersöka i vilken utsträckning 
ungdomar upplever mening i livet. Rektor samt aktuella mentorer och 
pedagoger vid skolan har godkänt undersökningen. Undersökningen 
består av enkätfrågor samt intervjuer och genomförs i anslutning till 
skoldagen. Enkätfrågorna beräknas ta ca 60 min fördelat på två 
lektionstillfällen. Intervjuerna berör en mindre grupp ungdomar och 
beräknas ta ca 30-40 min. I enkäten tillfrågas samtliga ungdomar om 
de kan tänka sig att delta vid en senare intervju.  
 
Elevvårdsteamet vid skolan är informerat. Om deltagandet i studien 
väcker frågeställningar finns teamet tillgängligt för samtal.  
 
Deltagandet är frivilligt men betydelsefullt för analysen av det slutliga 
undersökningsresultatet. De ungdomar som inte önskar delta i studien 
arbetar vidare med de vanliga skoluppgifterna. 
  
Materialet avidentifieras och förvaras på ett säkert sätt vid 
universitetet. Resultatet av studien kommer att publiceras i artiklar 
samt i doktorsavhandlingen. Varken namnet på de aktuella skolorna 
eller de elever som medverkar kommer att framgå. Alla uppgifter som 
kommer oss till del kommer att behandlas på ett sådant sätt att inga 
obehöriga får del av dem. Undersökningspersonerna kan när som helst 
avbryta sin medverkan i studien utan påtryckningar från den 
forskningsansvarige.  
 
Genom att belysa vikten av ovanstående frågeställningar hoppas jag 
att områdena skall prioriteras i större utsträckning i framtidens skola. 
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Huvudman för projektet och personuppgiftsansvarig är Uppsala 
universitet. Enligt personuppgiftslagen, PUL, har deltagarna i studien 
rätt att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter som 
hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 
Kontaktperson är prof. Valerie DeMarinis som är ansvarig forskare för 
projektet. 
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Bilaga 8: Samtyckesblankett till målsmän 

Samtycke att delta 

Jag har läst ovanstående information om studien och erbjudits att 
vända mig till den undersökningsansvarige vid eventuella frågor. Jag 
ger därmed mitt samtycke till att mitt barn deltar i undersökningen 
kring självuppfattning, vad som är rätt och fel samt meningen med li-
vet. Jag samtycker till att insamlat material används för analys i artik-
lar samt i en doktorsavhandling. 

Barnets namn:_____________________________________________ 

 

Underskrift:______________________________________________ 

 

Datum:__________________________ 

 

Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i den aktuella studien. 

Underskrift:______________________________________________ 

 

Datum:_________________________ 

 

Lämna svar till respektive mentor senast fredagen den 10/2! 
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Bilaga 9: Informationsbrev till deltagarna 

En undersökning kring självuppfattning, vad som är rätt och fel samt 
meningen med livet. 
 
I denna undersökning vill jag studera hur ungdomar ser på sig själv och på 
moralfrågor. Jag vill även undersöka i vilken utsträckning ungdomar upplever 
mening i livet. Rektor samt aktuella mentorer och pedagoger vid din skola har 
godkänt undersökningen.  
 
Undersökningen består av enkätfrågor samt intervjuer och genomförs i anslut-
ning till skoldagen. Enkätfrågorna tar ca 60 min fördelat på två lektionstill-
fällen. Intervjuerna berör en mindre grupp ungdomar och tar ca 30-40 min. I 
enkäten tillfrågas du om du kan tänka dig att delta vid en senare intervju.  
 
Kurator och psykolog vid skolan är informerade om undersökningen. Om du 
har några frågor som du vill samtala kring finns de tillgängliga för samtal.  
 
Ditt deltagande är frivilligt men betydelsefullt för det slutliga undersöknings-
resultatet. Om du inte vill delta kan du arbeta vidare med din skoluppgift. 
 
Resultaten kommer att redovisas i artiklar och i min doktorsavhandling. Var-
ken namnet på din skola eller de eleverna som medverkar kommer att redovi-
sas. Alla uppgifter som kommer oss till del kommer att behandlas på ett sådant 
sätt att inga obehöriga får del av dem. Du kan när som helst avbryta din med-
verkan i studien utan problem.  
  
Huvudman för projektet och personuppgiftsansvarig är Uppsala universitet. 
Enligt personuppgiftslagen, PUL, har du rätt att gratis en gång per år få ta del 
av samtliga uppgifter som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 
Kontaktperson är prof. Valerie DeMarinis som är ansvarig forskare för pro-
jektet. 
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Bilaga 10: Samtyckesblankett till deltagarna 

Samtycke att delta 
 

Jag har läst ovanstående information om studien och erbjudits tillfälle att 
vända mig till den undersökningsansvarige för frågor. Jag ger därmed mitt 
samtycke till att delta i undersökningen kring självuppfattning, vad som är rätt 
och fel samt meningen med livet. 
Jag samtycker till att svaren används i artiklar och i en doktorsavhandling. 
 
Underskrift:______________________________________________ 
 
Datum:__________________________ 
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