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Abstracts 

For several decades much research has shown that people who often attend religious services 

estimate their life quality and health higher than people who never attend church (e g Koenig, 

McCullough & Larsson, 2001, 2012). Much of this research has been done in USA. What about 

people in Sweden - one of the most secularized countries in the world? The theories of 

existential epidemiology and of the importance of existential health to other aspects of health 

from prof. Valerie DeMarinis were used as a theoretical base in this study.  

The purpose of this mixed method sequential study was to compare 247 elderly (medium age 

75) according to their frequencies of church attendance. Were there significant correlations 

between frequency of church attendance and existential health according to WHOQOL-SRPB? 

Where there any significant correlations between existential health and the other aspects of 

health assessed in WHOQOL? What factors were mentioned as explanations to existential 

health among elderly in this secular country? These questions were investigated in the second 

qualitative part of the study where eight interviews were done, four with persons who never 

attend church and four with those who often did. The interview persons were matched to 

demographic variables and to general health according to WHOQOL. Statistical calculations 

were made with Spearmans rank order correlation and Mann-Witneys U-test for nonparametric 

variables and the interviews were analyzed both inductively and deductively. 

The results showed significant correlations on 0,01 level between church attendance and all 

aspects of estimated existential health in SRPB. It was also a clear difference in existential 

health according to average assessment in SRPB between the groups. The results also showed 

significant correlations between every aspect of existential health to other aspects of health, 

most clearly to social and to psychological health. The correlations were stronger to some of 

the aspects of existential health.  

For interview persons never attending church the ways to get a meaning in life was for three 

of them to be engaged in different activities like physical exercise, music and spending time 

with friends and relatives. The fourth person, who estimated higher om SRPB, described a 

number of aspects of existential health. Among those who often attend Sunday service this was 

not per se a factor mentioned as an explanation to their high existential health. Instead it was 

their Christian faith as a whole that made their existential health high.  

Researchers in psychology of religion in Sweden claim an existential epidemiology spread, 

especially in groups of young people and immigrants. This study shows rather low existential 

health also in a group of elderly people. A collaboration between health care centers and local 

pastors, priests, deacons and imams are suggested to prevent and treat low existential health.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: existential health, WHOQOL-SRPB, psychology of religion, DeMarinis, elderly 
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1. Inledning 

1.1 Kort om denna studie  
Den här studien handlar om ett område av hälsa, som inte tidigare undersökts i Sverige: Den 

existentiella hälsan hos en grupp äldre personer. För drygt tio år sedan beslutade riksdagen, att 

inte bara kroppsliga och psykologiska, utan även existentiella behov ska tillgodoses 

befolkningens hälsa. Hur står det till med detta område av hälsa bland äldre människor idag? 

Flera decenniers internationell forskning visar, att grupper som har en religiös tro har en 

bättre hälsa inom i stort sett alla områden och lever längre än andra. Det här är antagligen väldigt 

oväntade resultat för en svensk läsare, förmodligen också för en person, som är troende.  

I den här studien undersöktes först i en kvantitativ del, om det också i Sverige fanns något 

samband i en grupp pensionärer mellan existentiell hälsa och hur ofta man deltar i en gudstjänst. 

Vad skulle i så fall kunna vara tänkbara förklaringar till det? Och vad bidrar till existentiell 

hälsa hos den majoritet i befolkningen, som sällan eller aldrig deltar i en gudstjänst? Var får 

man existentiell påfyllnad, när kyrkor och samfund spelat ut sin roll för de flesta? Detta 

undersöktes i studiens andra kvalitativa del, som kompletterar den första.  

 

1.2 Bakgrund  
I regeringens proposition från 2007 En förnyad folkhälsopolitik beskrevs bland skälen för 

behovet av ett förnyat folkhälsoarbete: ”Människan har såväl kroppsliga som själsliga och 

andliga behov. Denna helhetssyn på mänskliga behov utgör utgångspunkten för en förnyad 

folkhälsopolitik.” (Riksdagen, prop.2007/08:110). Det faktum att andliga behov nämns i en 

regeringsproposition om folkhälsa kan möjligen verka förvånande. Hur mycket av den hälso- 

och sjukvård som erbjuds på landets vårdcentraler har som mål att möta andliga behov? Det 

förefaller som om denna dimension av hälsa ännu knappast har fått något stort genomslag i den 

vanliga hälsovården eller i sjukvården, även om arbetet i Region Jönköpings län förefaller vara 

ett undantag (Blomqvist, 2020). Ett skäl kan möjligen vara, att en senare regeringspropo- sition 

om folkhälsan fokuserar på jämlik hälsa och då helt bortser från det existentiella området. 

(Riksdagen, prop. 2017/18:249). Att jämlik hälsa är eftersträvansvärt är nog en självklarhet för 

de flesta, men den existentiella dimensionen och de skillnader i hälsa som kan finnas på detta 

område är sannolikt inte lika uppenbara.  
Den helhetssyn på människans behov som uttrycks i folkhälsopropositionen, där fysiska och 

psykiska behov kompletteras med andliga behov är inte ny. Den verkar vara tydligast uttalad 

och praktiserad i Sverige i den palliativa vården. I utredningen ”Döden angår oss alla. Värdig 

vård vid livets slut” tydliggörs den grundläggande synen på människan, som en person med 

såväl fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov (SOU 2000:6 s.194f). I de palliativa 

team som finns runt om i landet är ofta en präst eller diakon knuten till gruppen, för att genom 

själavårdssamtal kunna svara mot existentiella behov hos patienter och närstående.  
”Varför är vården existentiellt tondöv?” Citatet är hämtat ur en debattartikel med rubriken 

Glöm inte bort den existentiella hälsan! Den läkare som citerades i rubriken menade, att de 

existentiella frågorna finns bland patienterna, men att vårdpersonalen inte alltid är tillräckligt 

rustad att möta dessa behov (Modéus, 2019). 

Kan låg medvetenhet om den existentiella dimensionen av hälsa inom hälso- och sjukvården 

såväl som generellt bland befolkningen vara en bidragande orsak till den registrerade höga 

psykiska ohälsan i Sverige? Denna senare har uppmärksammats under flera decennier, i 

synnerhet som stressrelaterad ohälsa och för yngre personer, inte minst bland kvinnor. Under 

senare år har även den psykiska ohälsan bland äldre uppmärksammats. Depressioner är inte 
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ovanligt som dödsorsak, då en högre andel av män från 65 år än yngre dör p g a suicid. I 

synnerhet gäller det män 80-84 år (Socialstyrelsen, 2018). När personer skattade sitt allmänna 

hälsotillstånd i den senaste nationella folkhälsoenkäten, var gruppen 65-84 år minst nöjda. 42% 

höll inte med om att man mår bra eller mycket bra och gruppen har blivit något större sedan 

den förra mätningen (Folkhälsomyndigheten 2018.) Kan något av den registrerade höga 

psykiska ohälsan i själva verket vara ett resultat av icke diagnosticerad hög existentiell ohälsa? 

Kan kyrkor och samfund utgöra sådana stödjande miljöer för existentiell hälsa, som WHO:s 

internationella konferens i Sundsvall 1991 lyfte fram som så centrala i folkhälsoarbetet? 

(Pellmer & Wramner, 2007 s. 21).   

Inom den internationella religionspsykologiska forskningen har, som nämndes inledningsvis, 

samband mellan religiositet/andlighet och hälsa uppmärksammats under flera decennier. 

Många studier har påvisat signifikanta positiva samband mellan bl a fysisk eller psykisk hälsa 

och å andra sidan religiositet/andlighet, t ex mätt i hur ofta man deltar i en gudstjänst. Mycket 

av denna forskning är gjord i USA. (T ex. Koenig et al. (2001 och 2012), Palouzian & Park 

(2013) s. 519-554, Hood, Hill & Spilka (2019) s.435-448 och Rosmarin & Koenig (2020). Att 

undersöka samband mellan fysisk, psykisk respektive social hälsa och gudstjänstfrekvens 

bedömdes visserligen som intressant i den här studien, men alltför omfattande för ett arbete på 

denna nivå. Resultaten av denna del av den kvantitativa delstudien kom därför att exkluderas.  

I Sverige har forskare inom religionspsykologi studerat den existentiella dimensionen av 

hälsa och hur detta område påverkas av den i internationellt perspektiv tydliga sekulariseringen 

i det svenska samhället. Valerie DeMarinis, professor i religionspsykologi i Uppsala 2000-

2019, har ägnat ämnet stor uppmärksamhet. Hon menar att den andliga/existentiella aspekten 

av hälsa är den mest svårfångade och det mest försummade området av hälsa (DeMarinis, 2003 

s. 39). Hon har använt begreppet existentiell epidemiologi, för att beskriva den folksjukdom 

hon tycker sig se som ett resultat av att kyrkor och samfund till stor del förlorat sin funktion 

som institutioner, som kan erbjuda meningsskapande system för den svenska befolkningen 

(DeMarinis, 2003 s. 41ff.).  

Jag har velat undersöka, om den koppling DeMarinis tycker sig se även finns i en grupp äldre 

personer, för vilka kyrka och samfund fortfarande har en meningsskapande funktion: Har dessa 

en högre existentiell hälsa än en grupp i motsvarande ålder, som sällan eller aldrig deltar i en 

gudstjänst och som därmed kan antas inte alls eller i liten utsträckning använda kyrkor och 

samfund som meningsskapande institutioner? Kan det finnas ett statistiskt samband mellan hur 

ofta man brukar delta i en gudstjänst och hur högt man skattar sin existentiella hälsa? Jag ville 

också undersöka, om det var möjligt att finna sådant som de som ofta deltar i gudstjänster angav 

som förklaringar till sin existentiella hälsa. Fanns det t ex faktorer i själva gudstjänsterna de 

brukar delta i, som framkom som orsaker till deras skattning av existentiell hälsa? Dessutom 

ville jag undersöka, om det går att upptäcka vad som kan ge existentiell hälsa hos personer som 

aldrig deltar i gudstjänster. Fanns det något som har ersatt kyrkors och samfunds 

meningsskapande funktion för dem? 

FN:s organ för hälsa, World Health Organization, WHO, ser hälsa som ett uttryck för 

livskvalitet och har utarbetat ett frågeformulär med skattningsskalor för upplevd livskvalitet 

inom de fyra områden som enligt WHO utgör områden av hälsa, dvs fysisk, psykisk, social och 

andlig hälsa, WHOQOL. (WHO Quality Of Life) De fyra frågorna om andlig hälsa i formuläret 

har senare kompletterats med 32 frågor om åtta olika aspekter av andlig, religiös och personlig 

tro (Spirituality, Religiousity and Personal Beliefs - SRPB) till ett frågeformulär, WHOQOL-

SRPB. Detta har validerats i 18 länder i världen och är översatt till svenska. De 32 frågorna i 

SRPB är formulerade för att ha ett tvärkulturellt perspektiv och vara meningsfulla för personer 

med olika religiös tillhörighet liksom för människor utan någon religion (Melder, 2011 s. 78f). 

WHOQOL-SRPB har i en förkortad version använts i denna studie.  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna flervalsmetod i två steg var att jämföra upplevd livskvalitet med fokus på det 

existentiella området hos en grupp personer 65+, som ofta deltar i gudstjänst med en grupp 

personer i samma ålder, som sällan eller aldrig deltar i gudstjänst.  

I den första delstudien jämfördes inledningsvis om några signifikanta samband fanns mellan 

å ena sidan gudstjänstfrekvens och å andra sidan existentiell livskvalitet/hälsa mätt med det 

internationellt utprövade enkätinstrumentet WHOQOL-SRPB. Dessutom gjordes beräkningar 

av eventuella signifikanta samband mellan skattad existentiell livskvalitet mätt med SRPB och 

fysisk, psykisk och social livskvalitet/hälsa mätt med WHOQOL. Med utgångspunkt från 

resultaten i denna kvantitativa delstudie gjordes i den andra delstudien ett försök att genom icke 

strukturerade intervjuer utforska, om det bland de intervjuade gick att upptäcka faktorer som 

angavs som förklaringar till hög existentiell hälsa hos personer som ofta deltar i gudstjänst 

respektive hos de som aldrig gör det.  

Huvudfråga i den kvantitativa delstudien:  

Fråga 1: Fanns det några signifikanta samband mellan skattning av existentiell och andlig 

livskvalitet/hälsa mätt med WHOQOL-SRPB och angiven gudstjänstfrekvens i en grupp 

personer 65+?  

Existentiell livskvalitet/hälsa skattas i SRPB inom åtta olika aspekter av det existentiella 

området, S1, S2, S3 etc. Andlig livskvalitet/hälsa skattas i WHOQOL med frågor som kodas 

F24. Jag är intresserad av att undersöka, om gudstjänstfrekvens har starkare samband, dvs en 

högre positiv korrelation, med några av dessa aspekterna än med andra. Är det t ex ett starkare 

samband mellan hur ofta man deltar i en gudstjänst och upplevelsen av kontakt med en andlig 

dimension (S1) än med känslan av förundran och tacksamhet (S3)? I studiens huvudfråga mäts 

existentiell livskvalitet/hälsa som helhet. Här bryts denna variabel ner i sina åtta dimensioner 

och F24 läggs till. Forskningsfrågan formuleras:  

Fråga 2: Fanns det några skillnader i styrka av samband mellan de åtta olika aspekterna av 

existentiell och andlig livskvalitet/hälsa mätt med SRPB liksom F24 och angiven 

gudstjänstfrekvens i en grupp personer 65+? 

Det finns i bl a en av DeMarinis teorier (se s.17) en modell av hälsa i fyra dimensioner, där 

existentiell hälsa antas påverka fysisk, psykisk, social och miljöbetingad hälsa. Jag vill pröva 

om det stämmer i detta material. Forskningsfrågan formuleras:  

Fråga 3: Fanns det några signifikanta samband mellan skattad existentiell och andlig 

livskvalitet/hälsa och övriga områden av skattad livskvalitet/hälsa (fysisk, psykisk och social 

livskvalitet/hälsa) mätt med WHOQOL-SRPB i en grupp personer 65+?  

Som i fråga 2, vill jag även undersöka, om det finns skillnader mellan sambanden av de olika 

aspekterna av andlig och existentiell livskvalitet/hälsa, som de skattas i F24 och S1-S8 och de 

olika områdena av hälsa som de skattas i WHOQOL. Forskningsfrågan formuleras:   

Fråga 4: Fanns det några skillnader i styrka av samband mellan de olika aspekterna av skattad 

existentiell och andlig livskvalitet/hälsa mätt med WHOQOL-SRPB och de övriga områden av 

livskvalitet/hälsa (fysisk, psykisk och social livskvalitet/hälsa) mätt med WHOQOL i en grupp 

personer 65+?  

 

Grundfrågan var i den kvalitativa delstudien: Vilka faktorer angavs av personer som skattade 

en hög existentiell hälsa enligt WHOQOL-SRPB i den kvantitativa delstudien som förklaringar 

till sin existentiella livskvalitet/hälsa?  

Denna fråga ledde fram till de två frågor, som ställdes i den kvalitativa delstudien: 

Fråga 5: Vilka faktorer angavs av personer 65+, som aldrig deltar i gudstjänster som 

förklaringar till deras existentiella livskvalitet/hälsa?  

Fråga 6: Vilka faktorer angavs av personer 65+, som ofta deltar i gudstjänster som förklaringar 

till deras existentiella livskvalitet/hälsa?  
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1.4 Studiens uppläggning 
Detta är en flermetodsstudie i två steg, (multisekventiell mixed metodstudie) som kombinerar 

en kvantitativ del med en efterföljande kvalitativ/explorativ del. Resultaten från den första 

delstudien ligger till grund för den andra delen. I den första kvantitativa delstudien undersöktes 

genom statistiska bearbetningar av insamlat enkätmaterial (WHOQOL-SRPB) eventuella 

statistiskt signifikanta samband mellan hur ofta man deltar i en gudstjänst och hur högt man 

skattade sin livskvalitet/hälsa. Fokus var på den existentiella hälsan. I den andra kvalitativa 

delen valdes en liten grupp ur den ursprungliga ut och fick i intervjuer berätta om sina 

erfarenheter, tankar, känslor etc. för det område som studerades. Fokus var på förklaringar till 

existentiell livskvalitet och hälsa som de intervjuade gav. Detta syftade till att ge en annan typ 

av kunskap, som kan ge upptäckter av nya infallsvinklar och uppslag till vidare hypoteser och 

teorier för ny forskning. Motivet för att använda två metoder i kombination var att i den andra 

delen upptäcka tänkbara förklaringar till eventuella skillnader och samband i studiens första 

del. 

I del 1 besvarades WHOQOL-SRPB av dels en grupp personer 65+, som uppgav att man 

firar gudstjänst minst en gång i månaden och dels av en grupp personer i samma ålder, som 

skattade att man aldrig eller max 3 gånger per år brukar delta i en gudstjänst. Svaren 

databearbetades och eventuella signifikanta samband beräknades. Medelvärden och 

standardavvikelser för de två olika grupperna beräknades också. Dessutom beräknas eventuella 

samband mellan skattad existentiell livskvalitet/hälsa och övriga aspekter av hälsa, dvs fysisk, 

psykisk respektive social hälsa.   

I del 2 intervjuades sammanlagt 8 personer genom icke strukturerade intervjuer om vilka 

faktorer man ansåg ge en själv en hög existentiell hälsa. 4 personer tillhörde gruppen som aldrig 

deltar i gudstjänster och 4 personer matchades mot dessa vad gäller kön, ungefärlig ålder, 

utbildningsnivå och upplevd generell hälsa och tillhör gruppen som uppgivit, att man 

åtminstone en gång i månaden deltar i en gudstjänst.  

Intervjupersonerna valdes ut från enkätmaterialet i den första delstudien. Icke strukturerade 

intervjuer används, då några få frågor ställdes med möjlighet för intervjuaren att ställa 

följdfrågor. Intervjuerna gjordes av författaren och varade 30-40 minuter. De bandades, 

kodades och bearbetades enligt de regler som gäller för innehållsanalys av kvalitativt material. 

Deltagarna valdes ut genom kontakt med ansvariga för lokalavdelningar för 

pensionärsorganisationerna PRO och SPF samt för församlingar i Svenska kyrkan, 

Equmeniakyrkan och Pingstförsamlingen i en stad i Mellansverige.  

1.5 Begrepp och terminologi  
Hälsa: WHO:s definition av hälsa har förändrats genom åren, men en definition från 1986 är 

följande: ”Hälsa är […] en resurs i det dagliga livet, inte som målet för att leva. Hälsa är ett 

positivt begrepp som betonar sociala och personliga resurser liksom fysiska förmågor” (min 

översättning) (WHO, 1986 i Medin & Alexandersson, 2000 s. 66). Hälsa ses som en resurs i en 

människas liv för att kunna nå olika mål i livet på samma sätt som t ex utbildning, ekonomi och 

sociala nätverk. (Medin & Alexandersson, 2000 s. 67). WHO:s indelning av hälsa i fyra 

aspekter har använts. Dessa aspekter är fysisk hälsa, psykisk hälsa, social hälsa, och andlig 

hälsa. Det senare brukar i svensk kontext översättas med begreppet existentiell hälsa (WHO 

2002a).  

Livskvalitet: WHO:s definition av livskvalitet har använts: ”Individens uppfattning om sin 

livssituation i relation till rådande kultur och normer och i relation till sina egna mål, 

förväntningar, värderingar och intressen. Livskvalitet är definitionsmässigt en personlig 

upplevelse, som påverkas av förändringar i livssituationen och som varierar med tiden (SBU 
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2012). WHO ser god hälsa som en viktig dimension i livskvalitet för människan: ”God hälsa är 

en avgörande resurs för social, ekonomisk och personlig utveckling och är en viktig dimension 

för livskvalitén” [min översättning] (WHO 1986, i Medin & Alexandersson, 2000 s.66). 

Hälsobefrämjande miljöer: Miljöer som kan fungera som stöd för individers hälsa ”erbjuder 

människor skydd från hot mot hälsan och gör det möjligt för människor att utöka sina förmågor 

och sin självtillit när det gäller den egna hälsan. Dessa omfattar var människor bor och lever 

[…] inklusive människors tillgång till hälsoresurser och möjligheter för egenmakt på området” 

[min översättning] (Medin & Alexandersson, 2000 s. 136).  

Existentiell hälsa: “De sammantagna processerna av grundläggande tankar, handlingar och 

känslor när människan förhåller sig till livets olika situationer i relation till sig själv, sitt 

sammanhang och sina personliga uppfattningar” (Kostenius & Melder, 2015 s.12). Den 

existentiella dimensionen av hälsa har enligt WHO åtta aspekter som utgör delarna i SRPB: 

kontakt med en andlig dimension; mening och syfte med livet; upplevelse av förundran; helhet 

och integration; andlig styrka; harmoni och inre frid; hoppfullhet och optimism samt tro som 

resurs.  

Religiositet och andlighet: Religiositet har ofta karakteriserats som anslutning till ett 

organiserat system av trosinnehåll, beteenden, riter och symboler som syftar till att underlätta 

kontakten med något som uppfattas som heligt. Andlighet har definierats som ett vidare begrepp 

och beskriver en personlig strävan efter svar på frågor om liv och död, mening och relation till 

något heligt, som inte behöver ha koppling till en organiserad religion eller institution (t ex 

Koenig, 2001 s. 17f.; Oman &Thoresen, 2005 s. 457f.). I senare forskning används ofta det 

gemensamma begreppet religiositet/andlighet (R/S) som ett samlingsbegrepp. Så har gjorts 

även i denna studie. Detta överensstämmer med grunden för det frågeformulär som används, 

Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs (SRPB). I en svensk kontext används däremot 

oftast det vidare begreppet existentiell. Ett undantag är den tidigare nämnda 

folkhälsopropositionen, där begreppen andliga behov används.  

Kultur: Marsellas definition av begreppet, som den används av DeMarinis, har använts:  
[Kultur] innefattar inlärda beteenden och meningar, som överförs socialt i olika livssituationer, 

och som syftar till såväl individuell som kollektiv anpassning, växt och utveckling. Kulturer 

kan vara övergående eller varaktiga (t ex etnisk-kulturella livsstilar), och är alltid dynamiska, 

det vill säga de är ständigt i förändring. Kultur har inre uttryck med värderingar, 

trosföreställningar, attityder, […] förväntningar och personligheter. Kulturen har även yttre 

uttryck med […] institutioner och sociala strukturer. Kulturer skapar och konstruerar våra 

verkligheter då de bidrar till våra världsbilder, uppfattningar och inriktningar och därav följer 

idéer, moraluppfattningar och preferenser [min översättning] (Marsella 2000 i DeMarinis 2003 

s. 43). 

Postmodernism: Wulffs definition, presenterad av DeMarinis, har använts:  
[Postmodernism] förnekar möjligheten att ha kunskap om verkligheten. Alla former av tro, 

religiösa eller grundade på vetenskap är sociala strukturer, språkliga konstruktioner av 

gemensamma överenskommelser hos personer som lever vid en viss tid eller på en särskild 

plats. Detta till skillnad från modernism, där människor delar övertygelsen att det, trots 

uppenbara motstridigheter i tro mellan människor, ändå går att gradvis få kunskap om 

verkligheten [min översättning] (Wulff 1997 i DeMarini, 2003 s. 42-43). 

 

1.6 Avgränsningar 
I studien har begreppet livskvalitet använts för att mäta skattad hälsa. Begreppen är självfallet 

inte identiska, men hälsa kan ändå, som WHO anger, vara en viktig del av upplevd livskvalitet. 

Begreppet livskvalitet används av forskning som stöds av WHO runt om i världen och är därför 

ett begrepp som är användbart, för att göra internationella jämförelser. Livskvalitet är enligt 

WHO:s definition en subjektiv uppfattning och gäller dessutom vid det tillfälle då 

frågeformuläret fylls i. Det innebär därmed, att föreliggande studie inte undersöker några 
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objektiva mått på hälsa och inte heller nödvändigtvis speglar hälsotillståndet för den enskilda 

personen under en längre tid.  

Med gudstjänst avses gudstjänst en söndag eller veckomässa måndag-lördag. Gudstjänster 

som dop, konfirmation, vigsel, begravning, musikgudstjänst eller liknande avses inte. 

I studien används frekvens av gudstjänstdeltagande som den parameter som skiljer de båda 

undersökningsgrupperna åt. Den har valts, eftersom det är en variabel som ofta används i 

internationell forskning och som dessutom är lätt att mäta, men valet kan självklart ifrågasättas. 

Något likhetstecken mellan personlig tro och gudstjänstdeltagande kan förstås inte göras. På ett 

liknande sätt kan motsatsen sägas gälla för dem som sällan eller aldrig deltar i en gudstjänst: 

Inga slutsatser kan förstås dras om deras personliga tro. En personlig tro kan utövas vid radions, 

tv:ns eller webbsända gudstjänster. Man kan delta i andra regelbundna verksamheter i 

församlingen än söndagsgudstjänster eller veckomässor. Man kan ha en personlig tro, utan att 

vilja eller kunna delta i någon verksamhet, som arrangeras av en församling. Ingenting av detta 

mäts i denna studie. Ett val har gjorts där gudstjänstdeltagande minst en gång i månaden anses 

som “ofta” och deltagande upp till 4 gånger per år anses som “sällan”. Dessa val har gjorts för 

att kunna undersöka samband till livskvalitet och hälsa i två tydliga grupper, men var gränserna 

går, kan naturligtvis diskuteras.  

Vid val av undersökningsgrupper utgörs den ena av personer som ofta deltar i gudstjänster. 

Här har församlingar i tre kristna samfund valts ut: Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan och 

Pingstkyrkan. Svenska kyrkan är ett samfund som många svenskar är medlemmar i och 

församlingarna i de två övriga samfunden valdes som komplement, då de är väl etablerade och 

har relativt stora församlingar i den stad där undersökningen gjordes. Detta urval kan 

naturligtvis diskuteras. Motivet var inte att hitta intressanta skillnader mellan personer i de olika 

kristna grupperna, utan att bredda underlaget, så att inte endast personer aktiva i Svenska kyrkan 

inkluderades i studien.  

Studien undersökte en grupp som deltog i kristna gudstjänster i tre samfund. Det bedömdes, 

att även om det kunde finnas aktiva muslimer som deltagare i pensionärsgrupperna, skulle dessa 

sannolikt vara för få, för att några statistiskt meningsfulla bidrag skulle nås. I formuleringarna 

av de två tilläggsfrågor i enkäten som skulle mäta gudstjänstfrekvens för söndagar respektive 

för måndag-lördag kompletterades en av dem med ”fredag, om du är muslim”, för att motverka 

upplevelsen av exkludering. Ingen av de som deltog i samlingar i pensionärsgrupper då enkäten 

delades ut angav dock att man brukade besöka stadens moské.  

Studien fokuserade på existentiell hälsa. Ursprungligen var ett syfte att jämföra skattad 

livskvalitet/hälsa på alla de områden som mäts i WHOQOL-SRPB, dvs även fysisk, psykisk 

och social hälsa, för att kunna göra jämförelser med den internationella forskning som nämndes 

inledningsvis. I ett senare skede av arbetet valdes dock denna del bort. Det bedömdes som 

alltför omfattande i ett arbete på den här nivån. Om detta val var befogat eller ej, kan naturligtvis 

diskuteras.  

1.7 Disposition av uppsatsen 
Efter en introduktion av ämnet med bl a de frågeställningar som studien innehåller återfinns i 

kapitel 2 dels en kort presentation av relevant forskning och en presentation av de teorier som 

ligger till grund för undersökningen. Kapitel 3 innehåller en genomgång av metoder och 

material som använts i studiens två delar. I kapitel 4 presenteras resultaten av den kvantitativa 

undersökningen och resultaten av intervjuundersökningen återfinns i kapitel. 5. En analys av 

resultaten i studien återfinns i kapitel 6 följt av en diskussion av olika delar av undersökningen 

och några slutsatser och förslag till åtgärder i kapitel 7. 
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1.8 Min roll som forskare 
Vid val av ämnesområde och frågeställningar är dessa naturligt nog alltid kopplade till den 

enskilda forskarens intressen, kunskaper och tidigare erfarenheter. Det faktum att jag sedan 

drygt 50 år tillhör gruppen som i princip varje vecka deltar i söndagens gudstjänst gör, att jag 

har erfarenheter och kunskaper om dessa samt ett intresse för att undersöka, om gudstjänster 

kan ha betydelse för hälsan. Frågan om jag dessutom har ett intresse av att försöka påvisa, att 

personer som ofta firar gudstjänst har en högre existentiell livskvalitet än andra är berättigad.  

Det faktum att jag sedan mer än 25 år är präst i Svenska kyrkan är något jag under arbetet 

behövt förhålla mig till. Som församlingspräst har jag erfarenheter av en stor mängd samtal 

med människor, som sällan eller aldrig brukar delta i gudstjänster, utom i dop, vigslar eller 

begravningar. “Jag är inte alls religiös…..” var den vanliga inledningen till samtal under mina 

år som sjukhuspräst. Som präst i Svenska kyrkan lever man i samma sekulariserade samhälle 

som alla andra. Jag har också kunskaper och erfarenheter som leg psykolog och som 

landstingspolitiker, vilka gett ett intresse för både hälsa ur fler perspektiv än det kroppsliga och 

för folkhälsa. Jag har haft min uppenbara bias i åtanke under studiens gång och försökt göra så 

kloka val jag har kunnat. Jag varken kan eller vill kliva ur mig själv, men hoppas att studien 

visar sig vara så opartisk som det är möjligt. Jag har inte tagit emot något ekonomiskt stöd från 

Svenska kyrkan eller från något annat håll för denna studie. 

1.9 Etiska överväganden  
1.9.1 Den kvantitativa delstudien 
Vid kontakt med företrädare för pensionärsorganisationerna har jag valt att hantera min 

koppling till Svenska kyrkan på följande sätt: Jag har presenterat mig som nybliven pensionär 

och ”fritidsforskare”. Det samma har jag valt att göra då jag vid medlemsmöten i 

pensionärsföreningar fått komma och berätta kort om min undersökning och dela ut 

frågeformulär till deltagarna. Ett fåtal har känt till mig och min koppling till Svenska kyrkan, 

men såvitt jag kunnat uppfatta inte kommenterat detta. I kontakt med två kyrkoherdar och två 

församlingspastorer har situationen varit annorlunda. De har i de förra fallen känt till mig och i 

de två senare fallen varit intresserade av min identitet, kanske för att underlätta 

ställningstagandet till att låta mig få komma och dela ut frågeformulär.  

Vid kontakt med både ordförande i de lokala pensionärsföreningarna och med kyrkoherdar 

och församlingspastorer har jag mycket kort angivit att min studie handlar om hälsa och 

livskvalitet bland personer 65 år och äldre och att jag särskilt fokuserar på existentiell hälsa, 

“eftersom det är så lite undersökt i Sverige”. Jag har nämnt att jag vill jämföra, om det finns 

skillnader i existentiell hälsa mellan personer som ofta “går i kyrkan” och “vanliga svenskar”. 

Ingen av ordförandena har frågat mer om detta. Den information jag givit då jag delat ut enkäter 

i båda grupperna har varit att den handlar om hälsa och livskvalitet i fyra dimensioner enligt 

WHO:s syn på hälsa och att jag har ett särskilt fokus på existentiell hälsa, “eftersom det är så 

lite undersökt i Sverige.” Jag har också gett några exempel på existentiella frågor. Jag har strävat 

efter att ge information som i så hög grad som möjligt varit lika, oavsett grupp och tillfälle.  

1.9.2 Den kvalitativa delstudien 

För att eftersträva anonymitet för de intervjuade användes ett kodsystem. Ett av de tillägg som 

gjordes till WHOQOL-SRPB var att kryssa för ja eller nej vid påståendet: ”Jag kan tänka mig 

att bli intervjuad och utveckla mina svar” De som kryssade ja uppmanades att skriva sitt 

enkätnummer tillsammans med telefonnummer på en lista som var placerad i anslutning till den 

plats där ifyllda enkäter samlades in. En lista var upprättad vid varje tillfälle då enkäter samlades 

in. Listan förvarades därefter i ett förslutet kuvert hos ordförande i pensionärsgruppen eller 
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ledaren i den kyrkliga verksamheten. Då intervjupersoner skulle väljas ut, skickades hela listan 

över, för att öka graden av sekretess. Detta förfarande kan knappast sägas ha givit ett fullständigt 

sekretesskydd, om någon ledare varit angelägen att identifiera personerna på den lista de själva 

förvarade. Det bör ändå ha bidragit till att upprätthålla en så hög sekretess som möjligt och 

signalera vikten av sådan. Ett antal av de personer som kunde tänka sig att bli intervjuade hade 

dock angivit både namn och telefonnummer direkt på den ifyllda enkäten. Samtliga var okända 

för mig. Vid ett par tillfällen då frågeformulär samlades in i samband med gudstjänst förvarades 

listan av mig i förslutet kuvert, eftersom någon ansvarig inte fanns kvar i lokalen. 

Intervjupersonerna har i resultatdelen fått fingerade namn. För att undvika identifiering har 

även andra uppgifter, som inte har betydelse för sammanhanget ibland också ändrats. Jag har 

ibland avstått från citat jag bedömt vara antingen alltför personliga eller som kunnat göra 

identifikation möjlig för en läsare i samma pensionärsgrupp eller församlingsgemenskap.  

Tre av de fyra intervjupersoner som ofta deltar i gudstjänster känner jag till sedan tidigare 

och de var vid intervjuerna medvetna om min koppling till Svenska kyrkan. Detta är antagligen 

en svaghet i studiens andra del. Jag har gjort bedömningen, att vi inte är så nära vänner, att detta 

skulle påverka resultaten, men denna bedömning är självfallet omöjlig att objektivt verifiera. 

Dock skulle det i praktiken ha varit svårt att hitta personer som var villiga att låta sig intervjuas, 

som även var möjliga att matcha med andra och som jag dessutom inte alls känner. Övriga fem 

personer känner jag inte sedan tidigare. Vid intervjuer med de fem personer som jag inte är 

bekant med sedan tidigare, har jag medvetet undvikit att identifiera min relation till Svenska 

kyrkan och även t ex bokat intervjuer i neutrala lokaler. Min subjektiva upplevelse är att även 

dessa intervjupersoner har uppfattat mitt genuina intresse för deras svar på vad som ger dem 

existentiell hälsa och de har generöst delat med sig av sina berättelser.   
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2. Tidigare forskning och teoretisk bakgrund  

2.1 Forskning om religiositet/andlighet och existentiell hälsa 
Sökningar har gjorts på PubMed på olika kombinationer av sökorden existential health, spiritual 

health, WHOQOL-SRPB, church attendance och elderly. Av de 129 artiklar som då hittades, 

bedömdes de följande vara av intresse för denna studie. Sökningarna gjordes i juli 2019 och 24-

26/2 2021.  

2.1.1 Religiositet/andlighet hos friska äldre  

I en delvis explorativ studie från Brasilien studerades andlighet, hälsa och livskvalitet hos en 

grupp äldre personer (Chaves & Gil, 2015). Man ville utforska vad personer i den åldersgruppen 

kan avse med andlighet och hur detta förhåller sig till deras skattade livskvalitet. I 

semistrukturerade intervjuer med 12 personer från 60 år utifrån WHOQOL-SRPB fann 

forskarna, att alla de åtta aspekterna av existentiell livskvalitet/hälsa i SRPB och andlig 

livskvalitet/hälsa skattad i WHOQOL visade tydliga samband med skattad livskvalitet i 

gruppen. Den dimension som tydligast gav utslag i den explorative delen av studien var 

sambandet mellan hög grad av andlig hälsa och hög livskvalitet (Chaves & Gil, 2015).  
Williams m fl. undersökte personer i åldern 55-105 år, som alla tillhörde den afroamerikanska 

befolkningen i ett segregerat område i USA. Över 500 svarade på ett frågeformulär om 

andlighet, religiositet och livskvalitet, Det fanns en stark identifikation med ett samfund hos 

deltagarna, en hög gudstjänstfrekvens liksom en stark känsla av stöd från övriga i den 

församling man tillhörde. Detta innebar för många, att man kände en stor förtröstan på att 

andlighet och kontakt med Gud kunde hjälpa en i svåra situationer i livet (Williams et al., 2012). 

I en relativt nyligen genomförd undersökning samlade Malone och Dadswell två 

fokusgrupper med sammanlagt 14 äldre personer i London för samtal om vad religion, andlighet 

och tro betydde för dem i deras vardagsliv. I grupperna fanns personer med olika religiös 

tillhörighet såväl som ateistisk övertygelse. Man hade ofta en både mångfacetterad och en 

genom livet förändrad syn på vad religion, andlighet och personlig tro betydde för en själv. Den 

sociala betydelse en församling kan ha för gemenskap och engagemang var i allmänhet positiv 

för deltagarna, liksom tanken att religion, andlighet och en personlig tro kunde ge lugn och inre 

frid i perioder av svårigheter i livet och då krämpor och sjukdomar blivit vanligare i högre ålder. 

Man ansåg i allmänhet att religion, andlighet och personlig tro är viktiga delar i äldre personers 

liv och kan ge styrka, tröst och hopp. Man ansåg att hälso- och sjukvården borde intressera sig 

för dessa områden hos äldre personer, men poängterade att var och en måste få vara fri att ta 

emot eller tacka nej till samtal om detta (Malone & Dadswell, 2018). 

Araujo m. fl. undersökte betydelsen av existentiella värden hos äldre. När en grupp på 80 

personer runt 100 år utan kognitiva svårigheter boende i Portugal skattade betydelsen av dessa 

värden i sitt liv med bl. a the Satisfaction of Life Scale visade det sig, att dessa hade stor 

betydelse för hur man värderade sin livskvalitet, som naturligt nog ofta innehöll kroppsliga 

krämpor och sjukdomar. Sambandet mellan existentiella behov och livskvalitet var signifikanta 

(Araujo et al., 2017).   

 

2.1.2 Religiositet/andlighet hos personer med någon sjukdom och hos 

sjukvårdspersonal 
Mayara m fl. forskare i Baltimore, USA, intervjuade 525 personer med cancer liksom 525 

personal inom onkologivård om andlighet. De fick också fylla i WHOQOL-SRPB. Andlig 

livskvalitet/hälsa var positivt korrelerad med övriga former av livskvalitet. Intervjuerna visade 

att praktiskt taget samtliga patienter (99,2%) uppgav, att man använde religiösa och andliga 
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tänkesätt och metoder, när man skulle hantera sin sjukdom och att andligt stöd var viktigt i 

cancerbehandlingen. Nästan alla (94,1%) ansåg att det var viktigt, att personalen också riktade 

in sig på deras andliga hälsa. Denna åsikt delades av nästan all vårdpersonal (98,3%). Både 

patienter och personal använde religiösa och andliga resurser i sitt dagliga liv (Mayara et al., 

2015).  

Mosqueiro m fl. forskare i Brasilien använde samma frågeformulär då 277 personer med 

diagnosticerad depression intervjuades med hjälp av bl a WHOQOL-SRPB. En högre frekvens 

av gudstjänstbesök var tillsammans med högre skattning av existentiell livskvalitet mätt med 

WHOQOL-SRPB negativt korrelerat med självmordsfrekvens bland de intervjuade. Allra störst 

sannolikhet att tillfriskna från en depression vid ett andra mättillfälle efter 6 månader hade de 

personer som ofta deltog i gudstjänster och hade ett gott socialt stöd (Mosqueiro et al., (2021). 

En annan forskargrupp i Brasilien, Rusa m. fl., använde också WHOQOL-SRPB då de 

undersökte 110 patienter i Sao Paolo som genomgått njurtransplantation och dialys . Dessa 

skattade i genomsnitt lägre för fysisk livskvalitet än friska personer i en kontrollgrupp, men 

högre för existentiell livskvalitet skattad i SRPB. Det var framför allt de aspekter som mätte 

känsla av helhet, upplevelse av en andlig dimension, av förundran och tacksamhet samt känsla 

av frid, som visade tydligast samband med övriga aspekter av hälsa i WHOQOL. Forskarna 

drog slutsatsen, att dessa patienter i allmänhet skattade vikten av andlighet/ religiositet högre 

än friska personer (Rusa et al., 2014).  

Abo med kollegor gick igenom de forskningsrapporter som publicerats fram till 2017 om 

eventuella samband mellan religiositet/andlighet och livskvalitet hos personer med hjärt- och 

kärlsjukdomar. Man fann, att 10 av de 15 artiklar man hittat hade funnit positiva signifikanta 

samband mellan religiositet/andlighet och livskvalitet. Religiositet och andlighet mättes bl a 

med frekvens av gudstjänstbesök och visade tydligast samband med psykisk livskvalitet (Abo 

et al., 2018). 

En svensk studie av Sundström m. fl. fann att vårdpersonal vid olika typer av vårdformer och 

hemsjukvård uppfattade, att äldre personer hade existentiell ensamhet, som man som 

vårdpersonal ofta inte uppmärksammar och svarar mot. Beredskapen att möta existentiell 

ensamhet hos äldre personer varierade beroende på om vården gavs vid en sjukhusavdelning, i 

palliativ vård eller vid ett äldreboende (Sundström et al., 2018).  

Sjöberg m. fl. intervjuade följande år en grupp äldre personer. I studien framkom, att 

existentiell ensamhet kunde minskas genom att man fick möjlighet att komma i kontakt med 

sina andliga behov och anpassa sig och acceptera sin situation. Detta kunde ske genom att de 

äldre dels fick vara ifred och dels fick meningsfull samvaro med andra, inte minst vid samtal 

med personal, släktingar och vänner (Sjöberg et al., 2019).  

 

2.1.3 Religiositet/andlighet hos personer som vårdas palliativt, hos deras 

närstående och personal  
Braam m fl holländska forskare intervjuade drygt 3100 personer digitalt vid två tillfällen med 

tre års mellanrum. Man fick bl a skatta hur ofta man brukade delta i gudstjänster, men också 

svara på frågorna i en klinisk skattningsskala för depression. Vid ett tredje tillfälle efter 

ytterligare tre år hade 342 av personerna dött och 270 av deras närmaste anhöriga intervjuades 

om hur den sista tiden i de avlidnas liv hade varit. Det fanns ett tydligt positivt samband mellan 

gudstjänstfrekvens och en fridfull sista vecka i livet. Detta gällde de personer som inte lidit av 

depression. För dem som vid tidigare mättillfälle lidit av depressioner fanns i stället ett negativt 

samband mellan tidigare gudstjänstfrekvens och ångest under livets sista vecka. Lägst grad av 

frid den allra sista tiden i livet fann forskarna hos personer som varken själva var medlemmar 

eller hade föräldrar som varit medlemmar i något samfund (Braam et al., 2015). 

Menis Vigna m. fl. intervjuade 178 personer som vårdat anhöriga i minst 2 månader, då de 

sjuka kommit in på sjukhus i Sao Paolo för palliativ vård. De närstående skattade bl. a SRPB 



15 
 

och hur känslomässigt tungt man upplevde situationen att vårda en döende anhörig. Närstående 

skattade existentiell livskvalitet högst när det gällde aspekterna att känna mening i livet och att 

ha en tro som stöd i vardagen. Det fanns signifikanta negativa samband mellan alla aspekter av 

existentiell livskvalitet i SRPB och hur känslomässigt tungt man skattade att det var att vårda 

en döende nära anhörig. Skattningen av inre frid gav det starkaste negativa sambandet. 

Forskarna drog slutsatsen, att vårdpersonal i palliativ vård bör ägna uppmärksamhet åt de 

existentiella behov patienternas närstående har (Menis Vigna et al., 2020).  

2.1.4 Religiositet/andlighet i annan relevant forskning  
Vid framtagandet av tilläggsdelen SRPB till WHOQOL-formuläret genomfördes en 

internationell studie i 18 länder med drygt 5 000 försökspersoner representerande ett tvärsnitt 

ur befolkningarna med såväl friska som sjuka personer. Man undersökte hur religiositet, 

andlighet och personlig tro (SRPB) överensstämde med livskvalitet, mätt med WHO:s 

frågeformulär om livskvalitet, WHOQOL. Forskarna fann att religiositet, andlighet och 

personlig tro korrelerade med alla aspekter av livskvalitet som mättes, dvs fysisk, psykisk, 

social och andlig hälsa. Starkast samband fann man mellan religiositet/andlighet/personlig tro 

och psykisk hälsa (0,46), generell hälsa (0,42) och social hälsa (0,37) För den del av 

undersökningsgruppen som uppgav sig ha en dålig hälsa hade andlighet, religion och personlig 

tro lika stor betydelse för livskvalitén som den fysiska hälsan (WHOQOL SRPB-group, 2006).  

En svensk forskare i religionspsykologi, Cecilia Melder, högskolelektor vid Enskilda 

högskolan i Stockholm, har gjort begreppet existentiell hälsa känt utanför forskarkretsarna. 

Melder har översatt WHOOL-SRPB till svenska och använde detta för skattningar av 

livskvalitet. I sin avhandling använde hon bl a DeMarinis teorier. Hon undersökte en grupp 

deltagare i ett flerårigt program i en församling i Svenska kyrkan där vuxna deltagare gavs 

möjligheter att utveckla olika livsåskådningar och där den existentiella aspekten av hälsa var 

en viktig del. Melder undersökte genom intervjuer hur deltagarna beskrev att de skapade 

mening i sina liv i anslutning till programmet och hur man beskrev sin hälsa och sin livskvalitet 

genom livet. Hon fann att de flesta skapade mening i sina liv genom att kombinera flera delar 

ur olika livsåskådningar och religioner på det sätt Wulff och DeMarinis beskriver som det femte 

sättet/typologin för meningsskapande (se s.17). Endast ungefär en av fem skapade mening 

genom någon av de enhetliga typologierna 1-4. Den existentiella aspekten av hälsa fanns nästan 

alltid med då man i intervjuerna beskrev fysisk, psykisk eller social ohälsa, men kopplingen till 

det existentiella området var som regel ganska oreflekterad för deltagarna. Resultaten visade på 

vissa signifikanta samband mellan skattad existentiell hälsa och skattad psykisk hälsa 

respektive social hälsa (Melder, 2011 s. 198).  

Melder har även utarbetat ett 7 veckors interventionsprogram för att öka den existentiella 

hälsan hos personer som t ex är sjukskrivna sedan lång tid p g a psykisk ohälsa. Programmet 

innehåller ett spektrum av insatser och utgår från de åtta aspekterna av existentiell hälsa i SRPB. 

De aktiviteter som ingår har utformats för att passa personer i ett postmodernt samhälle och 

innehåller moment från flera religioner liksom mer allmänna existentiella delar. Vid en 

jämförelse med en kontrollgrupp visade de flesta deltagare i interventionsgruppen i en studie 

högre skattning av existentiell hälsa efter programmet (Melder, 2012).  

 

2.1.5 Sammanfattning av forskning om religiositet/andlighet och existentiell hälsa 
Av den presenterade forskningen framgår, att religiositet och andlighet har visat positiva 

samband med skattad existentiell livskvalitet och hälsa. Då WHOQOL-SRPB använts har de 

starkaste sambanden funnits mellan existentiell livskvalitet och psykisk respektive social 

livskvalitet/hälsa.  

Ett andra resultat är, att äldre personer, antingen de är friska eller sjuka, har ansett att både 

religion och andlighet kan ha en stor betydelse för dem och att existentiell hälsa är ett viktigt 
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område. Då personal tillfrågats, har man ansett att detta område är viktigt för patienter och 

närstående.   
 

2.2 Sverige som ett sekulariserat land  
Den huvudsakliga grunden för denna studie är de teorier om existentiell hälsa och existentiell 

epidemiologi som formulerats av Valerie DeMarinis, tidigare professor i religionspsykologi i 

Uppsala. Innan dessa teorier presenteras, behöver dock den i det internationella perspektivet 

speciella situation som sedan decennier råder i Sverige kort presenteras, eftersom den utgör den 

kulturella kontexten för DeMarinis teorier.  

 
2.2.1 World Value Survey och Europarådets studie 
Sedan starten på 1980-talet har kontinuerliga internationella jämförelser gjorts av värderingar i 

97 länder, vilka omfattar nästan 90% av världens befolkning, World Value Survey. 

Tillsammans med befolkningen i Japan, Sydkorea, Hong Kong och Macao har invånarna i 

Sverige allt tydligare uttryckt åsikter som speglar en allt lägre grad av traditionellt religiösa 

värderingar. WVS har genomförts vart femte år och fått alltmer publicitet utanför 

forskarvärlden (Institutet för framtidsstudier: World Value Survey 2015, 2020). 

I en omfattande enkätundersökning (Europarådet, 2015) om värderingar i Europa från 2005 

och refererad av Thurfjell (2015) angav 52% av de svarande att de trodde att det finns en Gud. 

Av svenskarna som svarade ansåg 23% att så var fallet. När man däremot svarade på frågor av 

typen. ”Tror du på något slags ande eller livskraft?” eller ”Tror du att Gud är något inom varje 

människa snarare än utanför?” svarade en majoritet av svenskar, 53%, att detta stämde med 

deras tro. (Thurfjell, 2015, s.24f). 

 

2.2.2 Sekularisering i Sverige  
Begreppet sekularisering brukar i allmänt tal betyda avkristning. Sekulariseringsbegreppet är 

dock betydligt mer sammansatt än så. Ett samhälle som karakteriseras av en hög grad av 

sekularisering kan beskrivas på olika nivåer på följande sätt (Casanova, 1994) och återgivet av 

bl a Davie (2013):  
1.Samhälle och kyrka skiljs åt i olika sfärer, som inte ska blandas ihop. Lagstiftning, skola 

och mycket annat i samhället är inte under kyrkans inflytande. Staten ska vara obunden av 

religion och neutral till religion, men individerna har rätt att omfatta vilken religion man vill 

eller välja bort en religiös uppfattning. (samhällsnivå) 
2. Färre och färre människor deltar i gudstjänster och/eller säger att man tror på Gud.  

(organisationsnivå) 

3. Religion marginaliseras från det offentliga samtalet till det privata området, (individuell 

nivå) (Davie, 2013 s. 49f) 

I tidigare sociologisk forskning förutsattes, att den allt mer utbredda sekularisering man 

kunde studera i Europa skulle sprida sig till resten av världen och att religionernas betydelse 

skulle bli allt mindre. Då ekonomiskt välstånd och utbildningsnivå ökar, räknade man med, att 

religionerna på sikt skulle dö ut i brist på anhängare. Detta har visat sig vara en alltför begränsad 

bild. I Västeuropa har dock sekulariseringen i den andra betydelsen ovan blivit allt mer uttalad, 

inte minst i de lutherska kyrkorna i Skandinavien, där kopplingen till staten tidigare var stark. 

(Davie, 2000 s.53-62).   

I resten av världen, också i USA stämmer inte tendensen att religionens betydelse minskar, 

även om färre deltar i gudstjänster och säger sig tro på en Gud. Många kristna kyrkor i världen, 

särskilt i Afrika, Latinamerika och Asien växer vad gäller antalet medlemmar, i synnerhet gäller 

detta de pentekostala församlingarna. I flera länder i Europa har religiositet snarare förändrats 

än dött ut, då allt fler som lämnar samfunden i stället har en religiös tro, som är både privat och 



17 
 

personlig och kan vara sammansatt av delar från olika religioner och trossystem. I Europa 

karakteriseras många samhällen av religiös pluralism. (Davie, 2000 s.53-62). 

Grace Davie, professor i religionssociologi i Exeter, har introducerat begreppen believing 

without belongning, som hon anser karakteriserar den engelska befolkningen och begreppet 

belonging without believing, vilket hon menar beskriver den svenska majoritetskulturens 

förhållande till tro och kyrkotillhörighet (Davie 2000 s.140ff). Trots att en tydlig majoritet av 

svenskar säger sig inte tro på Gud och sällan deltar i gudstjänster, som inte är dop, vigsel eller 

begravningsgudstjänster, fortsätter många ändå att vara medlemmar och stödja Svenska 

kyrkans verksamhet genom att betala medlemsavgift. Davie menar att detta för 

majoritetskulturen av etniska svenskar beror på en lojalitet med en nationstillhörighet. I kriser 

i samhället och i det egna livet finns kyrkan där och kan användas, men för övrigt räcker det 

bra, att det finns några andra som uppehåller gudstjänstlivet, det Davie kallar vikarierande 

religion (Davie, 2000 s. 143f).   

Anders Bäckström, tidigare professor i religionssociologi i Uppsala, har i sin forskning 

kommit fram till liknande slutsatser, när det gäller sekularisering i det svenska samhället. Han 

har beskrivit hur tro kan karakteriseras utifrån en fyrfältstabell där ”hård tro” ställs mot ”mjuk 

tro” och ”het, stark tro” kontrasteras mot ”sval tro”. Bäckström menar, att majoriteten av 

svenskar karakteriseras av en sval tro, där man använder sig av kyrkans riter t ex vid dop och 

begravningar, utan att bry sig så mycket om innehållet i tron. Man är medlem i Svenska kyrkan, 

eftersom det uppfattas som en del av att vara svensk och betalar solidariskt sin kyrkoavgift utan 

att bekymra sig om dogmer eller deltagande i gudstjänster, förutom kyrkliga handlingar i familj 

eller vänkrets. Bäckström refererar till en undersökning från 2012 då 65% av de tillfrågade var 

medlemmar i Svenska kyrkan, men fler än så, 77%, angav att man känner samhörighet med 

Svenska kyrkan. Bäckström menar också att majoriteten av svenskar som har en ”het, stark tro” 

också har en ”mjuk tro” till skillnad från de traditionalister vars tro kan karakteriseras som 

”hård” (Bäckström, 2016 s. 32f.). 

Sverige kan därmed karakteriseras som ett i hög grad sekulariserat land i de avseenden 

Casanova använder begreppet. Denna situation, som växt fram under ett antal decennier bildar 

bakgrunden till DeMarinis teorier.  

 

2.3 Teorier om existentiell hälsa 
2.3.1 Existentiell epidemiologi  
Forskare i religionspsykologi hör till de som sedan decennier har uppmärksammat, att 

postmodernismen i en sekulariserad kultur som den svenska kan leda till problem, inte minst 

för den existentiella hälsan. Valerie DeMarinis, tidigare professor i religionspsykologi i 

Uppsala, har ägnat ämnet stor uppmärksamhet. DeMarinis uttrycker det:  
”I en extrem form av postmodernism kan dekonstruktionsprocessen inte hejdas, utan tillåts 

fortgå okontrollerad. Individerna kan inte fatta beslut eller vet inte på vilken grund beslut ska 

fattas, eftersom allt är relativt och opålitligt. […] Osäkerhet råder kring identitet och 

identitetskriser kan utvecklas till norm i stället för att vara undantag. […] Det är grunden för 

en ny form av både kulturell och identitetsmässig urholkning. Konsekvenserna ses dagligen i 

psykiatrins väntrum och inom mentalvården i allmänhet. Den existentiella dimensionen i denna 

nya fattigdom spelar en central roll.” (DeMarinis, 2004 s. 146f.).  

 

DeMarinis ser existentiell hälsa och existentiell ohälsa som ytterpunkterna i ett kontinuum, 

både för den enskilda individen och för samhället. Det är då den postmoderna 

dekonstruktionsprocessen resulterar i att hela kulturer präglas av ontologisk otrygghet, då bl a 

identitetskriser är så vanliga, att de kan betraktas som norm. Detta karakteriserar DeMarinis 

som en existentiell epidemiologi (DeMarinis, 2003 s. 42f).   
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DeMarinis har presenterat en modell av hälsa i fyra dimensioner, för att kunna mäta 

existentiell hälsa och epidemiologi på såväl individ- som på folkhälsonivå. Förutom fysisk/ 

psykisk och social dimension av hälsa mäts en ekologisk dimension. Dessa dimensioner av 

hälsa kan ses som tre cirklar med fysisk/psykisk hälsa i centrum och ekologisk hälsa som den 

yttersta cirkeln. Existentiell hälsa är enligt DeMarinis´ modell en dimension med allra största 

betydelse för alla de övriga hälsodimensionerna. Den existentiella hälsan beskrivs som en pil, 

som går igenom de övriga aspekterna av hälsa och påverkar dem alla (DeMarinis, 2003 s. 43-

46).  

DeMarinis har dragit slutsatsen, att religionspsykologin kan ha en ledande roll som 

kunskapskälla, för att utveckla den existentiella dimensionen av folkhälsan i den 

mångkulturella och sekulariserade svenska kulturen (DeMarinis, 2008).  

1998 genomförde hon en studie där sammanlagt drygt 500 präster i Svenska kyrkan och 

pastorer i dåvarande Missionsförbunden och Svenska Baptistsamfunden besvarade ett 

frågeformulär. Bland mycket annat svarade man på vilka områden som var vanliga i de 

själavårdssamtal man hade i sitt arbete. Bland dessa ämnen framkom många frågor med 

existentiella dimensioner, t ex sorg, familjeproblem, ensamhet, ångest, konflikter och känsla av 

meningslöshet. Präster och pastorer i undersökningen var genom sitt arbete som själavårdare i 

allmänhet mycket medvetna om det DeMarinis kallar en existentiell epidemiologi i det 

postmoderna samhället. De mötte detta i form av en utbredd känsla av vilsenhet och hopplöshet 

hos konfidenterna. Själavårdarna såg ofta positivt på uppgiften att kunna bidra till en högre 

existentiell hälsa i befolkningen, både genom förebyggande och behandlande insatser. De såg 

som regel det som självklart att samtalen innehöll ämnen som snarare var existentiella än 

religiösa i traditionell mening, dvs handlade om kristen tro och praxis. De flesta menade, att det 

var deras uppgift att finnas som själavårdare för personer, som inte tillhörde församlingen eller 

fanns med i församlingens verksamhet eller inte alls delade den kristna tron (DeMarinis, 2003 

s. 89ff: s. 84).  

Som ett resultat av studien kunde DeMarinis komplettera den modell av typologi för 

existentiella världsbilder som Wulff presenterat (Wulff, 1997). I den ursprungliga modellen av 

Wulff kan människor klassificeras i fem olika kategorier, typologier, efter hur de skapar mening 

i sina liv. Två grupper karakteriseras enligt Wulff av en tro på en transcent kraft, t ex en Gud. 

Personer i en av dessa grupper menar att den transcendenta närvaron ska ses på ett bokstavligt 

sett och läser t ex heliga skrifter bokstavligt. I den andra gruppen anser man att mycket i den 

transcendenta kraften kan ses symboliskt och menar, att det är nödvändigt att göra tolkningar 

av t ex religiösa skrifter, för att de ska kunna användas för meningsskapande livstolkning idag. 

Två grupper förnekar existensen av en transcendent närvaro. I en av dessa grupper menar man, 

att det språk som används i religionerna ska tolkas bokstavligen och förnekar att detta kan ge 

mening. Här kan rymmas t ex en bokstavlig tro på naturvetenskap, som uppfattas som motsatt 

till religiös tro. I den fjärde gruppen förnekar man en transcendent närvaro och tolkar religiösa 

berättelser och riter på ett symboliskt, men icke transcendent sätt. Man kan se de tolkningar 

man gör av religiösa riter eller människors berättelser om sin tro som mer djupgående och sanna 

än de religiösa tolkningarna. En femte grupp utgörs enligt Wulff av människor som kombinerar 

två eller fler av ovanstående typologier och skapar en egen mening i sitt liv genom att välja från 

de olika livsåskådningarna, inte sällan genom att kombinera delar som logiskt strider mot 

varandra (Wulff, 1997 i DeMarinis, 2003 s. 48-51 och DeMarinis, 2004 s.162-165 och 

DeMarinis, 2008 s. 66).   

DeMarinis kunde med hänvisning till undersökningen ovan lägga till ytterligare en grupp. I 

den postmoderna kulturen återfanns en grupp människor som saknade existentiell 

livsåskådning. Här saknades helt tillgång till berättelser, riter, vägledning i etiska 

ställningstaganden etc. Därmed saknades det stöd som individen behöver och som behövs i ett 

samhälle, för att kunna skapa mening i svåra livssituationer. Två grupper i befolkningen som 
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DeMarinis nämner här är dels unga etniska svenskar, som aldrig fått språk, tankar eller riter 

som stöd för den existentiella dimensionen från sin uppväxt. Det är också människor som 

kommit till Sverige med andra existentiella grundvärderingar, men som blivit vilsna i den 

sekulariserade svenska kulturen och inte förmår använda de verktyg de en gång haft tillgång till 

(DeMarinis, 2003 s.123-129).  

Till skillnad från de övriga fem livsåskådningarna, har personer i den sjätte gruppen inga 

redskap att hantera existentiella svårigheter och skapa mening i livet, när man t ex drabbas av 

sorg, separation eller sjukdom. I en svår situation i livet har man varken de traditionella religiösa 

eller de ickereligiösa livsåskådningarnas hjälp till meningsskapande, för att kunna hantera livet. 

Man har inte heller den postmoderna kulturens tillgång till ett stort antal olika alternativ att 

välja mellan och fritt kombinera. Man har inga alternativ alls, man har bara en tomhet, som 

också kan uttryckas som en brist på identitet.  

Begreppet kultur har stor betydelse i DeMarinis´ arbete. Hon använder Marsellas definition 

av kultur, se 1.5 (DeMarinis, 2011 s.513).  

Det finns kulturella influenser på stress och sjukdomstillstånd såväl som på salutogena 

beteenden (DeMarinis, 2011 s. 513f.). ”Genom denna typ av information fördjupas förståelsen 

för personens risk- och skyddsfaktorer.” (DeMarinis, 2011 s. 516.). Enligt författaren har det 

diagnossystem som då användes inom psykiatrin, DSM IV, i sin slutliga version tolkat 

kulturbegreppet som något som tillhör ”de andra” och ofta som en ”exotisk manifestation av en 

störning eller som en manifestation av väldigt ovanliga sjukdomar. Resultatet är att kultur inte 

uppfattas som en gemensam kärna i analysen och inte heller som grundläggande för all psykisk 

ohälsa liksom för all psykisk motståndskraft.” (DeMarinis, 2011 s. 514). ” Om det inte finns en 

förståelse av kulturella dimensioner vad gäller såväl sjukdom som hälsa […] blir det i praktiken 

omöjligt att bygga ett konsistent kulturellt medvetet vårdprogram.” (DeMarinis, 2011 s. 516).  

 
2.3.2 Teoretisk utgångspunkt för denna studie 
Det är DeMarinis teorier om den existentiella aspekten av folkhälsan i den svenska postmoderna 

och sekulariserade kulturen som ligger som teoretisk grund för fokuseringen på existentiell 

hälsa och ohälsa i denna studie.  

    En aspekt av att tillhöra vad som kan beskrivas som en minoritetskultur har valts ut som en 

viktig variabel: Att ofta delta i en söndagsgudstjänst. Jag gör antagandet, att flitigt deltagande i 

gudstjänster kan antas vara ett uttryck för att en religiös institution tjänar som stöd för 

meningsskapande hos personer i denna minoritetskultur. Detta antas vara till skillnad från 

personer som sällan eller aldrig deltar i gudstjänster, vilka därmed sannolikt i lägre utsträckning 

använder någon av de traditionella religiösa institutionerna som stöd. Däremot kan andra 

institutioner fungera som stöd vid meningsskapande för den senare gruppen. Om traditionella 

religiösa institutioner i det postmoderna samhället inte ersatts av andra, skulle i linje med teorin 

befolkningen i majoritetskulturen kunna antas ha en lägre skattning av existentiell hälsa. I 

förlängningen skulle DeMarinis begrepp existentiell epidemiologi i befolkningen kunna antas.  

Den helhetssyn på hälsa som DeMarinis presenterar med existentiell hälsa som den aspekt 

av hälsa som genomsyrar övrig hälsa berörs i denna studie genom att undersöka om det 

föreligger signifikanta samband mellan skattad existentiell livskvalitet och fysisk, psykisk, 

social och miljöbetingad livskvalitet i WHOQOL-SRPB.  

Något försök att kategorisera intervjupersonerna i någon av de sex typologierna vid 

meningsskapande har inte gjorts. I den avslutande delen där tänkbara slutsatser av studien 

presenteras finns kopplingar till DeMarinis tankar om själavård som en resurs i ett sekulariserat 

samhälle.  
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3. Metod och material 

3.1. Kvantitativ delstudie  
3.1.1. Undersökningsinstrumentet  
Den kvantitativa delen av studien utgjordes av resultaten av skattningar av livskvalitet/hälsa 

hos personer 65 år och äldre, som bor i en mellanstor svensk stad. Det mätinstrument som 

användes är det frågeformulär som utarbetat av WHO, WHOQOL-SRPB, (WHO Quality Of 

Life - Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs) och som använts i forskning i ett antal 

länder. Det frågeformulär som använts i denna studie är en förkortad version av WHOQOL-

SRPB och återfinns i bilaga 2.  

WHOQOL består av 100 frågor rörande livskvalitet och hälsa ur kroppsliga, psykologiska, 

sociala, andliga och miljömässiga aspekter. Den sistnämnda aspekten, som skattas i frågorna 

som återfinns i F16 - F23, kan ses som ett eget område, men inkluderas ibland i social hälsa, 

vilket skattas i F13 - F15. Ytterligare ett delområde är nivå av oberoende, F 9 - F12, vilket kan 

inkluderas i fysisk hälsa, F1 - F3. För att undvika att språket blir onödigt omständligt i denna 

rapport, används dessa två inkluderingar, men statistiska beräkningar har gjorts separat även 

för miljöbetingad hälsa och för nivå av oberoende som mått på livskvalitet/hälsa. En skattning 

av generell hälsa kan också beräknas med fyra frågor, G1- G4. Andlig livskvalitet skattas med 

fyra frågor i F24.1-4.  

Detta frågebatteri kompletterades senare med frågor om religiös och andlig livskvalitet i 

SRPB. Det innehåller 32 frågor som berör följande åtta aspekter av existentiell 

livskvalitet/hälsa: S1: Kontakt med en andlig dimension, att vara en del i något större; S2: 

Mening och syfte med livet; S3: Förundran och tacksamhet; S4: Helhet och integration av 

tankar, handlingar, känslor; av kropp, psyke och andlighet; A5: Andlig styrka för att komma 

igenom svårigheter i livet; A6: Harmoni och inre frid; A7: Hoppfullhet och optimism inför 

framtiden samt S8: Tro som resurs i vardagen. SRPB är som nämnts utformat för att kunna 

passa för människor med olika religiös tillhörighet och även vara relevant för agnostiker och 

ateister.  

Bortsett från frågor om ålder, kön, utbildning och civilstånd, skattas svaren i WHOQOL-

SRPB på en skala 1-5 där 1 innebär ”inte alls” och 5 betyder ”i extremt hög omfattning”. I de 

två frågor som lagts till formuläret i denna studie och som skattar hur ofta man deltar i en 

gudstjänst innebär dock 1 och 2 ”aldrig” respektive ”1-3 ggr/år” och 4 och 5 ”1-2 ggr/ månad 

respektive ”3-4 ggr/ månad” för söndagsgudstjänster. Deltagande i veckogudstjänster hade 

samma värden för 1-4, men skattningsvärdet 5 konkretiserades här med formuleringen ”1 

gång/veckan eller mer”. 

Vid ett första test av frågeformuläret med fem personer blev det tydliga resultatet, att 132 

frågor förutom demografiska frågor var alldeles för många att svara på. Då fokus i studien var 

den existentiella dimensionen av hälsa, valdes efter godkännande av handledaren att förkorta 

WHOQOL till 48 frågor, där de olika delområdena av livskvalitet var representerade. Samtliga 

32 frågor i SRPB användes. Till dessa 80 frågor lades ytterligare fem frågor: ”Ungefär hur ofta 

brukar du delta i en söndagsgudstjänst? (fredag, om du är muslim)” ”Ungefär hur ofta brukar 

du delta i en gudstjänst måndag-lördag? (morgonmässa, lunchmässa, kvällsmässa etc.)” ”Kan 

du tänka dig att bli intervjuad och utveckla dina svar?” Dessutom adderades två frågor om hur 

man ser på sin förmåga att anpassa sig till förändringar och att komma igen efter sjukdom, 

skada eller andra vedermödor. Den slutgiltiga enkäten kom därmed att, förutom frågor om kön, 

ålder, utbildningsnivå och civilstånd och aktuella sjukdomar, att innehålla sammanlagt 90 

frågor samt möjlighet att kommentera frågorna.   
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3.1.2 Urval och distribution av undersökningsinstrumentet 
För att hitta tillräckligt stora undersökningsgrupper i åldern 65+ som innehåller både flitiga 

gudstjänstbesökare och personer som inte brukar delta i gudstjänster, användes ett målinriktat 

urval (Bryman, 2011 s. 434): Dels valdes medlemmar i två pensionärsorganisationer samlade 

till månadsmöte eller liknande och dels valdes personer i den aktuella åldersgruppen som just 

deltagit i en gudstjänst eller fanns med i en annan församlingsaktivitet. Samtliga i aktuell ålder 

som deltog vid tillfället erbjöds ett frågeformulär.  

Detta val gjordes, förutom av praktiska skäl, även för att nå personer 65+, som förväntades 

ha både vilja och förmåga att engagera sig i verksamhet utanför hemmet. Det antogs, att 

bortfallet i PRO- och SPF-grupperna inte skulle bli så stort, när enkäter fylldes i vid ett tillfälle 

då det fanns tid avsatt, det ingick som en programpunkt i en social gemenskap och var godkänt 

av ordförande/verksamhetsledare. 

Eftersom detta inte är ett slumpmässigt urval, är möjligheterna att dra slutsatser utifrån 

resultatet i undersökningsgrupperna till en större population begränsade. Sannolikt skulle dock 

bortfallet blivit större och generaliseringsmöjligheterna av det skälet litet, om enkäter skickades 

per post eller mail till ett antal slumpmässigt utvalda personer.  

Ordförande och ytterligare en person i styrelsen för de sju lokalföreningar för PRO och de 

fyra lokalavdelningar för SPF som finns på orten kontaktades på mail i slutet av mars 2019 med 

en kort presentation av studien och en förfrågan om det fanns möjlighet att få dela ut ett 

frågeformulär om livskvalitet/hälsa vid något medlemsmöte under våren. (bil.1) En liknande 

förfrågan skickades till fyra kyrkoherdar i Svenska kyrkan och till pastor i Equmeniakyrkan 

respektive i Pingstförsamlingen på samma ort. I början av april kontaktades ordförandena i 

pensionärsföreningarna och pastorerna på telefon. Det poängterades att deltagandet var 

frivilligt. Två kyrkoherdar svarade och gav sitt godkännande direkt som svar på mailet.   

Frågeformulär delades ut vid fem månadsmöten i pensionärsföreningar och vid styrelsemöte 

i ytterligare en lokalavdelning under april-maj och i september 2019. I samband med kyrkkaffe 

efter söndagsgudstjänster delades frågeformulär ut vid ett tillfälle vardera i Equmeniakyrkan 

och i Pingstkyrkan samt vid nio gudstjänster i fem olika kyrkor i Svenska kyrkan. Dessutom 

delades frågeformulär ut i samband med en dagsutfärd med buss från Pingstkyrkan och vid en 

syföreningsträff i Svenska kyrkan våren 2019. Alla frågeformulär har delats ut i samma 

geografiska område, en medelstor stad i Mellansverige.  

Som inledning informerades kort om syftet med studien i två delar och uppdelningen av 

livskvalitet och hälsa i fyra områden enligt WHO:s syn på hälsa. Att frågeformuläret är utarbetat 

av WHO nämndes liksom att deltagande självklart var frivilligt. Sekretessen poängterades 

liksom tillvägagångssättet för mig att i samarbete med ansvarig föreningsordförande eller 

präst/pastor/diakon få kontakt med dem som kunde tänka sig att i del två av studien bli 

intervjuade och utveckla sina svar.  

Insamlade enkäter numrerades direkt vid insamlingen. När så var möjligt, uppmanades 

personer som inte fyllt i gudstjänstdeltagande att komplettera med dessa uppgifter. De som 

kunde tänka sig att senare bli intervjuade av mig, uppmanades att skriva sitt telefonnummer vid 

enkätnumret på den lista som skulle förvaras av föreningsordförande eller präst/pastor/diakon 

på plats. Detta syftade till att så långt som möjligt sträva efter sekretess. Ett antal personer som 

var villiga att bli intervjuade valde, att ange sitt telefonnummer på baksidan av enkäten. Detta 

gällde nästan enbart personer i pensionärsgrupperna och endast individer jag inte känner sedan 

tidigare.  

Den ursprungliga planen att deltagarna i båda grupperna efter en kort information om studien 

skulle fylla i frågeformuläret på plats fick till viss del lov att revideras. Några ville ta hem 

frågorna och skicka det ifyllda formuläret, eftersom man tyckte att det var för långt och därmed 

tog för mycket tid. Där detta behov uttrycktes av enskilda personer i pensionärsgrupperna och 
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av en stor andel i anslutning till gudstjänster, delades adresserade och frankerade svarskuvert 

ut. Jag bedömer att de flesta utdelade kuvert återsändes.  

 

3.1.3 Bearbetning av insamlat material 
Insamlat enkätmaterial registrerades i en Excelfil direkt efter insamlandet eller påföljande dag. 

Denna fil överfördes för korrelationsberäkningar till SPSS. En uppdelning gjordes mellan de 

två undersökningsgrupperna och de frågeformulär som inte var möjliga att använda sorterades 

bort. För orsaker till bortfall, se 4.1.   

De två frågor som avgjorde vilken undersökningsgrupp ett frågeformulär skulle tillhöra, 

”Ungefär hur ofta brukar du delta i en söndagsgudstjänst? […]” och ”Ungefär hur ofta brukar 

du delta i en gudstjänst måndag-lördag?[…]” skattades i formuläret i fem steg, från aldrig 

(steg1) till 3-4 gånger/månad (steg 5). Eftersom svaren på dessa två frågor till stor del 

sammanföll, valdes att endast använda frekvensen av gudstjänstbesök på söndagar som den 

variabel som delade undersökningsgruppen i två grupper.  

För att få en preliminär uppfattning om resultatet av skattningarna och eventuella skillnader 

mellan de två grupperna personer, gjordes beräkningar i statistikprogrammet SPSS för två 

oberoende icke parametriska variabler i Mann-Witney U för beräkning av medelvärden, 

standardavvikelser samt signifikanstester av skillnaderna i medelvärden (Pallant, 2010 s. 88-

90; 227-230). Som en variabel konstruerades två grupper efter skattad gudstjänstfrekvens och 

som den andra variabeln användes var och en av aspekterna av existentiell livskvalitet S1-S8 i 

SRPB, skattning av andlig livskvalitet i WHOQOL, F24, samt de två sammanslagna 

skattningarna S1-8 och S1-S8 + F24.  Medelvärden för de båda grupperna presenteras kort i 

texten och en översikt av övriga beräkningar presenteras i tabell 3 i Bilaga 3.  

För att få svar på de två första frågorna i studien beräknades sambanden mellan å ena sidan 

frekvens av gudstjänstbesök på söndagar och skattningar av existentiell och andlig livskvalitet 

i WHOQOL-SRPB i SPSS. Samband mellan skattad existentiell livskvalitet och var och en av 

de övriga områdena av livskvalitet/hälsa beräknades också, för att söka svar på studiens två 

senare frågor. Det bedömdes att det p g a det relativt stora materialet fanns möjlighet att beräkna 

korrelationer och inte endast skillnad mellan de två undersökningsgrupperna. Eftersom 

livskvalitet och hälsa inte kunde antas vara normalfördelad i undersökningsgruppen, användes 

Spearmans rangkorrelationskoefficient för icke-parametriska variabler (Pallant, 2010, s.102-

119, 132ff).  

De datakörningar som gjordes var för bivariata korrelationer mellan gudstjänstfrekvens och 

dels till de sammanlagda variablerna S1-S8, dels till F24 och dels till den variabel som utgör 

summan av dessa, för att få svar på studiens första fråga. För att besvara den andra frågan 

gjordes datakörningar mellan gudstjänstfrekvens och var och en av de åtta aspekter av 

existentiell livskvalitet som skattas i SRPB, dvs S1, S2 etc. samt till F24. Studiens två följande 

frågor gällde ett eventuellt signifikant samband mellan existentiell livskvalitet och övriga 

områden av livskvalitet, som skattas i WHOQOL. För att åstadkomma svar på dessa frågor, 

gjordes datakörningar först mellan å ena sidan fysisk, psykisk, social livskvalitet liksom 

livskvalitet beroende av miljöfaktorer och av oberoende och å andra sidan först existentiell 

livskvalitet S1-8, F24 och den summerade variabeln av dessa. För att svara på studiens fjärde 

fråga, delades svaren upp i de åtta dimensionerna S1-S8, för att beräkna storleken på 

korrelationerna mellan var och en av dessa liksom andlig hälsa i F24 med de övriga formerna 

av skattad livskvalitet.   

Vid korrelationsberäkningar i SPSS presenteras resultaten med den signifikansnivå som 

kunnat uppnås, i den här studien var p-värdet som regel 0,01. Det innebär, att det endast är 1% 

risk, att resultatet i själva verket beror på slumpen och inte är ett verkligt samband. 
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3.2 Kvalitativ delstudie.  
3.2.1. Urval av intervjupersoner  
Studiens andra gjordes för att komplettera de statistiska beräkningarna om eventuella samband 

med ett utforskande av vad som beskrevs som förklaringar till den existentiell hälsa bland 

deltagarna. Denna kvalitativa del utgjordes av icke strukturerade intervjuer med ett urval på 8 

personer. Totalt 67 personer hade angett, att man kunde tänka sig att bli intervjuad, 30 personer 

från pensionärsgrupperna och 37 som var engagerade i någon av församlingarna. Urvalet 

gjordes så att fyra personer som angivit att de aldrig brukar delta i gudstjänster matchades för 

kön, utbildningsbakgrund, ungefärlig ålder och skattad generell hälsa med lika många personer 

som uppgav, att man brukar delta i gudstjänster åtminstone en gång i månaden. Ytterligare ett 

par hade valts ut, men bortföll då en av personerna vid telefonkontakt valde att inte medverka.  

Den ursprungliga planen att jämföra personer som alla skattade högt för existentiell 

livskvalitet/hälsa fick överges, eftersom personer som ingick i den undersökningsgrupp som 

angav, att man aldrig eller sällan deltar i gudstjänster genomgående skattade lågt på dessa 

skalor. I stället valdes ur denna grupp fyra personer ut med så hög skattad existentiell 

livskvalitet/hälsa som möjligt, som också var möjliga att matcha till intervjupersoner i den andra 

undersökningsgruppen. Skälen till detta var, att det dels bedömdes mest relevant och dels mest 

etiskt korrekt att fråga om förklaringar till existentiell hälsa hos personer med så god hälsa som 

möjligt. Intervjuerna med dessa fyra personer fokuserades på de aspekter av existentiell hälsa 

där de i SRPB skattat högre än för andra aspekter.  

Trots det ganska stora intresset för att delta i en intervju, var det inte enkelt att hitta par, som 

var jämförbara med avseende på matchningsvariabler. Det berodde till stor del på att man i 

gruppen som inte brukar fira gudstjänst skattade låg existentiell livskvalitet.  

Intervjupersonerna kontaktades efter urval i flera steg: 1. angivandet på enkäten att man var 

villig att delta i intervju, 2. matchning av personer i par enligt beskrivning ovan, 3. kontakt med 

den person som förvarade listan med kodningen av enkätnummer och kontaktuppgifter, som av 

sekretesskäl ombads sända över hela listan, 4. kontakt med möjlig intervjuperson på telefon och 

frågan om möjlighet att få göra en intervju, 5. avtal om tid och plats.  

Då de tilltänkta intervjupersonerna kontaktades på telefon presenterades ämnet för 

intervjuerna, existentiell hälsa, och några exempel på vad detta kan innebära med utgångspunkt 

från vad de tilltänkta intervjupersonerna skattat högst i sina enkätsvar gavs. Det bedömdes att 

det i den här undersökningen var en fördel, att intervjupersonerna var förberedda på området 

för frågorna. Det antogs att någon kanske inte längre ville bli intervjuad om detta och att det 

dessutom hade gått ett antal månader sedan man fyllde i enkäten och sannolikt inte hade det 

hela aktuellt. Dessutom gjordes bedömningen, att det i denna typ av studie var en fördel om de 

som skulle intervjuas hade en ungefärlig bild av frågorna och inför intervjuerna hade haft 

möjlighet att tänka igenom hur de själva fick en hög existentiell hälsa. Som inledning till 

intervjuerna presenterades återigen ämnet för intervjuerna och några exempel på existentiell 

hälsa med utgångspunkt från informantens svar i SRPB-frågorna.  

 
3.2.2 Intervjufrågor  
För att undersöka de två parallella frågeställningarna i studiens andra del: ”Vilka faktorer angav 

personer 65+ som aldrig deltar i gudstjänster som förklaringar till sin existentiella livskvalitet?” 

och ”Vilka faktorer angav personer 65+ som ofta deltar i gudstjänster som förklaringar till sin 

existentiell livskvalitet/hälsa?” formulerades intervjufrågan efter introduktion av existentiell 

hälsa och exempel på sådan: ”Vill du berätta hur du tänker om det här för din egen del? Vad 

ger dig mening i livet?” 

Dessutom gavs följdfrågor, när detta bedömdes ge ytterligare information, t ex. ”Var kan du 

få påfyllning eller inspiration för det här i ditt liv?” 
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Om intervjuade som angivit att man ofta deltar i gudstjänst, inte nämnde detta som förklaring 

till sin existentiella livskvalitet/ hälsa, frågades specifikt om detta, t ex ”Du hör ju till dem som 

kryssade för att du ofta går i kyrkan. Ger det dig någon påfyllning eller så för din existentiella 

hälsa?” 

 

3.2.3 Genomförandet av intervjuerna 
Intervjuerna gjordes individuellt av författaren i november-december 2019 och varade i 30-40 

minuter. De gjordes i fyra fall i intervjupersonens hem, i ett fall i det boende där 

intervjupersonen befann sig och i tre fall i andra lokaler (församlingshem, kontor i Folkets hus 

respektive i ett litet konferensrum på ett äldreboende där intervjupersonen inte bodde). Sju av 

de intervjuade bodde i egen lägenhet eller villa, medan en person sedan några månader bodde 

på ett omsorgsboende.  

De åtta intervjuerna bokades inte in efter något mönster, utan i den takt de nåddes på telefon 

och när de hade möjlighet att ta emot. Intervjuerna med personer i de två grupperna blandades 

därmed slumpmässigt.   

Alla intervjuer inleddes på ungefär samma sätt: ”Den här undersökningen handlar om hälsa 

och livskvalitet på olika sätt som WHO definierar hälsa: fysisk hälsa, psykisk, social och 

existentiell hälsa. Det var ju många frågor om det i frågeformuläret du fyllde i våras. Nu riktar 

jag in mig på existentiell hälsa, alltså t ex. om man tycker att man har mening i sitt liv, om man 

känner hopp eller frid, eller känner förundran i konst eller i naturen eller om man har en tro som 

påverkar ens liv.” Formuleringarna ”för din egen del” och ”i ditt liv” syftade till att få en 

personlig berättelse och undvika allmänna resonemang och spekulationer om vad som kan 

tänkas vara positivt för existentiell livskvalitet och hälsa för människor i allmänhet. Följdfrågor 

av typen Hur då? Vill du berätta mer? eller av mer sammanfattande karaktär ställdes ibland.  

Intervjuerna spelades in, men anteckningar gjordes inte under intervjuerna, eftersom detta 

bedömdes försämra interaktionen med intervjupersonerna.  

 

3.2.4 Analys av intervjuerna 
Intervjuerna spelades in, skrevs ut och bearbetades i de steg som gäller för innehållsanalys av 

kvalitativa data (Creswell, 2009 s. 184-190; Bryman, 2011, s. 524-526).  

1. Utskrifter av de inspelade intervjuerna  

2. Genomläsning flera gånger av intervjuutskrifterna, för att få en generell bild av dessa rådata 

3. Analysera rådata för att hitta olika meningsbärande formuleringar. Namnge dessa med koder. 

Samla koder som hör ihop innehållsmässigt till grupper/begrepp 

4.Skapa olika teman/kategorier genom att sätta ihop olika grupper/begrepp som 

innehållsmässigt hör ihop 

5. Hitta exempel i citat som belyser olika teman/kategorier  

6. Göra tolkningar av dessa teman/kategorier 

 En kopia av utskriften sändes till intervjupersonerna. Ingen av de intervjuade lämnade några 

synpunkter på innehållet i texten. Dessvärre spelades de första 20 minuternas intervju med en 

av de intervjuade över med en 30 minuters fortsatt intervju från samma tillfälle. Detta 

upptäcktes snabbt och intervjun kunde i viss mån rekonstrueras.   

Analysen av insamlade data har gjorts med en i huvudsak induktiv ansats. Försök att hitta 

meningsbärande formuleringar och övergripande teman som kunnat jämföras mellan grupperna 

har kombinerats med en deduktiv analys där meningsbärande formuleringar klassificerats efter 

de åtta aspekter av existentiell livskvalitet och hälsa som återfinns i SRPB. En induktiv analys 

av skillnader inom de fyra matchade paren gjordes, men uteslöts, då resultaten inte tillförde 

något nytt till analysen.  

Intervjuerna kan inte sägas ha analyserats enligt de krav som gäller vid grounded theory. 

Urvalet gjordes t ex inte genom teoretiskt urval, kontinuerliga jämförelser mellan insamlat 
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material och den hypotes- och teoribildning som denna metod syftar till gjordes inte i den 

utsträckning som hade krävts. Arbetet fortgick inte heller tills det fanns en teoretisk mättnad 

med insikten att nytt material inte skulle kunna tillföra så mycket mer. De tolkningar som gjorts 

har därmed inte karaktären av ny teori, framsprunget ur den kvalitativa delstudien. (Bryman, 

2011, s.516-517).  

Av sekretesskäl har intervjuerna försetts med fingerade namn och en del övriga uppgifter, 

som inte har betydelse för analysen har ibland också ändrats.  

  

3.2.5 Reliabilitet och validitet  
Reliabilitet, pålitlighet, vid kvalitativ forskning eftersträvas genom att dels kontrollera den 

tekniska kvalitén vid inspelningen och att utskrifter skett på ett korrekt sätt dels kvalitén hos 

den som intervjuar och analyserar det insamlade materialet. Här spelar redovisning av t ex 

forskarens förförståelse, förmågan att göra bra intervjuer, att ha kännedom om det område 

intervjun gäller liksom följsamhet under intervjuerna och tillgång till god handledning en viktig 

roll (Malterud, 1998, I Gunnarsson, 2002).  

Strävan efter en så hög reliabilitet som möjligt har inneburit, att före varje intervju kontrollera 

inspelningstekniken på den mobiltelefon som användes, att skriva ut varje intervju direkt efter 

intervjutillfället, för att undvika att glömma inslag i intervjun om inspelningen varit svår att 

höra och att vara noggrann vid genomläsningen av de utskrivna intervjuerna. Intervjuarens 

förmåga att genomföra bra intervjuer är svårt att själv ha en uppfattning om, men utskrift av 

intervjuerna har lämnats till båda handledarna. Intervjuaren kan sägas ha god kännedom om 

vad det innebär att fira gudstjänst på den ort där intervjuerna gjordes liksom en kännedom om 

den lokala situationen, när det gäller t ex kulturinstitutioner och möjligheter till utevistelse och 

motion, vilka var teman som återkom i ett antal intervjuer. Följsamheten har eftersträvats 

genom att intervjuaren koncentrerade sig på den intervjuade och lät den som intervjuades följa 

sin tankegång och inte avbrytas av nya frågor eller genom att intervjuaren splittrade sin 

uppmärksamhet genom att göra anteckningar.  

Validiteten mäter trovärdigheten och överförbarhet vid kvalitativ forskning. En central del är 

att göra forskningsprocessen så genomskinlig och tydlig som möjligt, för att på detta sätt ge 

läsaren en möjlighet att själv avgöra hur trovärdigt och generaliserbart forskningsresultatet är. 

Den inre validiteten, trovärdigheten, kan höjas i den s k kommunikativa validiteten, genom att 

noggrant presentera hur urval av intervjupersoner gjorts, hur forskaren gått tillväga vid 

insamlandet av materialet och då detta analyserats. En annan del av den inre validiteten är 

forskarens förförståelse tydliggörs så långt det är möjligt. Två andra former av inre validitet är 

deltagarkontroll och triangulering (Malterud, 1998 i Gunnarsson, 2002).  

Yttre validitet, överförbarhet, eftersträvas genom att forskaren presenterar sina resultat och 

vägen dit och på det sättet lämnar öppet för läsaren att bedöma om de slutsatser som dras är 

rimliga och möjliga att använda.  

Intern validitet har eftersträvats på olika sätt. Beskrivning av hur urval av intervjupersoner 

gjorts, hur intervjuerna genomförts och hur det insamlade materialet analyserats i flera steg har 

redovisats ovan.  

Den förförståelse som finns presenteras i avsnitten 1.7 och 1.8. Det gäller i första hand att jag 

tillhör den grupp som ofta firar gudstjänst och som sådan och inte minst som präst skulle kunna 

vara intresserad av att framställa flitiga gudstjänstdeltagare i mer positiv dager än övriga. 

Förförståelse i studien handlar också om, att det inte var möjligt att efter matchning i par välja 

intervjupersoner, som jag var obekant med. Tre av de flitiga gudstjänstdeltagarna kan därmed 

också sägas ha en förförståelse av mig, vilket rimligen kan ha påverkat intervjuernas innehåll.   

Deltagarkontroll har eftersträvats dels genom dialogisk validering, då kontrollfrågor ibland 

ställdes, för att minska risken för missuppfattningar och få ökad klarhet i vad intervjupersonen 

menade. Utskrift av varje intervju har skickats till varje intervjuperson, för att på detta sätt 
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ytterligare undvika felaktigheter i materialet. Dock hade inte någon explicit uppmaning att 

komplettera och ändra i den utskrivna intervjun eller att godkänna den bifogats. Telefonnummer 

och mailadress till intervjuaren var dock angivet och inga reaktioner från de intervjuade kom.   

Vid analys av det insamlade materialet gjordes flera olika jämförelser, för att öka validiteten 

genom analystriangulering. (Malterud, 1998 i Gunnarsson, 2002). Innehållet i intervjuerna 

analyserades ur två synvinklar där analys av induktiv karaktär som nämnts kombinerades med 

en deduktiv metod.  

Den yttre validiteten har eftersträvats genom de reflexioner som återfinns nedan och genom 

att de slutsatser som dras av resultaten i framför allt studiens kvalitativa del görs relativt 

tentativt. 

3.2.6 Några reflexioner 
En första reflexion från intervjuerna blir, att jag som intervjuare hade svårt att få tre av de 

intervjuade i grupp 1 att berätta om just existentiell hälsa. Samtalen med dessa tre handlade 

snarare om fysisk, social och psykisk hälsa. Jag kan märka efter ett antal genomläsningar av de 

utskrivna intervjuerna, att jag som intervjuare ibland försökte ”hjälpa” intervjupersonerna att 

formulera sig i existentiella termer. (”Det låter för mig, när jag lyssnar på dig, som att det här 

kan vara nånting som kan ge en mening i ditt liv….?”) Jag uppfattade under intervjuerna och 

vid genomläsning av de utskrivna intervjuerna, att kontakten mellan oss var tillräckligt god. Jag 

tyckte inte att det var svårt att få personerna i den här gruppen att berätta, ibland om mycket 

personliga saker från sina liv, både sådant som låg bakåt i tiden och om aktuella händelser. 

Knappast några tydliga uttryck för existentiell livskvalitet och hälsa kom spontant fram i deras 

berättelser. Det blev nödvändigt för mig att ta ställning till, om jag skulle låta berättelserna 

”flyta på” eller ställa ännu tydligare frågor om just existentiella aspekter av livskvalitet och 

hälsa. Detta val gjordes både under varje intervju och i processen mellan intervjuerna. Jag valde 

den första vägen och tror i efterhand att det var riktigt, men detta val kan naturligtvis 

ifrågasättas. Jag menar, att det skulle ha varit respektlöst att inte ”godkänna” deras ordval, för 

att tillfredsställa mina behov av ”korrekta” formuleringar. Jag tror i stället att det kan ses som 

ett viktigt resultat i den här studien, att människor med hög utbildning och utan svårigheter att 

kommunicera även personliga delar av sitt liv inte använde ”existentiella ord” för detta, trots 

mina försök. Kanske är de ord WHO avser med existentiell hälsa och som jag därmed påverkats 

av, inte är de bästa, för att uttrycka existentiell hälsa i den här gruppen.  

Jag har funderat över om den partiskhet jag under arbetet varit medveten om och redovisats, 

dvs att jag själv tillhör den andra undersökningsgruppen och t o m skulle kunna riskera/riskera 

att anklagas för att vara intresserad av att framställa ovanstående grupp i en negativ dager, gjort 

att jag försökt kompensera medlemmarna i denna grupp. Motiv kan ju vara dolda, även för 

intervjuaren själv.  

Jag kan bara spekulera i, om en annan intervjuare varit tydligare i sin styrning av frågorna 

mot existentiella områden, ställt kritiska frågor om avsaknaden av sådana svar och gjort 

tydligare analyser av att dessa tre intervjuer var tecken på låg existentiell livskvalitet och hälsa. 

Om så hade varit fallet, är det ändå inte självklart att orsaken var att en annan intervjuare inte 

”behövde” överkompensera ”dåliga” svar. Mina eventuella brister här kunde också vara 

resultatet av personlighet eller yrkesbakgrund som själavårdare och psykolog.   

De här svårigheterna fanns inte vid intervjuerna i grupp 2 eller med den fjärde personen i 

grupp 1. I synnerhet den senare personen uttryckte sig många gånger tydligt i existentiella 

termer. Även om inte alla de fyra personerna i grupp 2 flitigt använde existentiella ord, var det 

mycket näraliggande att tolka deras berättelser i dessa termer. Läsaren får genom citaten 

bedöma, om jag gjort felaktiga tolkningar.  
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4. Resultat av den kvantitativa delstudien 

Efter inledning med en bortfallsanalys, dvs en beskrivning av orsaker till att ett antal enkäter 

inte gick att använda, följer en beskrivning av hur resultaten av enkätsvaren bearbetats 

statistiskt: Sedan presenteras skillnader i medeltal mellan grupperna vad gäller demografisk 

bakgrund. Därefter följer resultaten som svarar på den kvantitativa delstudiens fyra frågor:  

1. Fanns det några signifikanta samband mellan skattning av existentiell och andlig 

livskvalitet/hälsa mätt med WHOQOL-SRPB och angiven gudstjänstfrekvens i en grupp 

personer 65+? 

2. Fanns det några skillnader i styrka av samband mellan de åtta olika aspekterna av skattad 

existentiell och andlig livskvalitet/hälsa mätt med SRPB liksom F24 och angiven 

gudstjänstfrekvens i en grupp personer 65+?  

3. Fanns det några signifikanta samband mellan skattad existentiell och andlig livskvalitet/hälsa 

och övriga områden av livskvalitet/hälsa (fysisk, psykisk och social livskvalitet/hälsa) mätt med 

WHOQOL-SRPB i en grupp personer 65+?  

4. Fanns det några skillnader i styrka av samband mellan de olika aspekterna av skattad 

existentiell och andlig livskvalitet/hälsa och övriga områden av livskvalitet/hälsa (fysisk, 

psykisk och social livskvalitet/hälsa) mätt med WHOQOL-SRPB i en grupp personer 65+?  

För att ge en bild av resultaten i stort, presenteras som inledning till varje delavsnitt även 

genomsnittsskattningarna i de två grupperna. Slutligen görs en kort sammanfattning av 

resultaten i den kvantitativa delstudien. En mer fullständig redovisning av alla beräknade 

samband återfinns i tabeller i bilaga 3.  

 

4.1. Inledning, bortfall och databearbetning 
Sammanlagt har 283 ifyllda frågeformulär samlats in.  

Bortfall har gjorts av två anledningar: 25 formulär hade inte blivit ifyllda vad gäller frågorna 

om hur ofta man deltar i en gudstjänst. Därmed har dessa enkäter inte kunnat användas. 

Formulären hade för övrigt varit helt eller så gott som fullständigt ifyllda. Samtliga utom två 

var insamlade vid samlingar i pensionärsgrupper.   

Som framgår i metodavsnittet, valde jag att kategorisera personer som ofta deltar i gudstjänst 

med frekvensen 1-2 gånger per månad (4 på skalan) eller 3-4 gånger per månad (5 på skalan) i 

en grupp och personer som sällan respektive aldrig deltar i gudstjänst, d v s de som anger 1-3 

gånger per år (2 på skalan) eller aldrig (steg 1 på skalan) i en annan grupp. Därmed exkluderades 

12 enkäter, där man angivit deltagande i gudstjänster på söndagarna 4-11 gånger per år (steg 3 

på skalan) då skillnader mellan de två delgrupperna jämfördes. Detta skalsteg hade som regel 

angivits för söndagsgudstjänst, medan deltagande i veckogudstjänst, t ex kvällsmässa, 

genomgående hade angivits med samma eller med en lägre frekvens. 8 av formulären har 

samlats in i pensionärsgrupperna, 1 i Svenska kyrkan och 3 i en av de övriga församlingarna. 

Svaren på frågan om deltagande i veckogudstjänst har som nämnts inte behandlats och endast 

deltagande i söndagsgudstjänst har avgjort vilken grupp frågeformuläret placerades i. Orsaken 

är att svaren på de två frågorna till mycket stor del sammanföll. Sammanlagt har därmed 246 

enkätsvar kunnat användas.  

Ytterligare ungefär 30 formulär lämnades in, som inte alls var ifyllda eller som var endast 

delvis ifyllda. Dessa samlades in vid möten med pensionärsgrupper och registrerades inte. 5-10 

utdelade enkäter med svarskuvert beräknas inte ha återsänts.  

Internt bortfall förekom. Det var framför allt de två frågor som rör hur nöjd man är med 

kontakten med socialtjänsten som hade hoppats över, detta i 52 respektive i 40 formulär. Flera 

personer hade angivit att man inte har någon kontakt med socialtjänsten och därmed inte kunde 

besvara frågan. Detta kommenterades även muntligt vid flera tillfällen då frågeformulären 

samlades in. Ett antal personer, som i många fall angivit sitt civilstånd som änka/änkeman eller 
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ensamstående, hade inte svarat på de två frågor som berör hur nöjd man är med sitt sexliv, 22 

respektive 30. Det förekom internt bortfall i nästan alla frågor. Förutom när det gäller att ange 

sin ålder, vilket 16 personer inte gjort, är bortfallet färre än 10 per fråga. 

Av de sammanlagt 246 frågeformulär som kunde användas fördelade sig 133 på personer till 

grupp 1, som angav att de sällan eller aldrig deltar i gudstjänster och 113 till grupp 2 med de 

personer som angav, att man deltar i gudstjänst minst en gång per månad. 54 av de senare har 

samlats in i samband med gudstjänst eller annan aktivitet i Svenska kyrkan och 59 efter 

gudstjänst eller bussutfärd i Equmeniaförsamlingen eller i Pingstförsamlingen.  

Uppdelningen i två tydliga grupper med avseende på hur ofta man deltar i gudstjänster har 

fungerat väl. Endast 12 av 283, dvs mindre än 5% av enkäterna, kunde inte placeras i någon av 

de två undersökningsgrupperna. Ett fåtal enkäter insamlade vid pensionärssamlingarna hade 

skattningen att man ofta deltar i gudstjänster och dessa formulär flyttades därmed till den andra 

gruppen.  

Personer som angav att de sällan eller aldrig deltar i gudstjänst skattade i genomsnitt 1,37 för 

deltagande i gudstjänster på söndagar och 1,19 för gudstjänster övriga dagar. Motsvarande 

siffror för den andra gruppen var 4,68 respektive 3,24. Det innebär, att de flesta i den förra 

gruppen kryssat för ”aldrig” och majoriteten i den andra gruppen angivit ”3-4 gånger i 

månaden” med avseende på söndagsgudstjänster.  

Medelvärden för de svar som lämnats in har beräknats för de två grupperna deltagare var för 

sig och presenteras som inledning till redovisningen av varje aspekt av livskvalitet/hälsa. Detta 

bedömdes som viktig information för att dels ge en redovisning av hur undersökningsgruppen 

som helhet skattat sin livskvalitet i de olika aspekterna som undersökts och dels för att visa på 

eventuella skillnader mellan genomsnittsskattningarna hos de två grupperna personer. Dessa 

beräkningar har gjorts med Mann-Witney U-test i SPSS.   

Korrelationer mellan dels frekvens av gudstjänstdeltagande i söndagsgudstjänster och 

skattning av de olika variabler som mäter hälsa i WHOQOL-SRPB och dels mellan skattningar 

av existentiell livskvalitet/hälsa och övriga hälsoskattningar har beräknats i SPSS med 

Spearmans rangkorrelationskoefficient för icke-parametriska variabler. Prövningarna gjordes 

som regel på 0,01-nivån. Det innebär att det är 99% sannolikhet att en korrelation visar på ett 

verkligt samband och inte är resultatet av en slump.  

Samband anses vara svaga upp till 0,29, medelstarka mellan 0,30 och 0,49 och starka från 

0,50 (Pallant 2010 s. 134).  

 

4.2 Skillnader i demografiska uppgifter mellan grupperna 
4.2.1 Åldersfördelning 
De personer som fyllt i frågeformuläret var i åldrarna 63-90 år. Det fåtal som var under 65 år 

var pensionärer. Medelåldern i gruppen som sällan eller aldrig deltar i gudstjänst var 74 år och 

9 månader och bland de som ofta deltar i gudstjänst 75 år och 6 månader.  

 

4.2.2 Könsfördelning 
Ungefär dubbelt så många kvinnor som män ingick i undersökningsgrupperna, 165 jämfört med 

79. Andelen män var något högre bland de som ofta deltar i gudstjänst än bland de som sällan 

eller aldrig gör det.  

 

4.2.3 Utbildningsnivå 
I gruppen som sällan eller aldrig deltar i gudstjänst var fördelningen mellan olika 

utbildningsnivå jämnare än bland de som ofta deltar i gudstjänst. I den förra gruppen utgjordes 

den största gruppen av personer med gymnasieutbildning. I den andra gruppen hade hälften av 

deltagarna universitets- eller högskoleutbildning.  
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4.2.4 Civilstånd 
De två undersökningsgrupperna liknade varandra när det gäller civilstånd. Drygt hälften av 

deltagarna i båda undersökningsgrupperna var gifta. Knappt en fjärdedel var änka eller 

änkeman och drygt 10% var ensamstående. Något fler var skilda i gruppen av de som sällan 

eller aldrig deltar i gudstjänst, men det rör sig om små grupper. De demografiska variablerna i 

de två grupperna presenteras i Bilaga 3, tabell 1.   

 
4.3 Samband mellan frekvens av gudstjänstbesök och existentiell och 

andlig livskvalitet/hälsa 
4.3.1 Studiens första fråga 
Här besvaras huvudfrågan i den kvantitativa delstudien: Fanns det några signifikanta samband 

mellan skattning av existentiell och andlig livskvalitet/hälsa mätt med WHOQOL-SRPB och 

angiven gudstjänstfrekvens i en grupp personer 65+?  

Först kan konstateras, att det fanns mycket tydliga och signifikanta skillnader mellan 

medelvärdena i de två grupperna. De som angav, att de sällan eller aldrig deltar i en gudstjänst 

skattade livskvalitet som andlig, religiös och/eller personlig övertygelse tydligt och signifikant 

lägre än de som ofta deltar i gudstjänster. I genomsnitt skattade den första gruppen 2,75 och 

den andra gruppen 3,80 av maximalt 5,00 för de 32 frågorna i SRPB tillsammans med de fyra 

frågorna om andlig livskvalitet/hälsa i WHOQOL. Se bilaga 3, tabell 3. För enkäten, se bilaga 

2.  

Det fanns ett tydligt positivt och starkt signifikant samband på 0,674 på 0,01 signifikansnivå 

mellan gudstjänstfrekvens och existentiell livskvalitet/hälsa mätt med SRPB i hela den 

undersökta gruppen. Sambandet var 0,664 mellan gudstjänstfrekvens och andlig 

livskvalitet/hälsa skattad i WHOQOL F24. När de båda variablerna ovan kombineras blev 

sambandet med gudstjänstfrekvens 0,689. Se Bilaga 3, tabell 2.  

Därmed kan studiens första fråga besvaras: Det fanns starka positiva samband mellan 

frekvens av gudstjänstbesök och existentiell och livskvalitet/hälsa i denna studie. Det är tydligt, 

att ju oftare man angav att man brukar delta i gudstjänster på söndagarna, dess högre existentiell 

och andlig hälsa skattade man i den undersökta gruppen.  

 

4.3.2 Studiens andra fråga  
Den andra frågan i denna del av studien behandlade eventuella skillnader i styrka av samband 

mellan var och en av de åtta olika aspekterna av existentiell livskvalitet/hälsa som mäts i SRPB 

(S1-S8) samt andlig livskvalitet/hälsa som mäts i WHOQOL F24 och angiven 

gudstjänstfrekvens i den undersökta gruppen.  

Om skattningar jämförs mellan de som sällan eller aldrig deltar i gudstjänster och de som 

ofta gör det, framkom tydliga skillnader mellan grupperna. Hos den förra gruppen skiljde sig 

skattningarna mycket mellan olika aspekterna av existentiell och andlig livskvalitet (mellan 

1,72 och 3,34). De som ofta deltar i gudstjänster gjorde däremot ganska likartade skattningar 

av de nio olika aspekterna av existentiell och andlig livskvalitet/hälsa (mellan 3,60 och 3.97). 

Skillnaderna mellan grupperna var störst när det gäller skattningar av kontakt med en andlig 

dimension (S1 skillnad 1,97), tro som stöd i vardagen (S8 skillnad 1,65) och andlig styrka som 

hjälp vid svårigheter i livet (S5 skillnad 1,61). Skillnaderna var minst för skattning av hopp och 

optimism (S7 skillnad 0,26) För redovisning av dessa resultat i tabellform, se bilaga 3, tabell 3. 

Det fanns skillnader mellan styrka i sambanden mellan å ena sidan gudstjänstfrekvens och å 

andra sidan de olika aspekterna av existentiell livskvalitet/hälsa och andlig livskvalitet/hälsa.  

Starkast positiva samband fanns mellan frekvens av gudstjänstbesök och (S1) kontakt med 

en andlig dimension (0,802); (S5) andlig styrka (0,714) och (S8) tro som stöd i vardagen 
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(0,681). Starka samband fanns även till andlig hälsa skattad i WHOQOL (0,664) och till (S2) 

känsla av mening och syfte i livet (0,508). 

Medelstarka positiva samband fanns med (S3) erfarenheter av vördnad och förundran 

(0,404); med (S 4) helhet och integration (0,366) och med (S6) inre frid (0,307). Samtliga dessa 

samband var signifikanta på 0,01-nivån. Lägst samband fanns mellan frekvens av skattat 

gudstjänstdeltagande och (S7) hopp och optimism (0,175). Även detta samband var signifikant 

på 0,01-nivån. Se bilaga 3, tabell 4.    

Därmed kan studiens andra fråga besvaras: Det fanns tydliga skillnader mellan styrkan av 

sambanden mellan de olika aspekterna av existentiell/andlig livskvalitet/hälsa och 

gudstjänstfrekvens.  
 
4.4 Samband mellan existentiell/andlig livskvalitet/hälsa och övriga 

områden av hälsa  
4.4.1. Studiens tredje fråga 
Här besvarades den tredje frågan i den kvantitativa studien: Fanns det några signifikanta 

samband mellan skattad existentiell och andlig livskvalitet/hälsa och övriga område av skattad 

livskvalitet/hälsa (fysisk, psykisk och social livskvalitet/hälsa) mätt med WHOQOL-SRPB i en 

grupp personer 65+? Denna fråga syftar till att belysa DeMarinis teori om att existentiell hälsa 

har ett samband med övriga aspekter av hälsa.  

Korrelationsberäkningar har gjorts mellan å ena sidan skattad existentiell och andlig 

livskvalitet och å andra sidan skattad fysisk, psykisk, social respektive miljöbetingad och 

oberoendebetingad livskvalitet/hälsa. Det faktum att hälsa här presenteras så att även 

livskvalitet/hälsa som resultat av oberoende och av yttre miljöfaktorer, beror på att DeMarinis 

teori har miljöbetingad hälsa som en självständig variabel.  

Det fanns signifikanta samband på 0,01-nivån mellan existentiell/andlig livskvalitet och 

samtliga övriga mått på hälsa i den undersökta gruppen. Sambanden var medelstarka till social 

hälsa, miljöbetingad hälsa och psykisk hälsa. Sambanden mellan fysisk hälsa och 

existentiell/andlig hälsa mätt med kombinationen av skattningar av SRPB och WHOQOL och 

sambanden till livskvalitet mätt som oberoende var svaga. Se Bilaga 3, tabell 5.  

Därmed kan studiens tredje fråga besvaras: Det fanns signifikanta samband mellan skattad 

existentiell och andlig livskvalitet/hälsa och övriga områden av hälsa, skattad i WHOQOL.   
 

4.4.2 Studiens fjärde fråga 

Den kvantitativa delstudiens fjärde fråga undersökte eventuella skillnader i styrka av 

sambanden mellan de olika aspekterna av skattad existentiell och andlig livskvalitet/hälsa och 

övriga områden av livskvalitet/hälsa skattade i WHOQOL i den undersökta gruppen.  

Sambanden beräknades mellan de sammanlagt nio aspekterna av existentiell och andlig 

livskvalitet och skattad fysisk, psykisk, social livskvalitet liksom områden av livskvalitet som 

uppfattas som resultat av oberoende respektive av yttre miljöfaktorer. Samtliga dessa samband 

återfinns i bilaga 3, tabell 6.  

Av 45 möjliga samband var 3 starka (>0,50), 20 medelstarka, (0,30-0,49) och 15 svaga 

(<0,30) på 0,01-nivån och 1 svagt på 0,05-signifikansnivå.  

Social livskvalitet/hälsa visade tydligast samband med existentiell/andlig livskvalitet. 

Sambanden till känsla av inre frid och till hopp och optimism var starka (0,517 respektive 

0,513) Dessutom fanns 6 medelstarka och ett svagt samband.  

Sambanden mellan miljörelaterad livskvalitet och existentiell/andlig livskvalitet visade 6 

medelstarka och 2 svaga samband. Mellan psykisk livskvalitet och existentiell/andlig 

livskvalitet fanns 1 starkt samband till hopp och optimism, 4 medelstarka och 3 svaga samband.  
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Känsla av inre frid (S6), hopp och optimism (S7) samt helhet och integration (S4) visade 3 

starka samband och sammanlagt 10 medelstarka samband och 2 svaga, men signifikanta på 

0,01-nivån.  

Svagast samband till övrig hälsa fanns mellan kontakt med en andlig dimension (S1) tro som 

stöd i vardagen (S8) och andlig styrka (S5) med sammanlagt 2 medelstarka samband till social 

hälsa och 7 svaga samband, varav ett av dessa på 0,05-nivån.    

Därmed kan studiens fjärde fråga besvaras: Det fanns skillnader i styrka av sambanden 

mellan de olika aspekterna av existentiell och andlig hälsa i relation till fysisk, psykisk, social 

hälsa samt till skattningar av livskvalitet betingad av känslan av oberoende respektive yttre 

miljöfaktorer.  
 
4.5 Sammanfattning av den kvantitativa delstudiens resultat 
Oavsett om resultaten beräknades som skillnad i medelvärden mellan de två 

undersökningsgrupperna med avseende på hur ofta man deltar i en söndagsgudstjänst eller om 

man beräknar samband mellan gudstjänstfrekvens och livskvalitet var resultatet tydligt: Det 

fanns stora skillnader och starka signifikanta och positiva samband mellan gudstjänstfrekvens 

och skattad existentiell/andlig livskvalitet i det insamlade materialet. Ju oftare man skattade att 

man brukar delta i gudstjänster, dess högre tenderade man att skatta sin existentiell 

livskvalitet/hälsa.   

Tre av de åtta aspekterna av existentiell livskvalitet i SRPB och andlig livskvalitet i 

WHOQOL visade starkare samband till gudstjänstfrekvens än de övriga aspekterna. Ju oftare 

man uppgav sig delta i gudstjänster, dess högre skattade man kontakt med en andlig dimension, 

andlig styrka för att komma igenom svårigheter i livet respektive tro som stöd i vardagen. 

Ett stort antal positiva signifikanta samband fanns också mellan skattad existentiell/andlig 

livskvalitet och fysisk, psykisk och social livskvalitet liksom med livskvalitet mätt som 

oberoende respektive som miljöbetingad livskvalitet.  

Tydligast samband fanns för social livskvalitet och existentiell livskvalitet/hälsa liksom 

mellan skattningarna av inre frid, av hopp och optimism samt av helhet och integration med 

övriga former av livskvalitet och hälsa.  
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5. Resultat av den kvalitativa delstudien  
5.1 Inledning 
Vid analys av intervjuerna fanns tydliga skillnader mellan dels tre av de fyra personer som 

aldrig deltar i gudstjänster i grupp 1 och dels de fyra i grupp 2 som ofta deltar i gudstjänster. 

Det fanns också många likheter inom de två grupperna. Därför har tyngdpunkten av 

resultatredovisningen av denna delstudie presenterats på gruppnivå med de tema som framkom 

genom innehållsanalys. Den fjärde intervjupersonen som aldrig deltar i gudstjänster skiljde sig 

tydligt från övriga i denna grupp.    

Efter en inledning presenteras först de faktorer som efter innehållsanalys och efter existentiell 

dimension i SRPB framkommit som de förklaringar som intervjupersoner i grupp 1 menade ger 

dem en existentiell livskvalitet och hälsa. Dessa faktorer presenteras efter innehåll och citat från 

intervjuerna belyser svaren. Sedan görs en motsvarande presentation av de faktorer som 

intervjupersoner i grupp 2 beskrev som förklaringar till sin existentiella livskvalitet och hälsa. 

Slutligen görs ett försök att genom en sammanfattning av resultaten besvara den kvalitativa 

delstudiens två frågor.  
 De intervjuade är följande, med fingerade namn: 

Astrid och Anna var vid intervjuerna omkring 65 år. De skattade båda en generell hälsa på 

17 av 20 möjliga, dvs 4,25, när de ungefär 7 månader tidigare fyllde i WHOQOL-SRPB. Astrid 

skattade då en för gruppen som aldrig deltar i gudstjänst ovanligt hög existentiell hälsa på 3,25 

och Anna skattade 4,25.  

Berit och Birgitta var drygt 80 år och skattade i maj en generell hälsa på 4,0 respektive 4,25. 

Berit skattade en existentiell hälsa på 2,50 och Birgitta på 4,50  

Didrik och David var omkring 85 år.De skattade en generell hälsa på 4,0 respektive 4,5. 

Didrik skattade en existentiell hälsa på 2,25 och David på 4,1.   

Eskil och Elias var 80-85 år och skattade båda tidigare en generell hälsa på 3,75. Eskil 

skattade en existentiell hälsa på 2,6 och Elias på 4,0.   

Samtliga har högskole- eller universitetsutbildning. För att försvåra identifiering presenteras 

inte civilstånd.  

 

5.2 Vad ger existentiell livskvalitet/hälsa hos intervjupersoner som 

aldrig deltar i gudstjänster?    
På den allmänna frågan om vad intervjupersonerna beskrev som förklaringar till sin existentiella 

livskvalitet var det framför allt ett område som framträdde tydligt i gruppen, nämligen att ägna 

sig åt något meningsfullt. De meningsbärande formuleringarna i de olika intervjuerna kunde 

sammanföras till 5-8 teman.  

 
5.2.1 Att ägna sig åt något meningsfullt 
Detta uttrycktes tydligt av intervjupersonerna. Det var som regel det svar som först gavs när 

frågan om vad som ger existentiell livskvalitet ställdes. ”Det är väl att man måste ha någonting 

att ägna sig åt. Därför är vi med i [pensionärsföreningen]” (Didrik) ”Men annars måste jag fylla 

mitt liv med sånt som ger mig nånting.” (Berit) ”Ja alltså, det är väl att man har intressen. […] 

Så jag har en hel del sysselsättningar, sitter inte bara och stirrar i väggen.” (Eskil) 

Bland aktiviteter som beskrevs framstod några tydligare än andra: Att vistas ute i naturen, att 

ägna sig åt motion, att ägna sig åt ideell verksamhet att njuta av musik och att umgås med andra. 

Dessutom nämndes läsning och aktiviteter på sociala medier som något som ger mening  
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5.2.1.1 Att vistas i naturen  

Att vara ute i naturen nämndes av alla fyra personerna. Det föreföll dock ha ganska olika 

betydelse för de intervjuade. Naturen är en plats som för en av de intervjuade tydligt nämndes 

som en källa till påfyllning för den existentiella hälsan. Två av de intervjuade nämnde 

promenader i naturen som något viktigt i deras liv. Även den fjärde personen, som också vistas 

mycket utomhus, men av det som framkom i intervjun, föreföll motivet vara att få motion, inte 

primärt att vistas i naturen.   
”Det jag njuter kanske allra mest av, det är ju naturen. […] Jag tror att det bästa jag vet, nästan, är att 

ligga på rygg ute i naturen - ja, det kan vara i hängmattan också - och titta upp i himlen. Se gröna träd 

och blå himmel och svalor….”(Astrid) 

 

5.2.1.2 Motion 

Dagliga promenader respektive gympa var aktiviteter som nämndes som viktiga, 

t o m nödvändiga, för hälsan.  
”…och sen motionerar jag väldigt, väldigt mycket. Jag är vältränad, kan jag säga. Jag går 45-50 minuter 

om dagen. Så att jag tror att det är det som har hållit mig uppe. […] Jag tror att motionen är viktig, att 

den har hjälpt mig väldigt mycket.” (Eskil) 

 

5.2.1.3 Ideellt arbete 

Alla fyra intervjuade nämnde ideellt arbete som en källa till välbefinnande och existentiell 

hälsa, men det var i olika hög grad de gav uttryck för att detta ger mening i deras liv. På frågan 

om platser eller situationer där intervjupersonerna kan fylla på den existentiella hälsan i det här 

avseendet var det föreningsarbete i den lokala pensionärsföreningen som var tydligast. En 

person nämnde engagemang som volontär i en gymnastikförening.  
”Men att man har fått lyckan att få arbeta ideellt. Att arbeta ideellt är lite mindre prestationsfyllt, för där 

är allt bonus. Jag menar: På ett jobb då ska man ju göra något för att få lönen. […] Men att jobba ideellt, 

det är liksom: Bra, bra! Och det tror jag också är liksom det här bekräftelsebehovet, att man behöver 

känna att man gör nånting bra. Och att man är lite samhällsbyggare. Det tror jag finns i oss. Att vi mår 

bra av.” (Astrid) 

 
5.2.1.4 Umgänge med andra 

Intervjupersonerna nämnde betydelsen av att umgås med andra, för att ha en hög existentiell 

hälsa. Dels nämnde man den sociala gemenskapen i pensionärsförening eller 

gymnastikförening som viktig. Tre personer nämnde också umgänget med släktingar som 

viktiga. Här har barn och inte minst barnbarn en viktig roll. En av de intervjuade har tät kontakt 

med sin mamma, som bor i närheten.  

 

5.2.1.5 Musik 

Musik var en återkommande förklaring som gavs för att fylla på den existentiella livskvalitén. 

Konserthusets program liksom pensionärskören, som en av de intervjuade minns med saknad 

liksom konserter och musiken vid gympapassen var sådant som nämndes.  
 

5.2.1.6 Att läsa 

Skönlitteratur var något som nämndes i intervjuerna. Att läsa tidningar fanns också med 

bland det som beskrevs som förklaringar till vad som gav mening och existentiell 

livskvalitet.  
 

5.2.1.7 Sociala medier 

Att blogga och följa andra bloggare fanns med som något som ger existentiell livskvalitet 

liksom att vara aktiv på Face Book.   
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5.2.2 Sammanfattning av förklaringar till existentiell livskvalitet och hälsa i 

grupp 1 
Det var ett antal aktiviteter som gavs som förklaringar till den existentiella livskvalitén i denna 

grupp. Man ägnade sig åt att vistas i naturen, att motionera, att umgås med andra och att vara 

volontär liksom att vara aktiv på sociala medier, för att få existentiell livskvalitet och hälsa. De 

två förstnämnda aktiviteterna har ett primärt fysiskt fokus medan de övriga kan sägas vara 

primärt sociala. Dessutom läste man skönlitteratur, vilket snarast kan karakteriseras som i första 

hand något som kan bidra till det psykiska välbefinnandet med intellektuell och emotionell 

stimulans. Man lyssnade på musik och utövade också själv musik i någon form. Dessa två 

områden kan tolkas som att de kan ha ett tydligare primärt existentiellt fokus än de övriga. 

Uppenbarligen har de olika aktiviteterna betydelse för att bidra till förhöjd existentiell 

livskvalitet hos de intervjuade.  

 

5.2.3 Uttryck för de åtta aspekterna av existentiell livskvalitet i SRPB 
5.2.3.1 Kontakt med en andlig dimension  

När en av personerna beskrev något som i SPSS karakteriseras som andlig kontakt, dvs känslan 

att vara en liten del i ett större sammanhang, vilket ger en känsla av trygghet, görs det tydligt i 

motsats till en traditionell religiös verklighet. ”Jag har ju inte en tro i traditionell mening, i 

religiös mening, men däremot så tror jag ju att jag är en del av någonting så oerhört mycket 

större, det är liksom universums oändlighet.”(Astrid) 

 

5.2.3.2 Mening och mål i livet  

En av personerna uttryckte tydligt, att den existentiella livskvaliteten och hälsan har att göra 

med att nu kunna känna en mening i sitt liv. De övriga tre nämnde aktiviteter av olika slag på 

frågan om vad som ger dem mening i livet. ”Men man liksom förstår meningen…. med livet. 

Min mening med livet. […] Jag känner mig nöjd, att jag har levt ett rättfärdigt liv.”(Astrid) 

 

5.2.3.3 Förundran och tacksamhet 

En av de intervjuade uttryckte tacksamhet över sin livssituation, en tacksamhet som av intervjun 

inte förefaller rikta sig mot någon, vare sig gudomlig eller mänsklig givare.  
”Jag har gått omkring här på jorden i alla dessa år och allting fungerar, alltså. Vartenda hjärtslag, 

immunförsvaret, hela den där spännvidden. Från det stora till det lilla […] Jag är ju liksom bara en så 

oerhört liten del av allting. Och det gör på något vis att jag….. blir ödmjuk inför alltihop. Det gör också 

att jag tänker: Men jag finns här, jag har fått förmågan att känna, uppleva, analysera, det är ju en gåva 

utan like. Och samtidigt är det ju inte en självklarhet att jag ska finnas här utan…. Just det biologiska: 

Att just precis, precis jag blev till då. […] Jag är bara en i allt det stora. Samtidigt som jag känner att jag 

är viktig.” (Astrid) 

 

5.2.3.4 Helhet och integration 

I en av intervjuerna återkom personen till känslan eller insikten om helhet på olika sätt: 

”Sen när jag började förstå det här att jag har känslor, då försvann den där kroppsvärken. Då 

satt känslorna i kroppen, nu sitter de mer i tankarna.” (Astrid) 

 

5.2.3.5 Inre frid 

En av de intervjuade beskrev på flera olika sätt hur det efter pensioneringen kommit en ny 

frihet, som upplevs som en av de två huvudsakliga orsakerna till att den existentiella hälsan 

ökat under senare år. Vid analys av intervjuerna har detta klassificerats som känsla av inre frid. 

Även ett par citat från andra intervjuer kan tolkas som känslan av inre frid. Ingen av de 

intervjuade uttryckte att denna känsla skulle kunna ha någon i traditionell betydelse religiös 

betydelse för dem.  
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”Jag mår bättre än vad jag nånsin har gjort. Kanske inte då fysiskt, men existentiellt, mentalt. […] Jag 

tror det beror på att jag inte har något större ansvar längre, jag har inte ansvar för annat än mig själv. Det 

tror jag väldigt mycket beror på. […] Barnen är stora och har sina egna familjer. Jag har inte nåt ansvar 

för mina föräldrar längre, för de är borta. Jag har slutat jobba. Min man avled för nästan 15 år sen, vilket 

i sig själv är en stor saknad, men samtidigt det här: Jag lever ju i en värld, på en plats på jorden, där jag 

inte behöver bekymra mig för de här elementära sakerna som mat och tak över huvudet. Jag har det så 

otroligt bra. Jag känner tacksamhet för det jag har. Att jag lever liksom i toppskiktet, att ha det bra, 

jämfört med hela världen. […] Det enda är väl att betala fakturorna, att deklarera en gång om året, att 

besiktiga bilen. Jag har inget annat, alltså. Det är ju en fantastisk känsla, det.” (Astrid) 

 

5.2.3.9 Sammanfattning av den deduktiva analysen av intervjuerna i grupp 1 

Det var inte lätt att hitta tydliga uttryck för någon av de åtta aspekterna av existentiell 

livskvalitet som återfinns i SRPB i tre av intervjuerna i den här gruppen. Däremot återfanns 

flera av dem tydligt i den fjärde intervjun. Det är framför allt de aspekter av existentiell 

livskvalitet/hälsa som inte formuleras i traditionellt religiöst språkbruk som hittades i 

intervjuerna: Mening i livet (S2), Förundran och tacksamhet (S3), Helhet (S4) och Inre frid 

(S6).  
 

5.3 Vad ger existentiell livskvalitet/hälsa hos intervjupersoner som ofta 

deltar i gudstjänster? 
Meningsbärande formuleringar sammanfattades i ett första steg i mellan 9 och 55 olika teman.  

Det var två teman som återkom i intervjuerna: Att ha en personlig tro och musik, där 

beskrivningar av den förra var tydligt dominerande.   

 

5.3.1 Att ha en personlig kristen tro 

Detta är det svar som, inte oväntat, återkom bland de intervjuade som ofta deltar i gudstjänster. 

I intervjuerna framkom flera teman, som beskrevs som förklaringar till den existentiella 

livskvalitén. 

 

5.3.1.1 Tron är en central del i livet 

Alla de intervjuade uttryckte på olika sätt att deras kristna tro är oerhört viktig för dem och som 

genomsyrar hela deras liv.  
”Men min tro är ju religiös, det har jag alltid varit. […] Jag brukar säga: Jag är inte bara marxist och  

kristen, jag är pragmatiker också. Mitt sätt att se på mitt liv, att det har en andlig dimension, det är ju en 

förutsättning för att jag över huvud taget ska överleva. Så känner jag absolut.” (Anna) 

 

5.3.1.2 Tron har funnits med sedan barndomen  

Den kristna tron har de intervjuade haft så länge de kan minnas. De är alla uppvuxna i familjer 

där tron har funnits, för de flesta som en självklar gemenskap de växt upp med.  

 

5.3.1.3 Tron har utvecklats genom livet 

Den tro man fått med sig från sin uppväxt har förändrats och utvecklats genom livet. Av 

intervjuerna förefaller denna utveckling ha varit något positivt för de intervjuade, även om 

någon beskriver hur tron varit hotad då sjukdom drabbade. Någon uttryckte hur tron under 

perioder ”står på vänt”. Det framkom av intervjuerna, att det ofta var under svåra perioder i 

livet som tron utmanades och mognade. Det är denna mognade tro som man ofta beskrev som 

det som nu ger en hög existentiell livskvalitet.  

 

5.3.1.4 Händelser i livet, inte minst under svåra perioder, tolkas som bevis för Guds existens 

och hjälp. Man tyckte sig ha fått bevis för Guds omsorg i yttre händelser under livet. Oftast 

gällde det händelser då man själv haft det svårt, men det kunde också gälla situationer då man 
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själv upplevt sig få vara till hjälp för andra. Man uppfattade det som tecken på att Gud finns 

och griper in med hjälp av människor och uttryckte tacksamhet, trygghet och glädje över detta.  
”Det var min fru som sa såhär: Du måste ju skaffa dig en utbildning, annars kan du ju få foten. Jag tänkte: 

Jag kan ju det här. Jag gör ju det här. […] Jag kan ju inte lämna henne ensam med fyra ungar. Men då 

trädde det in en människa som sa: Jag kan vara hemma, när du är i Malmö. Så då drog jag till Malmö. 

Ett år, som var ett fantastiskt år. […] Och det är ju fantastiskt att det kunde få bli så. Det är ju helt 

guld.”(David) 

En av de intervjuade berättade om sin kallelse redan som barn till ett yrke som krävde flera 

olika kurser och arbetslivserfarenheter innan själva yrkesutbildningen kunde börja. Eftersom 

det inte fanns ekonomiska möjligheter att studera i familjen, blev det av avgörande betydelse, 

att förutom uppmuntran att fortsätta studera också få olika stipendier, som gjorde det möjligt 

att skaffa sig den utbildning personen kände att Gud kallat till och steg för steg ledde vidare i. 

Under alla år av yrkesarbete upplevde den här personen också att Gud fanns med i uppgifterna, 

som var ansvarsfulla och ibland svåra. ”För jag har ju liksom alltid levat med att han [Gud] har 

skött om ledningen och…. Han har haft en avsikt med mitt liv.” (Birgitta)  

5.3.1.5 Begåvning inom olika områden uppfattas som gåvor, som det är och har varit en glädje 

att få använda 

Alla fyra berättade om hur de upplevt att de fått bli använda med den begåvning och de intressen 

de har och uttryckte detta som att de har blivit använda i och utanför sina yrkesliv av Gud. Det 

var ibland relaterat till yrkesval, där man upplevde att ens begåvning kommit till god 

användning, ibland till mer vardagliga intressen man ägnat sig åt under längre eller kortare 

perioder. 
 

5.3.1.6 Det uppfattas som en fördel jämfört med andra människor att ha en gudstro 

Man menade, att den existentiella livskvalitén antagligen är högre hos dem själva än hos 

människor, som inte har en personlig tro. En tolkning blev, att man snarast tyckte att det skulle 

vara konstigt att inte ha en tro och att människor utan en tro bedömdes ha det svårare och 

därmed kunde förväntas ha en lägre existentiell livskvalitet/hälsa. Något förakt för eller 

avståndstagande till människor som saknar en tro framkom inte, snarare ett beklagande.  
”Det kan jag tycka väldigt synd om de som inte kan tänka sig att ha en tro, för då förlorar man mycket 

mening, tycker jag. Då blir det trist och jobbigt, alltså. […] För mig är det självklart att det finns en 

mening med saker och ting. Det är självklart att det finns en skapare. Det är självklart att jag kan benämna 

honom eller henne Gud eller vad som och att andra benämner det på andra sätt. Men att bara se antingen 

en stängd dörr eller ett vitt töcken, det är…. Nej jag tycker att det skulle kännas otroligt konstigt.”(Anna) 

 
5.3.1.7 Tron kan inte bevisas, eftersom det är tro 

I intervjuerna uttryckte flera, att den tro de har inte kan bevisas i vetenskaplig mening. Tron är 

något annat - en personlig övertygelse. Den förefaller inte strida mot vetenskap, utan är något 

annat. En tolkning av formuleringarna blev, att den mogna tron är reflekterad, men också 

innehåller en hel del av känslomässig trygghet. Det verkade inte motstridigt, att allting i tron 

inte går att förklara på ett intellektuellt plan, eftersom tron ger en grundläggande trygghet.  

 

5.3.1.8 En kritisk syn på delar av hur den kristna tron ibland framställs 

I alla intervjuerna framkom kritik mot delar av hur den kristna tron ibland framställs och 

praktiseras. Det kunde gälla t ex musikval i gudstjänsterna, bristande kvalitet i predikan eller 

hur innehållet i den kristna tron ibland uttrycks. Kritiken uttrycktes med självförtroende snarare 

än med ilska eller bitterhet. Det samlade intrycket blev att de intervjuade snarare konstaterade, 

att man inte längre delar alla uttryck för tron, som den formulerats och att man inte längre är 

entusiastisk inför alla delar i alla gudstjänster. Det föreföll som om man växt ifrån vissa delar 

av trons innehåll och praxis och inte bekymrar sig över det, utan är trygg i sin egen tro, utan att 

polemisera mot andras.   
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”Sen alltså… Det pratas ju så mycket runt ikring… Det här med tron och himmelriket och pärleportar  

och sånt där. Och det är som jag sa från början: Det lugnar jag mig med tills jag kan få vara med och  

titta. Då vet jag. Men inte förrän då. Men däremot så finns det ett hopp. Jag har ett hopp. Det innebär  

att det inte är hopplöst.” (David)   

 

5.3.2 Konsekvenser av innehållet i den kristna tron 
Ett antal olika konsekvenser av att ha en tro framkom i intervjuerna. De teman som förekom 

och som beskrevs som förklaringar till den existentiella livskvalitén var följande:  

 

5.3.2.1.Tron ger trygghet i livet 

De intervjuade uttryckte detta på många olika sätt. Det var ofta det som först nämndes som svar 

på frågan om vad som ger hög existentiell livskvalitet.  
”Jag oroar mig inte. Som jag ser det. Jag oroar mig inte för någonting, utan jag tar dan som den kommer. 

När det händer nånting, så får det ju hända, men jag behöver ju inte bekymra mig för hur det blir då. Jag 

tar inte ut någonting sånt i förskott. Men det är klart, jag planerar ju för nästa sommar och för julen lite 

grann. Visst gör man det. Sen…. Blir det inte så, så…. Den dagen den sorgen.” (Elias) 

 

5.3.2.2 Tron ger trygghet och hopp inför döden 

Känslan av trygghet inför döden handlade i intervjuerna om både en trygg tillförsikt inför den 

egna döden och en trygghet i övertygelsen att närstående som dött finns hos Gud, vilket ger en 

hjälp i sorgen. ”Jag hade aldrig klarat mig på det viset [när min man dog] att jag kunde känna 

en viss glädje, att han sa: Jag ska hem.” (Anna) 
”Och då är det såhär med mig, att jag är väldigt nyfiken på att få veta hur det är. Och det får jag, när den 

här avdelningen av mitt liv tar slut. Och vad som tar vid då, det är det ingen som vet. Vi har ett hopp och 

det är ju…. vad ska jag säga…. det kristna hoppet. Och vad är det? Jo, det är ju den som gick före, 

nämligen Jesus Kristus. […] Och det oroar mig inte heller. Jag tycker, ärligt talat, att det ska bli 

jättespännande: Vad ska jag få vara med om?” (David) 

 

5.3.2.3 Tron ger trygghet, eftersom man vet att man är älskad av Gud 

De intervjuade gav olika exempel på hur medvetenheten om att på djupet vara älskad av Gud 

ger en grundläggande trygghet, som är central i deras liv. Denna trygghet var ofta något som 

övertagits i uppväxtfamiljen. I något fall var det i stället en trygghet som växt fram i vuxen 

ålder som en protest mot en ärvd Gudsbild.   

 

5.3.2.4 Tron ger erfarenheter av Guds närvaro  

Uttryck för att känna en gudomlig närvaro fanns i flera av intervjuerna och tog sig olika uttryck. 

Det kunde vara vid speciella tillfällen i livet, som man sedan kunde minnas och relatera till 

under resten av livet eller något som ofta återkom - eller saknades - t ex i gudstjänsterna. 

”Andlighet är ju en kommunikation som ständigt pågår och ibland känner jag ju av den. Men 

jag måste ju vara vaken för den också.” ”Om jag upplever att Gud är där…. ”(Anna)   

 

5.3.2.5 Tron ger tacksamhet 

Här beskrevs både tacksamhet mot Gud och mot människor, som uppfattas som medarbetare 

till Gud. Att känna tacksamhet nämnes tydligt som en förklaring till hög existentiell livskvalitet. 

Det som under 5.3.1.5 beskrivs som begåvning inom olika områden och uppfattas som gåvor, 

uttryckte också tacksamhet mot Gud och ofta även mot människor, som uppfattades vara 

medhjälpare till Gud. 
”Och där tänker jag också att en tro… Man kan tänka: Jamen, jag har hjälp av det här. […] Ja absolut. 

Till exempel att be i förväg, när något känns jobbigt, men framför allt att tacka i efterskott, eftersom man 

mår bra av det. För då har man ju också sorterat det, liksom: Tack gode Gud för att jag fick vara med 

om det här, det var jättebra! Att man liksom fyller på sin egen positivitet, tänker jag.” (Anna) 
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5.3.2.6 Tron ger mening, hjälp, tröst och glädje 

Att ha en tro uppgavs ge tankar och känslor som bidrar till ökad existentiell livskvalitet. Det 

som explicit uttrycktes i de olika svaren var att tron ger mening i livet, ger hjälp i vardagen och 

under svåra perioder, ger tröst när livet är tungt och ger en glädje, som kunde uttryckas som en 

grundstämning. Även om man drabbades av sjukdom, sorg eller liknande och var olycklig över 

detta uttrycktes, att man samtidigt ändå kunde ha en glädje och känna att man fick hjälp och 

tröst av sin tro.  
”Mitt sätt att se på mitt liv, att det har en andlig dimension, det är ju en förutsättning för att jag över 

huvud taget ska överleva. Så känner jag, absolut. För det ger både mening, det ger det ger hjälp, det ger 

tröst, det ger glädje. Och både när jag är ensam med mig och min bön och med Gud och när vi är 

tillsammans i kyrkan.” (Anna) 

 

5.3.3 Konsekvenser av att leva som kristen  
5.3.3.1 Bön 

Att ha tillgång till bön var en konsekvens av att ha en tro som uttrycktes som en förklaring till 

den existentiella livskvalitén. Man beskrev erfarenheter av att ha varit föremål för förbön och 

upplevde att detta bidragit till ens hälsa under svåra perioder i livet. Man berättade också om 

att man ibland bad för andra som hade det svårt och uppfattade detta som meningsfullt och som 

att få bli använd av Gud, för att på olika sätt hjälpa andra. Dessutom fanns beskrivningar av hur 

man i det vardagliga livet hade hjälp av att be för personer som man inte tycker om och på det 

sättet fick hjälp att hantera aversioner och vrede.   
”Så det blir alltmer viktigt för mig att be för sina fiender. För det hjälper ohyggligt. För jag har som ung, 

fram till jag var 40, säkert, varit väldigt irriterad på andra människor. Det händer väldigt sällan nu. Och 

det är ju andligheten som har hjälpt mig. Absolut. Att be för dem som man vet har det bökigt och också 

stoppa in dem som man inte tycker om. Av olika skäl. […] Och där tänker jag också att en tro…. Man 

kan tänka: Jamen, jag har hjälp av det här.”(Anna) 

 

5.3.3.2 Att ha Jesus som modell i livet 

En av de intervjuade beskrev hur Jesus kan vara en förebild i livet. Här gällde det den etiska 

aspekten av att leva som kristen och försöka möta andra människor på liknande sätt som man 

tänker sig att Jesus gjorde i liknande situationer. 
”Och jag menar: Oavsett vad jag tror eller inte tror, så lever man efter den här Kristusmodellen: Jamen 

då slår man inte varann på käften, utan då lyssnar man. Och det är ju det som är så svårt att göra. Men 

det är en ledstjärna, tycker jag.” (David)  

 

5.3.3.3 Att finnas med i en gemenskap  

Att leva i en kristen gemenskap var något som nämnes som något viktigt för den existentiella 

livskvalitén. Man talade om den gemenskap man kände i den församling där man brukade fira 

gudstjänst. Det fanns också flera exempel på att gemenskap utanför denna var viktig som 

värdegemenskap, ett ord som en av de intervjuade använde. Det var både gemenskap med andra 

kristna, som tillhör ett annat samfund eller finns på annan ort eller en gemenskap av personer 

som inte ingår i en kristen grupp, men betyder mycket som värdegemenskap:  
”Ja, det här att man kan känna värdegemenskap. Det gör jag till exempel på badhuset, gubbarna där. Och 

då pratar man ju om allt mellan himmel och jord när vi sitter ner efter simningen. […] Även om inte alla 

har en tro, vad jag vet, det vet jag ju inte. Några vet jag ju, andra inte. Men man kan resonera om tillvaron 

över huvud taget, om situationer i dagsläget. Man förstår varandra. Någon som har blivit ensam. Man 

vet ju hur det är. Man kan säga något. Man kan känna att vi förstår varandra. Sånt är också 

värdefullt.”(Elias) 

 

5.3.4 Gudstjänstens betydelse för den existentiella livskvalitén/hälsan  
Regelbundet deltagande i gudstjänster är ju den variabel som valts i den här studien för att skilja 

de två undersökningsgrupperna åt. För de intervjuade i den här gruppen var deltagande i 

gudstjänster visserligen något som föreföll ganska självklart, men det var långt ifrån det första 
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man nämnde som förklaring till sin existentiella hälsa. Intervjuaren fick ofta fråga specifikt vad 

gudstjänsterna betydde för den existentiella livskvalitén. De delar av gudstjänsterna som 

nämndes som viktiga var predikan, musiken och gemenskapen samt ett område som skulle 

kunna beskrivas som ”övriga moment i gudstjänsten”.  
”Ja, predikan är den viktiga delen och ramen ikring predikan. Och det varierar ju lite hur man känner sig 

och hur man tar till sig. […] Och den försöker man ju memorera in, så att den ligger ett tag i alla fall. Så 

kommer man…. Under veckan som går, så dyker det upp en och annan tanke och då kan man anknyta 

till söndagens predikan.” (Elias) 

”Ja och framför allt brukar jag tänka att det blir en andlig matsäck. Att man får nånting med sig. Som  

man kanske inte tänker medvetet på, men som liksom löser upp nånting i en eller som lägger sig på den 

goda sidan i en, som räcker ett tag. Det är ju lite fullkorn i det. […] Och jag tänker att man ska inte böka 

så mycket i det där, för andligheten har ju en process i en. Man ska inte vara så mycket och peta i den, 

utan man ska lita på att det flyter på. För att det är ju…..Andligheten är ju en kommunikation som 

ständigt pågår och ibland känner jag ju av den. Men jag måste ju vara vaken för den också. (Anna)”  

 

5.3.5 Musikens betydelse för den existentiella livskvalitén/hälsan  
Vid sidan av att ha en personlig kristen tro var det musik som återkom som övergripande tema, 

när personer som ofta firar gudstjänst beskrev vad som ger dem en hög existentiell 

livskvalitet/hälsa. De exempel som fanns i intervjuerna beskrev olika musikstilar och olika 

former av utövande av musik. Man mådde bra av att sjunga med i psalmerna, av att lyssna till 

instrumental- eller körmusik, oftast exemplifierad med sakral musik. Bland de intervjuade fanns 

tidigare körsångare och instrumentalister.  
”Vi har ju fem evangelister, nämligen den femte är Bach. Och Bach har betytt mycket. Hans musik. 

Musik över huvud taget tror jag har ett tilltal för oss. Om vi…. Det är ju precis som när man lär sig 

språk. Man måste ju lära sig för att förstå och för att kunna tala. Och man måste lära sig att förstå, att 

kunna lyssna, tror jag. Och det upplever jag är en fantastisk förmån, att ha fått den chansen.” (David) 

 
5.3.6 Sammanfattning av förklaringar till existentiell livskvalitet och hälsa i 

grupp 2 
De förklaringar som återkom i den här gruppen var många fler än i grupp 1. De kretsade till 

största delen kring det faktum att de intervjuade relaterade till sin kristna tro som en förklaring 

till sin existentiella livskvalitet/hälsa. De hade haft en tro i många år, den hade utvecklats och 

var integrerad med deras syn på sig själva och sina liv. De beskrev på olika sätt hur tron gav 

hjälp i vardagen och givit tröst under svåra perioder. Den gav trygghet, glädje och tacksamhet, 

vilket relaterades till ökad existentiell livskvalitet. Den sociala gemenskap den gav var tydligt 

sammanvävd med kristna värden.  

Att fira gudstjänst var inte något man spontant nämnde som en viktig förklaring till den 

existentiella livskvalitén. På direkt fråga framstod det dock som en självklar del i livet som 

kristen. I gudstjänsterna fick man påfyllning för sin existentiella hälsa, även om kritiska 

synpunkter på vissa moment i somliga gudstjänster inte saknades.  

Att njuta av och att utöva musik var vid sidan av att ha en kristen tro det som framkom som 

en viktig förklaring till den existentiella livskvalitén. Musiken kopplades ofta till den kristna 

tron. Dels sågs musiken som ett av Guds språk till människorna, dels uppfattade man musikalisk 

begåvning som en gåva man fått av Gud och med tacksamhet använde för andras och för egen 

glädje.  

 

5.3.7 Uttryck för de åtta aspekterna av existentiell livskvalitet i SRPB 
Det fanns många exempel i intervjuerna i denna grupp som innehöll uttryck för de åtta olika 

aspekterna av andlig och existentiell livskvalitet och hälsa som skattas i SRPB. Allra vanligast 

var aspekten Tro som en resurs i vardagen. Däremot var uttryck för känslan av hopp och 
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optimism eller av inre frid inte lika ofta explicit uttryckta, men fanns med som en grundton i 

intervjuerna.  

  

5.3.7.1 Andlig kontakt  

Andlig kontakt uttrycktes ibland som berättelser vid speciella och avgörande tillfällen i livet då 

man upplever att Gud grep in. Det fanns också med som något vanligt förekommande, t ex 

kontakt man brukar uppleva i samtal med Gud i bönen eller i gudstjänster.  
”När min man och jag gick i kyrkan vi gick ju varje söndag, då brukade jag ibland säga att ’Nej, idag   

var inte Gud här. Idag var Gud nån annan stans. […] Så att… Det beror på…Om jag upplever att Gud  

är där. (Anna) 

 
5.3.7.2 Mening och mål i livet 

Att uttrycka att man har en mening i sitt liv och att det är Gud som ger den meningen var vanligt 

i intervjuerna. Det hade ofta koppling till att man upplever att Gud givit en begåvning på olika 

områden och att det är meningsfullt för andra och för en själv, att förverkliga detta. Att kunna 

se, att man fortfarande och inspirerad av Gud kan göra något som är betydelsefullt för andra 

gav mening liksom glädje och tacksamhet. Man kan t ex be för andra människor och märka, att 

de har fått hjälp av det.  
 

5.3.7.3 Förundran och tacksamhet  

Förundran t ex i naturen uttrycktes inte så ofta i intervjuerna, men förekom. Man uttryckte 

däremot förundran över musikupplevelser och över hur Gud hjälpt en i livet. Tacksamhet mot 

både Gud och andra människor var vanligt förekommande i intervjuerna. Någon var tacksam 

över att vi i Sverige har tillgång till en god sjukvård, som fungerar så bra, när man behöver den.    
 

5.3.7.4 Helhet och integration 

Helheten av kropp och själ uttrycktes i flera av intervjuerna. Någon formulerade, att man nu 

kan lyssna till musik i konserthuset, vilket tidigare inrymde badhuset: ”Förut badade man 

kroppsligt, nu badar man andligt. Och man blir lika ren, fast på olika sätt. Så det är ganska 

härligt, tycker jag.” (David)  

   
5.3.7.5 Andlig styrka att ta sig igenom svårigheter 

I nästan alla intervjuerna finns beskrivningar av hur man haft stor hjälp av sin tro, när man har 

haft svåra perioder i livet. Det har gällt perioder av sjukdom och av sorg, när man mist någon 

närstående. Ingen av de intervjuade formulerar dock tydligt, att det handlar om att ha en andlig 

styrka, som hjälper en. Man har i stället under perioderna varit svag, men tron har hjälpt en att 

orka igenom. Inte minst ha det varit andra människors förböner, som hjälpt en att ta sig igenom 

svårigheter i livet.  

 

5.3.7.6 Inre frid 

Ingen av de intervjuade använde ordet frid, när de talade om sin existentiella livskvalitet. Det 

är i stället tolkningar av andra formuleringar, som gjorts. ”Så jag har ju min tro och lever i den. 

Sen behöver jag inte bekymra mig så mycket, tycker jag.” (Elias)  

 

5.3.7.7 Hopp och optimism 

Hopp och optimism beskrevs i intervjuerna på två områden. Dels uttryckte en av de intervjuade 

ett hopp att i en snar framtid ha återhämtat sig från sjukdom och kunna flytta tillbaka till sin 

lägenhet. Två av de intervjuade uttryckte tydligt hoppet om att livet fortsätter på något sätt på 

andra sidan döden.   
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5.3.7.8 Tro som resurs i vardagen 

Att tron är en resurs i vardagen var vanligt förekommande i intervjuerna. Det var ofta mycket 

konkret och personligt formulerat och ofta kopplat till bön. När man på morgonen bad för att 

få hjälp att klara sånt som man skulle göra under dagen och kände sig orolig för eller fick hjälp 

att i bön på kvällen sortera i dagens händelser, uppfattades det som en hjälp. Någon beskrev hur 

tron var en resurs för att hitta en gemenskap av andra människor då man var nyinflyttad på en 

ort. Någon annan hade stor hjälp av att be för människor man inte tycker om och därigenom få 

syn på andra sidor hos den personen.  
 

5.3.7.9 Sammanfattning av den deduktiva analysen av intervjuerna i grupp 2 

De åtta olika aspekterna av existentiell livskvalitet och hälsa som de återfinns i SRPB fanns väl 

representerade i denna grupp av intervjuade. De aspekter som var tydligast var de som använder 

mer traditionella och religiösa uttryckssätt, dvs Andlig kontakt (S1), Andlig styrka som hjälp 

att ta sig igenom svårigheter (S5) och Tro som en resurs i vardagen (S8). Alla de åtta aspekterna 

fanns representerade i intervjuerna, men explicita uttryck för Känsla av frid (S6) och Helhet 

och integration (S4) var inte lika vanliga och tydliga.  

 
5.4 Den kvalitativa delstudiens frågor  
Den grundläggande frågan i den kvalitativa delstudien var: Vilka faktorer angavs av personer 

som skattade en hög existentiell hälsa enligt WHOQOL-SRPB i den kvantitativa delstudien 

som förklaringar till deras existentiella livskvalitet/hälsa?  

Denna fråga var inte möjlig att svara på enligt intentionen att samla förklaringar till hög 

existentiell hälsa från båda grupperna. Ingen av de personer som kunde tänka sig att bli 

intervjuad i gruppen som aldrig deltar i söndagsgudstjänster hade skattat en hög existentiell 

livskvalitet. Av de som var villiga att intervjuas i denna grupp valdes de ut som hade en så hög 

existentiell livskvalitet som möjligt och som var möjlig att matcha med intervjupersoner ur den 

andra gruppen.  

 
5.4.1 Studiens femte fråga 
Denna fråga var formulerad: Vilka faktorer angavs av personer 65+, som aldrig deltar i 

gudstjänster som förklaringar till deras existentiella livskvalitet/hälsa?  

Svaret på denna fråga är sammansatt, eftersom tre av intervjupersonerna hade förklaringar 

som på flera sätt liknade varandra, medan den fjärde personen gav ganska annorlunda svar. I 

en kvalitativ studie är detta bra, eftersom syftet här är, att upptäcka många olika svar, som kan 

vara intressanta.   

 

5.4.1.1. Aktiviteter som förklaring till existentiell livskvalitet/hälsa  

Tre av personerna i denna grupp beskrev olika aktiviteter de ägnar sig åt för att få existentiell 

livskvalitet och hälsa. Den fjärde personen, som skattade en högre existentiell livskvalitet än 

övriga tre lyfte inte alls på samma sätt fram aktiviteter som det som ger existentiell livskvalitet, 

utan snarare tvärtom.  

De aktiviteter som återkom som förklaringar till den existentiella livskvalitén bland de som 

aldrig deltar i gudstjänster var att vistas i naturen, att motionera, att ägna sig åt ideellt arbete, 

att umgås med släktingar och vänner, att vara aktiv på sociala media, att läsa och lyssna till 

musik.  

Alla de som uppgav att de aldrig deltar i gudstjänst uttryckte i varierande grad att vistelse i 

naturen är en källa till påfyllnad för deras existentiella livskvalitet, men detta föreföll ha olika 

betydelse för de olika personerna.  
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Att lyssna på musik och själv utöva musik var den enda förklaring som fanns hos de 

intervjuade i den här liksom i den andra gruppen.   

Social gemenskap nämndes på olika sätt av alla de intervjuade i den här gruppen som en 

förklaring till den existentiella livskvalitén. För några föreföll detta utifrån intervjumaterialet 

vara mer betydelsefullt än för andra.  

 

5.4.1.2. Avsaknad av traditionella existentiella begrepp som förklaring till existentiell 

livskvalitet/hälsa  

I intervjuerna med tre av personerna som uppgivit, att man aldrig deltar i gudstjänster saknades 

nästan helt de ord och begrepp som vanligtvis brukar användas för existentiell livskvalitet. När 

intervjuaren inledningsvis frågade om vad som ger dem en mening i livet, var det oftast 

aktiviteter som primärt ger fysisk, social och psykisk livskvalitet som beskrevs. När ord som 

känsla av inre frid någon gång användes, var det med tveksamhet. När döden nämndes, var det 

i förbigående, även om det gällde nära släktingar. Den fjärde personen i denna grupp använde 

däremot flera av de traditionella orden och begreppen för existentiell livskvalitet och beskrev 

flera av de aspekter som återfinns i SRPB och hade en icke-religiös tolkning av dem.  

 
5.4.2 Studiens sjätte fråga 
Studiens sjätte fråga var formulerad: Vilka faktorer angavs av personer 65+, som ofta deltar i 

gudstjänster som förklaringar till deras existentiella livskvalitet/hälsa?  

Intervjuerna gav ett mycket mer omfattande material i form av meningsbärande 

formuleringar i denna grupp än i den första och resultateten sammanfattas därför under några 

rubriker.  

 

5.4.2.1 Gudstjänstdeltagande som förklaring till existentiell livskvalitet/hälsa 
När de personer som ofta deltar i gudstjänst i intervjuerna tillfrågades om vad 

gudstjänstdeltagande betyder för deras existentiella hälsa, blev resultatet: Javisst, självklart har 

det stor betydelse för påfyllning av den existentiella livskvalitén och hälsan, men också: Det 

beror på.  

Predikanten uppgavs ha en central betydelse för hur man väljer kyrka, eftersom man upplevde 

sig få olika mycket påfyllning för sin existentiella hälsa av olika präster/pastorer. Psalmer, 

bibeltexter och gemenskap med andra var faktorer som förutom predikant gjorde att man 

uppskattade att ofta delta i gudstjänster. Att fira gudstjänst var något så självklart att man 

förefaller ofta inte tänkte på att spontant lämna detta som en förklaring till sin existentiella 

livskvalitet.   

Kritiken mot delar av vissa moment i vissa gudstjänster kan tolkas som en solidarisk kritik 

från personer med en mogen tro, som inte alltid får de ”existentiella fibrer” de skulle önska i 

den andliga kost som bjuds i alla gudstjänster. Man är ändå lojal och hittar andra delar i 

gudstjänsten som är tillräckligt givande, för att man ska delta.    

 

5.4.2.2 Personlig tro som förklaring till existentiell livskvalitet/hälsa 

Intervjuerna visade, att hos de fyra som har en hög existentiell hälsa, är det den kristna tron som 

beskrevs som förklaring till en hög existentiell livskvalitet snarare än specifikt deltagande i 

gudstjänster. Denna tro uttrycktes på många sätt. Berättelserna visade att tron funnits sedan man 

var barn, att den hade utvecklats genom livet och hade en helt central roll för dem.   

Berättelserna gav många exempel på hur den personliga tron kan kopplas till faktorer som 

ger en hög existentiell livskvalitet: Att ha en personlig tro gav de intervjuade trygghet i 

vardagen och inför döden. Den gav tacksamhet för livet som det blivit och över att ha blivit 

använd med sin begåvning på olika områden av Gud i yrkesliv och på fritid. Alla fyra beskrev 
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på olika sätt att man fortfarande kände att man blir använd på sätt som upplevs som 

meningsfullt.  

Intervjupersonerna gav exempel på att tron ger glädje över djupa relationer med andra 

människor, främst med andra kristna, men även med andra. Man upplevde sig ha fått hjälp av 

Gud, ofta genom andra människor, under svåra perioder i livet. Tron uppgavs ge mening och 

hjälp i vardagen, inte minst genom bönens betydelse, vilket tog sig uttryck i tacksamhet och 

glädje. Gud uppfattades som någon som finns med i allt, inte bara i kyrkan, utan lika väl i 

naturen och inte minst i musiken.  

 

5.4.2.3 Musik som förklaring till existentiell hälsa.  

Bland alla de åtta intervjuade nämndes musiken som en viktig källa till existentiell hälsa av fem 

personer. För tre av dessa gör jag tolkningen, att musiken är en mycket viktig källa till 

påfyllning för den existentiella hälsan. Dessutom nämnde flera av de övriga musik som något 

som är viktigt för deras existentiella livskvalitet.  

Musiken som en andlig och existentiell dimension av människan visade sig i denna studie 

vara ett område som förenade personer som aldrig deltar i gudstjänster och de som ofta gör det. 

De senare ser musiken som uttryck för Guds närvaro, ett språk där Gud kommunicerar med 

människor. De som själva utövar musik beskrev hur de ser sin musikaliska begåvning som en 

gåva från Gud, som de med mycket stor glädje och tacksamhet använder.  
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6. Analys 
6.1 Analys av resultaten i relation till DeMarinis teorier 
6.1.1 Existentiell hälsa i en postmodern och sekulariserad kultur 
Denna studie har visat, att det fanns signifikanta skillnader i skattad existentiell 

livskvalitet/hälsa mellan de som sällan eller aldrig deltar i gudstjänster och de som ofta gör det 

i en grupp personer 65+. De senare kan antas använda traditionella religiösa institutioner som 

kyrkor och samfund som stöd vid meningsskapande och här få bidrag till sin existentiella 

livskvalitet. Studien visade på tydliga och ofta starka positiva samband mellan skattad 

gudstjänstfrekvens och hur högt man skattade sin existentiella livskvalitet i WHOQOL-SRPB. 

Det gällde även när existentiell hälsa mäts med frågor med formuleringar som är anpassade till 

personer i en sekulariserad kultur, även om skillnaderna då minskade och sambanden inte var 

lika starka.   

I de intervjuer som utgör studiens andra del komplicerades bilden något. Det var inte primärt 

deltagande i gudstjänsterna, som var den huvudsakliga förklaring flitiga gudstjänstfirare gav till 

sin existentiella livskvalitet/hälsa. Det var ofta inte förrän på direkt fråga om gudstjänsternas 

betydelse för dem, som de berättade om hur dessa var platser för påfyllning för deras 

existentiella livskvalité och hälsa. De gav i stället många exempel på hur deras personliga 

kristna tro i en mängd avseenden bidrog till och gavs som huvudsaklig förklaring till deras 

existentiella livskvalitet/hälsa. De hade ett rikt språk för denna dimension av livet och visade 

ett stort engagemang för detta och en glädje över att samtala om detta viktiga område i sina liv. 

De uttryckte känslor av trygghet, tacksamhet och glädje över att ha en tro.  

Intervjuerna med tre av de personer som uppgav att man aldrig deltar i en söndagsgudstjänst 

handlade snarare om andra områden av hälsa än det existentiella, trots intervjuarens försök att 

fokusera intervjun på detta. Det föreföll som om man inte hade en självklar tillgång till något 

språk, som kunde användas för att utrycka de existentiella dimensionerna i livet, vare sig ett 

religiöst eller annat existentiellt språk. Detta kan sägas bekräfta DeMarinis teori om brister i 

existentiell hälsa för individer som inte använder stöd av vare sig gamla eller nya 

meningsbärande institutioner eller gör en egen blandning, för att skapa en egen existentiell 

trosuppfattning. Den fjärde personen i denna grupp hade tillgång till ett existentiellt språk och 

formulerade många personliga tankar om detta område och om hur det gick att skapa mening 

och få existentiell livskvalitet utan en religiös tro. Det framkom inte av intervjun med denna 

person, om meningsskapandet skett med stöd från en icke religiös institution.  

En slutsats av föreliggande studie skulle kunna vara, att resultaten förefaller bekräfta 

DeMarinis teori om bristande existentiell hälsa hos människor i den sekulariserade 

majoritetskulturen, för vilka de traditionella religiösa institutionerna inte har någon personlig 

och djupgående betydelse. Denna studie har undersökt en grupp äldre personer i befolkningen  

och kom att utgöras av uteslutande etniska svenskar. Det är individer som levt länge och kunde 

burit med sig resurser från religiösa institutioner eller under livet ha utvecklat alternativa 

meningsskapande sådana. Inga tydliga alternativa meningsskapande institutioner framkom i 

denna grupp i intervjumaterialet.  

Att dra slutsatsen att den skattade relativt låga existentiella hälsan i gruppen som sällan eller 

aldrig deltar i en söndagsgudstjänst i den här studien är ett utslag av en existentiell epidemiologi 

förefaller dock vara förhastat. Urvalet av personer gjordes inte slumpmässigt och några tydliga 

slutsatser till den äldre befolkningen av etniska svenskar i allmänhet är därmed inte möjliga att 

dra.  

Däremot skulle resultaten i denna studie kunna tyda på, att det förekommer tydliga brister i 

existentiell livskvalitet och hälsa hos denna grupp i det kontinuum som DeMarinis beskriver. 

Den ganska låga skattning av existentiell hälsa som denna studie visat i en grupp äldre ”vanliga 

svenskar”, dvs tillhörande den sekulariserade majoritetskulturen, skulle i enlighet med 
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DeMarinis teorier kunna innebära risker för nedsatt motståndskraft vid sjukdomar, sorger och 

andra prövningar i livet, som ofta blir vanligare med stigande ålder.  

 

6.1.2 Existentiell hälsa i relation till övriga hälsoområden 

DeMarinis beskriver hälsa som en helhet där den existentiella hälsan påverkar och påverkas av 

övriga hälsodimensioner. Detta kan sägas verifieras i denna studie. I studiens första del fanns 

positiva samband mellan existentiell livskvalitet/hälsa och övriga hälsodiemnsioner skattade i 

WHOQOL. Sambanden var med ett undantag signifikanta på 0,01-nivån. I intervjuerna i 

studiens andra del fanns gott om exempel på hur framför allt den sociala och psykiska 

livskvalitén/hälsan hade samband med den existentiella livskvalitén. Det gällde explicit i 

intervjuerna med de personer som ofta deltar i gudstjänster samt för en av de personer som 

aldrig gör det. Samband skulle även kunna tolkas in i svaren från de tre intervjupersoner, som 

berättade om många olika aktiviteter de ägnar sig åt. Med undantag av musik och läsning av 

skönlitteratur är dessa aktiviteter sådana som i första hand brukar anses höja den fysiska, sociala 

eller psykiska hälsan. Detta kan tolkas så, att det för dessa personer fanns ett samband mellan 

de olika områdena av hälsa, så att man t ex kände mening i livet då man motionerade eller 

umgicks med barnbarnen.   

Några aspekter av existentiell livskvalitet/hälsa visade starkare samband med övriga 

hälsodimensioner än andra. Det var S6 Känsla av inre frid, S7 Hopp och optimism och S4 känsla 

av helhet och integration. Starkast var samband med social livskvalitet samt med miljöbetingad 

och psykisk livskvalitet. Det var därmed de aspekter av existentiell livskvalitet i SRPB som 

tydligast formulerat frågor med ett icketraditionellt kristet språkbruk, som visade starkast 

samband med övriga hälsoområden.  
 
6.2 Existentiell hälsa mätt med SRPB 
WHO har vid utarbetandet av frågorna om andlig, religiös personlig övertygelse SRPB lagt sig 

vinn om att formulera dessa för att även kunna användas av personer med annan tro än den 

kristna eller med en agnostisk eller ateistisk övertygelse. Detta är tydligare i några av frågorna 

än i andra.  

De som uppgav, att de aldrig deltar i gudstjänster skattade i den första delstudien visserligen 

högre för de aspekter av existentiell livskvalitet som formulerat frågeställningarna mer öppet. 

Trots det skattade denna grupp även för dessa frågor lägre än gruppen som uppgav, att de ofta 

deltar i gudstjänster.  

Då skillnaderna av sambandens styrka studerades, var det tydligt, att de aspekter av 

existentiell livskvalitet som formulerats på mer traditionellt sätt hade starkare samband till 

gudstjänstfrekvens men svagare samband med övriga områden av hälsa. Här var det i stället 

skattning av Helhet och integration (S4), Hopp och optimism (S7) och Inre frid (S6) som 

tydligare relaterade till övriga områden av hälsa, främst psykisk och social hälsa.   

Skillnaden mellan hur olika frågor skattades av personer som uppgett att de aldrig deltar i 

gudstjänster var också tydliga bland de som intervjuats. Det var stora skillnader mellan 

skattningarna av de aspekter där mer traditionella formuleringar finns: Kontakt med en andlig 

dimension för att klara av svårigheter i livet (S1), Upplevelse av en andlig styrka (S5) och Tro 

som en styrka i vardagen (S8) fick tydligt lägre skattningar än skattningar av Helhet och 

integration (S4), Hopp och optimism (S7) och Inre frid (S6) .I den grupp av intervjuade som 

ofta deltar i gudstjänster var skillnaden liten mellan hur man skattade de olika aspekterna av 

existentiell livskvalitet och hälsa i SRPB. De aspekter av existentiell livskvalitet som använde 

tydligare religiösa formuleringar visade tydligast samband med gudstjänstfrekvens.   

Resultaten i denna studie tyder på, att de formuleringar i SRPB som är gjorda för att passa 

människor i en sekulariserad kontext fungerar bättre för den första gruppen personer än de mer 
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traditionellt utformade frågorna. Ändå är skattningarna även på dessa frågor relativt låg. Om 

detta är ett resultat av brister i frågornas formulering eller av att den existentiella hälsan bland 

dessa personer är lägre, kan inte fastställas. Frågebatteriet i WHOQOL-SRPB har varit föremål 

för omfattande prövning i många länder innan det godkändes. Jag väljer därför att tolka 

resultatet i linje med det andra alternativet.  

För en av informanterna förefaller flera av frågorna ha fungerat mer tillfredsställande. Detta 

skulle kunna sägas bekräfta slutsatsen, att frågornas bristande anpassning till en svenska 

sekulariserad majoritetskultur inte är skälet till den lägre skattningen av existentiell livskvalitet. 

Frågorna kan fungera även för personer utan religiös tro. Detta skulle stödja slutsatsen, att den 

skattade existentiella livskvalitén och hälsan, som den mäts med WHOQOL-SRPB, verkligen 

är lägre i den grupp som inte använder traditionella eller andra institutioner som stöd i sitt 

meningsskapande.  

När personer som aldrig deltar i gudstjänster intervjuades var det en förklaring som återkom 

och som inte på ett tydligt sätt framkommer i någon av aspekterna av frågorna i SRPB, nämligen 

betydelsen av att umgås med vänner och släktingar. Tillsammans med aktiviteter som hade 

anknytning till att vistas i naturen och att njuta av musik, som båda kan inkluderas i upplevelsen 

av förundran (S3) var detta ett tydligt resultat i dessa intervjuer. En slutsats skulle kunna vara 

att denna sociala aspekt av existentiell livskvalitet och hälsa saknas i SRPB.  

 

6.3 Förklaringar till existentiell livskvalitet och hälsa utifrån 

intervjuerna 
Studiens andra del visade på stora skillnader mellan de förklaringar som deltagarna i de två 

grupperna gav till sin existentiella livskvalitet. Ett tema som dock fanns i båda grupperna var 

att njuta av musik vid konserter, gympapass eller ägna sig åt eget musikutövande. Detta 

beskrevs som situationer då man upplevde sig få påfyllning av den existentiella hälsan. Några 

beskrev detta på ett sätt som kunde tolkas som uttryck för att känna förundran, S3, eller som 

situationer då man upplevde Gudsnärvaro. För andra föreföll musiken inte ha en existentiell 

eller andlig dimension, utan snarare vara en aktivitet bland andra man ägnar sig åt, för att få 

mening i sitt liv eller fylla sin dag.  

I övrigt var de förklaringar som lämnades och de situationer då man tyckte sig få påfyllning 

för sin existentiella livskvalitet mycket olika i de två grupperna.  

Tre av de personer som uppgav att man aldrig deltar i gudstjänster beskrev olika aktiviteter 

som förklaringar till vad som gav dem mening i sina liv. Förutom musik beskrev man olika 

aktiviteter, som i första hand brukar beskrivas som förklaringar till en god fysisk, social eller 

psykisk hälsa. Vistelse i naturen, motion och gympa, att umgås med vänner och släktingar, att 

blogga eller att hjälpa andra var sådana aktiviteter. En tolkning blev, att det inte var något enkelt 

och självklart för dessa personer att formulera sig kring sin egen existentiella livskvalitet. 

Uttryck för olika känslor var inte heller särskilt vanliga i dessa tre intervjuer.  

För den fjärde personen i denna grupp var detta inte alls fallet. Här uttrycktes snarare 

tillfredsställelsen med att inte längre behöva göra så mycket som en viktig förklaring till vad 

som gav en god existentiell hälsa. Av intervjun som helhet kan slutsatsen dras, att denna 

informant förmodligen inte var mindre aktiv än de övriga tre, men synen på aktiviteter som 

något i sig meningsskapande uttrycktes inte. Till skillnad från övriga tre intervjuade i denna 

grupp gav denna informant många förklaringar till sin existentiella livskvalitet och hälsa som 

kan karakteriseras utifrån flera av de dimensioner av existentiell livskvalitet och hälsa som 

återfinns i SRPB. I denna intervju beskrevs känslan av frid, av helhet och av förundran och 

tacksamhet liksom upplevelsen av mening i livet.  

De aktiviteter som var viktiga i denna grupp nämndes nästan inte alls av de som ofta deltar i 

en gudstjänst. Om de fyllde på sin existentiella livskvalitet med skogspromenader eller genom 
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att umgås med barnbarnen, var det något som knappast nämndes alls i intervjuerna. Förutom 

om musik berättade de i stället hur mycket deras personliga tro betydde för deras existentiella 

livskvalitet. De var väl förtrogna med det kristna språkbruket snarare än med de allmänna 

existentiella formuleringarna. När beteende beskrevs, var de ofta relaterade till den kristna tron. 

Man berättade om att man brukar fira gudstjänst, be eller samtala med andra om sin tro. Dessa 

beteenden var inte i fokus för intervjuerna på samma sätt som känslorna och de förefaller 

snarare vara ett resultat av livet som kristen än att syfta till att öka den existentiella livskvalitén 

eller tron.  

I den första gruppen framkom inga tydliga alternativ till kyrkor och samfund, som viktiga 

institutioner, som kan bidra med stöd vid behov av meningsskapande eller inspiration för att 

fylla på den existentiella livskvalitén och hälsan. Ingen politisk ideologi eller sekulär 

organisation med anspråk på att vara ett alternativ till kyrkor och samfund nämndes av någon 

av de intervjuade.  

Det samfund man var medlem i nämndes i varierande grad under intervjuerna i den andra 

gruppen. Medlemskapet föreföll vara något självklart, vilket inte hindrade att man hade kritiska 

synpunkter på enskilda delar av hur tron ibland presenterades. Det kunde gälla centrala delar 

av tron, innehållet i psalmtexter eller hur gudstjänster ibland utformades. Man uttryckte på olika 

sätt ett gott självförtroende i sina formuleringar och personliga tolkningar av trons innehåll 

liksom den betydelse det har för dem att ha en personlig tro som grund och tolkningsnyckel för 

sina liv och att ingå i en kristen gemenskap.   

 

6.4 Hypotesgenerering utifrån studiens resultat 
En kvalitativ studie har som mål att utifrån de resultat som studien givit föreslå nya teorier. 

Detta gäller i synnerhet om studien gjorts utifrån grounded theory. Som nämnts kan detta inte 

sägas vara fallet i denna studie. Två tentativa hypoteser till vidare teoribildning kan ändå kort 

presenteras.  

 

6.4.1 Beteenden respektive känslor i fokus för existentiell livskvalitet/hälsa 
Personer som skattade en relativt låg existentiell livskvalitet och hälsa i den kvantitativa 

delstudien förklarade ofta i intervjuerna sin existentiella livskvalitet med olika beteenden. Dessa 

målinriktade beteenden bidrog enligt de intervjuade till den existentiella livskvalitén för dem. 

Att ta promenader eller motionera, att umgås med andra, att blogga eller läsa var något man 

valde att göra, för att må bättre, existentiellt. 

Till skillnad från dessa personer var inte beteenden i fokus för de personer som skattade en 

högre existentiell livskvalitet. I stället var det snarare känslor som var i fokus för deras 

berättelser. Man kände trygghet och hopp, glädje och tacksamhet, eftersom man hade en hög 

existentiell livskvalitet och hälsa. Dessa känslor beskrevs som resultat av den tro som beskrevs 

i fyra av intervjuerna.  

Även om känslor förekom i de förstnämnda intervjuerna, var de inte så vanligt 

förekommande och kan därför sägas inte ha varit i fokus som förklaringar till existentiell 

livskvalitet.  

På motsvarande sätt förekom visserligen beskrivningar av olika beteenden i de andra fem 

intervjuerna, t ex att ligga i gräset, att prata med barnbarnen eller att musicera eller be till Gud, 

men dessa beteenden kan inte sägas ha varit i fokus för intervjuerna. De var inte målinriktade 

och syftade som regel inte till att få eller bevara en högre existentiell livskvalitet. Beteendet att 

delta i gudstjänster fyllde enligt informanterna på den existentiella hälsan, men intrycket var 

ändå att flera beteenden, t ex att be för andra människor inte var målinriktat med avsikten att 

höja den egna existentiella livskvalitén.  
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Även om resonemanget ovan om beteenden som utförs för att få en existentiell hälsa 

respektive känslor som resultat av en existentiell hälsa inte stämmer till alla delar, är detta ändå 

en påfallande skillnad mellan de intervjuade med lägre och de fem intervjuade med högre 

existentiell livskvalitet.  

En första tentativ hypotes skulle kunna vara: Personer som skattar brister i existentiell hälsa 

tenderar att ägna sig åt olika målinriktade beteenden, för att höja och vidmakthålla sin hälsa på 

alla områden. Personer som skattar en hög existentiell hälsa tenderar att i stället fokusera på de 

känslor som den höga existentiella hälsan resulterar i.  

 

 6.4.2 Det existentiella språket  
Begrepp som i forskarvärlden brukar användas för existentiell hälsa och som återfinns i 

frågorna i SRPB förefaller av resultaten i denna studie att döma vara ganska obekanta för de 

intervjuade personer, som i den kvantitativa delstudien skattade en relativt låg existentiell 

livskvalitet/hälsa. Man använde inte spontant dessa begrepp. På frågor om existentiell 

livskvalitet och hälsa svarade man oftast med förklaringar som, i alla fall primärt, brukar 

förknippas med andra områden, dvs fysisk, psykisk och social hälsa. Man föreföll vara ovan 

vid de existentiella begreppen och intervjuarens tolkning blev att de inte förstod begreppen då 

de formulerades i intervjufrågor. Så var inte alls fallet med de fem intervjupersoner som 

skattade en högre existentiell livskvalitet.  

Om denna skillnad var resultatet av att formuleringarna i SRPB inte är tillräckligt anpassade 

till personer i en svensk sekulariserad kontext, som också skattade lägre existentiell livskvalitet 

i den kvantitativa delstudien eller var ett resultat av en bristande kännedom och vana vid ett 

existentiellt språk får bli en tolkning av varje läsare.  

Min tolkning blir, att denna studie faktiskt antyder, att det bland personer med relativt lågt 

skattad existentiell hälsa råder en motsvarande låg grad av existentiell förståelse av ett 

existentiellt språk.  

En andra tentativ hypotes skulle därför kunna formuleras: Personer med en lägre existentiell 

hälsa har en bristande tillgång till ett existentiellt språk. Uttalat låg existentiell hälsa kan 

kännetecknas av en ”existentiell analfabetism”. 

 

6.5 Blir man friskare av gudstjänster?  
Det är rubriken på denna studie och kan inte besvaras så enkelt.  

Äldre personer som ofta deltar i gudstjänster skattade en betydligt högre existentiell hälsa än 

en grupp i motsvarande ålder, där man uppgav, att man sällan eller aldrig deltar i gudstjänster. 

Det fanns starka samband mellan hur ofta man deltar i en söndagsgudstjänst och hur högt man 

skattar sin existentiella livskvalitet i alla aspekter som mäts i SRPB och i de fyra frågorna om 

andlig hälsa i WHOQOL. Det är alltså knappast en slump, att de som ofta deltar i 

söndagsgudstjänster mådde bättre i existentiellt avseende än övriga. 

Resultaten från intervjuerna med de personer som ofta deltar i gudstjänster gör dock, att det 

inte går att dra slutsatsen, att det är just gudstjänstdeltagande i sig som ger en hög existentiell 

hälsa. Att fira gudstjänst var inte alls det som först nämndes, då man formulerade förklaringar 

till sin existentiella livskvalitet och hälsa. Ofta fick intervjuaren särskilt fråga om just detta. Det 

var i stället helheten av en mogen kristen tro med alla de positiva känslor man beskrev och alla 

de erfarenheter man har fått under ett långt liv som kristen i vardag och helg, som tillsammans 

enligt de intervjuade ger dem en hög existentiell livskvalitet och hälsa.  

Men hälsa är ju inte begränsat till det existentiella området. När beräkning gjordes av 

samband mellan existentiell livskvalitet/hälsa och övriga former av hälsa (fysisk, psykisk och 

social hälsa), framkom signifikanta positiva korrelationer till alla dessa. Det skulle kunna 

antyda, att personer som hade en hög existentiell livskvalitet också skattar en bättre hälsa på 

alla hälsoområden. Detta stämmer överens med ett stort antal internationella studier, främst från 
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USA. Några samband mellan fysisk, psykisk respektive social hälsa och gudstjänstfrekvens har 

dock inte presenterats här, så några tydliga slutsatser om övriga hälsoområden ska inte dras.  

Därmed kan frågan i rubriken besvaras ungefär såhär: Den existentiella livskvalitén och 

hälsan i den grupp av äldre personer i den undersökta gruppen var tydligt högre hos de som ofta 

deltog i gudstjänster jämfört med andra. Det kan inte hävdas att detta beror specifikt på det 

flitiga gudstjänstfirandet i denna grupp. De finns oftast i gudstjänsten på söndagarna, eftersom 

det är en viktig och självklar del i deras liv som kristna. Men det var i stället just detta, att ha 

en tro och att leva som kristen, som de beskrev som förklaringen till sin existentiella livskvalitet 

och hälsa. Deras tro har funnits hela livet och hade utvecklats och de var inte alltid så 

imponerade av predikningar och annat i gudstjänsterna, men nog brukar de finnas där på 

söndagarna, ändå. De formulerade i intervjuerna att den kristna tron är ett stöd i vardagen och 

för tolkningar av hur livet varit. De uttryckte mycket trygghet och hopp, tacksamhet och glädje 

över hur livet blev och hur tron och Jesus och andra människor funnits där som stöd för dem 

och för den existentiella livskvalitén och hälsan de beskriver. Gudstjänsterna var tillfällen för 

påfyllning för detta område av hälsa. De kan sägas vara både ett ständigt återkommande 

tankställe för tron, men deltagandet var också en konsekvens, som uppfattades som en självklar 

del av att leva som troende.  
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7. Diskussion 
7.1 Metoddiskussion 
7.1.1 Val av undersökningsgrupp  
Valet av åldersgruppen 65 år och äldre gjordes av flera skäl. Det finns en hel del internationell 

forskning om livskvalitet och hälsa i den här befolkningsgruppen. Det fanns dessutom praktiska 

skäl, eftersom det var lätt att hitta en tydlig grupp i de två pensionärsorganisationer med 

lokalavdelningar som finns på orten där studien gjordes. Min tanke var, att personer i dessa 

föreningar kan förväntas vara ungefär lika aktiva som jämnåriga gudstjänstbesökare, så att en 

eventuell högre skattning av livskvalitet i den senare inte i själva verket skulle vara ett resultat 

av att gudstjänstbesökarna var mer rörliga och sociala. Ytterligare ett skäl var min tanke, att 

äldre personer skulle kunna ha fler existentiella funderingar och kanske uppmärksammar fler 

existentiella behov än man gjort några decennier tidigare i livet. Dessutom tyckte jag, att det 

kunde vara intressant att se, om även personer i den här åldersgruppen kan beskrivas som 

sekulariserade, vilket är något som oftare hävdas gäller för yngre personer. Min bild var att det 

även gäller personer i högre åldrar i Sverige idag.  

Det faktum att urvalet av personer gjordes med ett målinriktat urval och inte var 

slumpmässigt gjort får konsekvensen, att möjligheten att dra säkra slutsatser till en större 

population av äldre personer minskar. För mina ambitioner räcker detta utmärkt, när det 

balanseras mot de praktiska svårigheter det skulle ha inneburit att göra ett slumpmässigt urval. 

Det kan dessutom antas, att bortfallet skulle ha varit betydligt större, om enkäter sänts ut per 

mail eller post till ett slumpmässigt urval personer.  

I de intervjuer som gjordes med flitiga gudstjänstdeltagare visade det sig under intervjuernas 

gång, att de alla fyra hade många år av gudstjänster och kristen tro bakom sig. Det hade varit 

intressant att ha haft med åtminstone någon, som upptäckt gudstjänster och kristen tro på senare 

år. Bland de som var villiga att intervjuas och som gick att matcha med någon ur den andra 

undersökningsgruppen visade det sig under intervjuerna, att ingen sådan person fanns med.  

De som intervjuades hade alla en utbildningsbakgrund på högskole- och i några fall på 

universitetsnivå. En större spridning av utbildningsbakgrund eftersträvades, men var inte möjlig 

att göra p g a det urval som gjordes i flera steg. Den matchning som gjordes hade inte avsedd 

effekt, dvs några viktiga och meningsfulla jämförelser inom de olika paren kunde inte göras. 

Man kan diskutera, om det kanske hade varit mer givande att i stället för att matcha personer 

välja ut informanter, så att personer med olika utbildningsbakgrund inkluderades.  

 

7.1.2 Val av undersökningsinstrument  
WHOQOL-SRPB är väl utprovat och har formuleringar som syftar till att kunna användas även 

av personer som har olika religiös tro och som inte alls har en religiös tro i traditionell mening. 

Ett praktiskt problem med detta instrument var att det är så omfattande, att det överallt ledde 

till en hel del suckar och invändningar, trots att jag fått acceptans att förkorta frågeformulärets 

första del från 100 till 48 frågor. I efterhand kan jag fundera över, om jag borde ha förkortat 

även SRPB-frågorna, vilka togs med i sin helhet, eftersom denna studie fokuserar på existentiell 

livskvalitet/hälsa. Kanske hade bortfallet varit lägre, om enkäten inte varit så omfattande.  

 

7.1.3 Genomförandet av undersökningarna 
Det är framför allt genomförandet av den kvalitativa delen av studien som behöver bli föremål 

för diskussion. Att genomföra intervjuer med personer som känner eller känner till intervjuaren 

sedan tidigare är naturligtvis diskutabelt och riskabelt. Alternativet hade varit att göra studien 

på en annan plats, med praktiska svårigheter att genomföra både distribution av frågeformulär 

och intervjuer som följd. Detta hade varit fullt möjligt, men betydligt krångligare. Vid kontakt 

med två kyrkoherdar i pastorat på ett visst geografiskt avstånd fick jag inga svar och nöjde mig 
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med det. I efterhand kan jag fundera över, om jag borde ha varit mer ihärdig och valt bort de 

församlingar där jag är känd. Det är knappast möjligt för mig att själv göra bedömningen om 

detta var till men eller möjligen var en fördel för studiens kvalitet. Jag kan bara spekulera i om 

det i en kvalitativ studie kan vara en fördel att ha en grundläggande kännedom om varandra och 

om kontext i olika avseenden, för att på det sättet få människor att lämna personliga berättelser 

om sina tankar och känslor, sin tro och sitt liv.  

Det går bara att spekulera om intervjuerna med personer som aldrig deltar i gudstjänster 

kanske skulle ha nämnt fler existentiella områden med en annan intervjuare eller vid ett annat 

tillfälle. Jag kan bara använda det material som framkom i intervjuerna. Under intervjuerna med 

de som ofta deltar i gudstjänster är situationen både annorlunda och liknande. Jag hade ibland 

kännedom om t ex gudstjänstfirande hos de personer jag känner till, men som de inte nämnde i 

intervjuerna. Detta hade kunnat vara intressant information i studien, men eftersom det inte 

kom med i intervjuerna, kunde jag inte använda det.  

Jag hade planerat att genomföra intervjuer med personer som hade en hög existentiell hälsa 

oavsett gudstjänstfrekvens. Det var dock inte möjligt att hitta personer i gruppen som aldrig 

deltar i gudstjänster som hade en hög existentiell livskvalitet/hälsa. Möjligheten att som metod 

välja att jämföra personer med hög respektive med låg existentiell hälsa bedömde jag som 

oetisk. Det fanns tillfällen i intervjuerna då informanterna signalerade en bristande hälsa. I de 

situationerna valde jag att inte fråga mer om detta, även om det kanske hade givit intressant 

material för studien. Jag menar att detta var en pastoral hänsyn, eftersom samtalets syfte var 

forskning och inte själavård, där det dessutom finns möjlighet att följa upp med fler samtalet. I 

efterhand har jag svårt att komma fram till ett annat ställningstagande, även om det motsatta 

hade kunnat ge intressant material för studien.  

 

7.1.4 Val av statistiska beräkningar 
Den variabel jag fokuserat på i denna studie var frekvens av gudstjänstbesök och om något 

samband fanns mellan denna och livskvalitet/hälsa. I den databearbetning som svarade på den 

kvantitativa delens två första frågor beräknades samband mellan de två variablerna genom 

korrelationsberäkningar.  

Det bedömdes som meningsfullt att även göra jämförelser mellan de två grupper jag också 

gjort, för att få en grov uppfattning om hur skattningarna av hälsa/livskvalitet i grupperna var 

och om det fanns skillnader i medelvärde mellan grupperna. Även om jag menar att detta var 

en information som var viktig, kan denna kombination av metoder med både beräkning av 

samband mellan två variabler och jämförelse mellan två grupper möjligen förefalla oklar, rent 

metodologiskt.  

Indelningen av grupper efter variabeln gudstjänstfrekvens kan diskuteras. I efterhand kan jag 

tycka, att även en gudstjänstfrekvens på 1-3 gånger per år kan anses som sällan. Dock innebär 

uppgiften, att man ändå några gånger varje år deltar i en söndagsgudstjänst i Sverige, att man 

ändå har en viss kontakt med en församling. Jag tror att jag i stället borde ha valt att göra en 

grupp av de personer som skattade att de aldrig deltar i en gudstjänst på söndagarna och räknat 

bort de som uppgav att man deltar 1-11 gånger om året i gudstjänster, för att kunna jämföra två 

tydliga ”ytterlighetsgrupper”.  

Frågan om skillnader mellan personer som deltar i gudstjänster i Svenska kyrkan och i de två 

övriga samfunden Equmeniakyrkan och Pingstkyrkan fanns inte med bland frågeställningarna 

i studien. Kanske hade en sådan frågeställning varit intressant att få svar.  

 
7.1.5 Reliabilitet och validitet 
Eftersom ett väl utprovat testinstrument använts i den kvantitativa delstudien, är det den 

kvalitativa delstudiens reliabilitet och validitet, som kan behöva diskuteras. I kvalitativ 
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forskning är dessa, som beskrivits i metoddelen 3.2.5, annorlunda och inte möjlig att kvantifiera 

och påvisa på samma sätt som i kvalitativ forskning.  

När det gäller pålitligheten, reliabiliteten, i den kvalitativa delstudien, har en hög sådan 

eftersträvats genom att vara noggrann vid datainsamling och dataanalys. Det faktum att 20 

minuter från en av intervjuerna ändå spelades över av 30 minuters intervju från samma tillfälle 

höjer knappast pålitligheten för en uppmärksam läsare. Intervjun blev ändå som helhet 

tillräckligt lång. Det material som behövde rekonstrueras användes i mycket begränsad 

utsträckning och inga citat användes.  

Det ligger i sakens natur, att det är svårt att bedöma kvalitén på sitt eget arbete, vare sig det 

är som intervjuare eller som forskare. Den kännedom jag har om det lokala kulturlivet, 

friluftslivet och det kyrkliga livet, fr a i Svenska kyrkan, är förstås något tveeggat med den bias 

som jag tidigare beskrivit i 1.8 och 1.9.  

Den följsamhet som ska utmärka en god intervjuare, har jag under processen ibland tyckt 

varit alltför stor. För att vidmakthålla en följsamhet under intervjuerna valde jag att inte föra 

anteckningar, vilket man förväntas göra. Det kan diskuteras, om jag i alltför hög grad under 

intervjuerna varit själavårdare eller psykolog och i alltför liten utsträckning varit forskare och 

utfrågare. När jag har tyckt, att intervjuerna kännetecknats av öppenhet, har de kanske i själva 

verket varit alltför trevliga, eftersom jag kanske var alltför följsam. Hade fler kritiska 

följdfrågor givit ett annat resultat? Å andra sidan kan hävdas, att ett positivt klimat i en intervju 

sannolikt är en förutsättning för att få så mycket personligt material som möjligt, som är etiskt 

försvarbart. Att inte störa den intervjuade med egna tankegångar och att vänta ut pauser kan ha 

varit en framgångsfaktor och inte en svaghet. I efterhand kan jag konstatera, att reliabiliteten 

sannolikt hade kunnat ökas med hjälp av handledning av intervjuaren och vid kodning och 

bearbetning av det insamlade materialet. Detta var något jag då inte var medveten om och inte 

tydligt efterfrågade.  

Trovärdigheten och överförbarheten, validiteten, har eftersträvats genom att presentera 

forskningsprocessen så detaljerat som möjligt och tydligt visa hur slutsatser dragits, så att det 

är möjligt för läsaren att dra alternativa slutsatser. Det kan naturligtvis diskuteras, om detta 

gjorts i tillräckligt hög grad. Validiteten ökar också då den förförståelse som sannolikt alltid 

finns, då man planerar, genomför och sammanställer en studie presenteras och diskuteras, vilket 

gjordes i 1.8 och 1.9. Validiteten kunde ha ökats genom att tydligt ha uppmuntrat de intervjuade 

att komma med synpunkter på den utskrivna intervjun de fick sig tillsänd och kanske även 

lämna ett godkännande av den. Detta borde ha informerats om redan vid intervjun.  

 

7.2 Diskussion av studiens resultat  
7.2.1 Inledning 
Resultaten från denna studie kan tolkas på flera sätt. Det tydliga resultatet i denna studie att 

människor som ofta deltar i gudstjänster skattade en betydligt högre existentiell 

livskvalitet/hälsa än de som aldrig eller sällan deltar i gudstjänster kan kanske både uppfattas 

som ganska självklart och som sensationellt.  

I gudstjänster och andra kyrkliga sammanhang finns rimligen många tillfällen att bearbeta 

existentiella frågor och få existentiella behov tillgodosedda. Att varje söndag vid 

tacksägelseringningen bli påmind om dödens existens och livets begränsning, är bara ett 

exempel. Det har av tradition och i linje med DeMarinis teori varit kyrkornas uppgift att ge svar 

på och under senare år snarare vara samtalsplatser för detta område av livskvalitet och hälsa. 

Detta förefaller fortfarande fungera för den grupp av människor, som ofta deltar i gudstjänster. 

Det skulle kunna tyda på, att gudstjänster, kyrkorum och gudstjänstgemenskaper kan fungera 

som de hälsofrämjande miljöer som WHO talar om, med avseende på existentiell hälsa. 

Å andra sidan skulle existentiell livskvalitet och hälsa mycket väl ha kunnat tillgodoses på 

andra sätt än genom kyrkor och samfund. Av resultaten i denna studie verkar detta inte vara 
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fallet i den undersökta gruppen. Det kan vara förvånade, eftersom de kristna samfunden under 

många decennier gradvis tappat sin roll som mer eller mindre självklara stöd för andlighet och 

existentiell livskvalitet och hälsa. Politiska ideologier skulle kunna vara alternativ för personer 

födda under första halvan av 1900-talet liksom tydliga alternativ till samfunden som föreningar 

med filosofisk inriktning eller förbundet Humanisterna. Av intervjuerna framkom inget som på 

ett tydligt sätt visade på några sådana alternativ bland de som intervjuades i grupp 1.  

 

7.2.2 Förklaringar till existentiell livskvalitet och hälsa 
Att musik var en viktig förklaring för många av de intervjuade förefaller inte 

uppseendeväckande med tanke på musikens betydelse som livstolkning. Att delta i konserter 

kan kanske sägas vara en rit för många människor i det svenska samhället. Den stora betydelse 

valet av musikstycken har vid livsriter som vigsel och begravning kan också ses i detta ljus.  

En aktivitet som oftast nämndes av informanterna i den grupp som angav att man aldrig deltar 

i gudstjänster stämmer väl överens med en vanlig föreställning, att svensken idag gärna ägnar 

sin fritid åt att vistas i naturen, något som nästan inte alls nämndes i den andra gruppen. Detta 

senare är möjligen förvånande och stämmer inte överens med den s k Enköpingsstudien från 

2008 av Bromander, Ahlstrand och Gunner, vilken visade att personer med en kristen 

övertygelse var den grupp som vittnade om starkare andliga upplevelser i naturen än andra 

personer (Thurfjell, 2020 s.195).   

Betydelsen av relationer till andra människor var en förklaring som gavs i gruppen som aldrig 

deltar i gudstjänster, men hade inte någon framträdande plats i intervjuerna med personerna i 

den andra gruppen. Det går bara att spekulera om orsaken till det senare. Det förefaller av 

intervjuerna som om de barn och barnbarn som finns var så självklara för de intervjuade, att de 

bara nämndes i förbigående då man fokuserade på att berätta om sin tro och om hur den påverkar 

relationerna till vänner. Ingenting i intervjuerna tyder på, att de i gruppen som har barn och 

barnbarn hade en problematisk relation till dessa. I den första gruppen verkar relationer till barn 

och barnbarn samt till vänner vara en viktig del av de förklaringar som gavs till den existentiella 

hälsan.  

 

7.2.3 Låg existentiell hälsa – en fråga om språk? 
Under intervjuerna blev det tydligt, att tre av de som uppgav att man aldrig deltar i gudstjänster 

hade svårt att utifrån intervjuarens utgångspunkt ”svara rätt” på frågor om sin existentiella 

livskvalitet. Detta gällde inte alls den fjärde personen i denna grupp. För de flesta blev det i 

stället snarare beskrivningar av aktiviteter som brukar förknippas med fysisk, psykisk eller 

social livskvalitet, t ex att ägna sig åt motion, att läsa eller att umgås med vänner. Även om 

dessa olika områden av hälsa enligt bl a DeMarinis har samband, vilket också bekräftades i 

denna studie, blev den nästan totala avsaknaden av ord som brukar beskriva olika existentiella 

dimensioner av livet tydlig. När man beskrev vad som gav mening i livet var det nästan 

uteslutande p g a att intervjuarens formulerade frågor med detta ord.   

Här finns utrymme för självkritik hos intervjuaren. Är det bra att i en kvalitativ studie försöka 

”hjälpa” de intervjuade att svara så ”bra” som möjligt, för att få fram relevant material, d v s 

sådant som överensstämmer med vad man i forskarvärlden ”känner igen” som existentiella 

begrepp? En avsaknad av ord och begrepp som brukar karakteriseras som existentiella är förstås 

ett viktigt resultat. Kanske kan denna studie sägas beskriva denna avsaknad trots försöken att 

”hjälpa till”. Informanterna föreföll inte ha några svårigheter att vilja eller förmå att i övrigt 

beskriva sina liv, ofta om ganska personliga saker.  

Det faktum att en av de intervjuade i denna grupp inte alls föreföll ha svårigheter att använda 

existentiella begrepp, gör det omöjligt att dra slutsatsen, att personer som inte använder ett 

religiöst språk inte uttrycker sig i existentiella termer.    
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Språkets betydelse för vad man förmår uttrycka och kanske också hur man tänker skulle leda 

långt, men behöver ändå antydas. Om man saknar ord för en existentiell verklighet i form av 

känslor, tankar och handlingar - hur känner man då igen dessa i sitt liv? Blir det snarare så att 

man omtolkar dem till andra områden av livskvalitet eller hälsa, vilket denna studie kan antyda?  

En spekulation skulle kunna vara, att då de religiösa orden avvisats under ett antal decennier 

i den sekulariserade majoritetskulturen, har man även av bara farten avvisat mer allmänt 

formulerade existentiella begrepp som t ex hopp, förundran, tacksamhet och mening, som 

mycket väl kan fyllas med religiöst innehåll, men inte behöver göra det. Det ger i så fall både 

en ovana och en sorts blyghet inför dessa ”storord”, som kan uppfattas som pretentiösa och med 

nödvändighet religiösa. Kanske är den religiösa analfabetism som man i kyrkor och samfund 

ibland tycker sig se i majoritetsbefolkningen inte bara en brist på kunskap om trons innehåll 

och praxis, utan även en avsaknad av de existentiella ord som behövs, för att kunna uttrycka 

sådana känslor i sitt liv?  

 

7.2.4 Stöd för existentiell livskvalitet och hälsa  
Några tydliga institutioner som gav de intervjuade som aldrig deltar i gudstjänster stöd för sin 

existentiella livskvalitet framkom inte i studien. Här hade tydligare följdfrågor om detta kunnat 

ställas i intervjuerna. Kanske är det inte politiska ideologier eller tydliga sekulära alternativ till 

samfunden som blivit viktiga då de senare förlorat sin ställning som stöd i meningsskapande 

hos de flesta svenskar. I stället är det kanske intressegrupper som kan ge stöd inom begränsade 

områden av livet, som kombineras. Friskis & Svettis, PRO, media från ett annat land och den 

lokala högskolan nämndes av de intervjuade som viktiga. Kanske är det så, att dessa har en 

existentiell betydelse för personerna som nämnde dem. Detta skulle kunna överensstämma med 

en fragmentisering av grunden för skapande av mening och av värderingar i en postmodern 

kultur.  

Hos informanterna som ofta deltar i gudstjänster var den kristna tron något man haft med sig 

från barndomen och något som utvecklats genom livet, inte minst då man under perioder haft 

svårigheter och sorger. Det var ”hela paketet” av en mogen och väl integrerad personlig tro 

snarare än en av flera konsekvenser av tron, att delta i gudstjänsterna varje söndag, som 

beskrevs som förklaring till den existentiella hälsan i den här gruppen. Man kan tolka detta så, 

att dessa personer med självklarhet använder kyrka och samfund som en viktig institution, för 

sin existentiella livskvalitet, men i vissa avseenden också använde denna som en ”avstamp” för 

kritik. De hade sannolikt ”växt ifrån” vissa delar av t ex vissa gudstjänsters utformning och 

krävde mer av predikant och förkunnelse än de alltid tyckte att de fick. Kritiken formulerades 

med självförtroende och uttryckte en självklar grundläggande lojalitet och hemmahörighet i det 

samfund man tillhör.  

 

7.2.3 Analys av resultaten i relation till tidigare forskning  
Av de studier som presenterades i början av denna uppsats framgår, att religiositet och andlighet 

har ett tydligt samband med existentiell livskvalitet och hälsa. Förutsatt att den valda variabeln 

för religiositet, gudstjänstfrekvens, accepteras som ett relevant mått, kan detta samband sägas 

tydligt bekräftas i denna studie. Av tradition är det en vanligt förekommande variabel i  

religionspsykologisk forskning.  

Det samband mellan olika aspekter av existentiell livskvalitet/hälsa som mäts med SRPB och 

övriga mått på hälsa bekräftades i denna studie. Sambanden var även här starkast när det gäller 

social och psykisk hälsa och dessutom med miljöbetingad hälsa, som mättes separat i denna 

studie. De samband som mätte aspekter av existentiell livskvalitet/hälsa med mindre 

traditionella formuleringar visade de starkaste sambanden med övriga områden av skattad hälsa. 

Detta senare resultat har inte tydligt redovisats i den presenterade forskningen.   
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Tidigare forskning har visat att religiositet och andlighet är viktiga för de grupper av äldre 

som studerats. Även om någon fråga om detta inte explicit ställts till dem som deltagit i denna 

studie, kan det ändå sägas vara tydligt, att detta inte förefaller ha varit viktigt för hälften av de 

som fyllt i frågeformuläret eller tre av de som intervjuades. Däremot var det mycket viktigt för 

deltagare i den andra gruppen. Den förra gruppen kan sägas vara representativ för den svenska 

majoritetsbefolkningen, som därmed skiljer sig från de grupper som undersökts i de refererade 

studierna, som gjordes i USA, Brasilien, Holland och Sverige. Den andra gruppen i denna studie 

stämmer däremot väl överens med uppfattningen om vikten av detta område för den 

existentiella livskvalitén.  

Den betydelse som området existentiell hälsa borde ha i ett hälsoperspektiv poängteras i en 

del av den refererade forskningen. Det gällde både friska äldre, sjuka eller döende personer och 

de senares närstående. Personal som vårdade äldre bekräftade detta. Om resultatet i denna studie 

med tecken på relativt låg existentiell hälsa hos en av de två undersökningsgrupperna och att 

denna aspekt av hälsa i enlighet med riksdagsbeslutet från 2007 om en helhetssyn på folkhälsan 

är viktig och fortfarande gällande, bör resultaten i denna studie vara intressant och viktigt.  

 

7.3 Studiens bidrag till religionspsykologin 

Den här studien kan förhoppningsvis vara ett bidrag till den religionspsykologiska forskningen. 

Den innehåller ett nytt empiriskt material med personer i åldersgruppen över 65 år. Den 

koppling som görs till gudstjänstdeltagande i en majoritetskultur som karakteriseras av en hög 

grad av sekularisering i betydelsen lågt gudstjänstdeltagande är inte vanligt förekommande i 

Sverige.  

Det frågeformulär som använts i studien är inte ofta använt i Sverige. Fyra examensuppsatser 

och den nämnda avhandlingen av Cecilia Melder har, såvitt jag kunnat utröna, tidigare använt 

WHOQOL-SRPB. 

Studien kan sägas bekräfta DeMarinis teori, att avsaknad av stöd för meningsskapande och 

existentiell hälsa från traditionella institutioner som kyrkor och samfund riskerar att resultera i 

brister i existentiell hälsa. De grupper som beskrivits vara i riskzonen kan genom resultaten i 

denna studie kompletteras med ytterligare en grupp: Personer i åldern från 65 år, som tillhör 

den sekulariserade svenska majoritetsbefolkningen.  

 

7.4 Framtida forskning 
Under planeringsstadiet av studien hade jag tankar på att ta kontakt med både den katolska 

församlingen och med moskén i staden, där undersökningen gjordes. Detta bedömde jag dock 

som både för komplicerat och för omfattande för en studie på denna nivå. Att göra en sådan 

jämförande studie skulle kunna ge intressant information om hur den existentiella 

livskvalitén /hälsan är i dessa grupper, där många dessutom tillhör första och andra 

generationens invandrade. Förhoppningsvis skulle en undersökning med människor som ofta 

deltar i gudstjänster i katolska kyrkan och i fredagsböner i moskén liksom i en synagoga 

kunna ge intressant information om vilka faktorer som kan bidra till en existentiell hälsa och 

vilka situationer som kan fungera som platser för påfyllning för den existentiella hälsan. 

Kanske skulle resultaten kunna ge en annan bild av inte minst den existentiella livskvalitén 

hos muslimer, som ett möjligt alternativ till den bild av ”den andre” eller av det annorlunda 

och t o m negativa, som ibland kan finnas hos infödda svenskar med begränsade kunskaper 

om islam.  

En liknande studie som denna skulle vara intressant att göra med personer i andra åldrar 

än pensionärer. Om man undersöker den existentiella livskvalitén/hälsan hos unga vuxna 

eller hos medelålders personer har åtminstone den förra gruppen inte varit 

gudstjänstdeltagare och haft en kristen tro under så många år som gruppen i den här studien 
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visade sig ha. Inte minst den kvalitativa delen av studien skulle kunna ge intressant 

information om vad personer i dessa åldrar menar ger dem existentiell livskvalitet/hälsa – om 

nu detta blir resultatet - även bland yngre personer.  

Kanske skulle resultaten beklagligt nog även kunna verifiera, att det är i dessa grupper som 

en existentiell ohälsa, kanske t o m en epidemiologi är som tydligast. De kunskaper som sedan 

decennier finns inom religionspsykologin skulle kunna bli använda, så att en spridning 

existentiell epidemiologi kan motverkas och behandlas och en existentiell pandemi i delar av 

befolkningen undvikas.  

Eftersom material om skattad fysisk, psykisk och social livskvalitet/hälsa finns insamlat 

liksom statistiska beräkningar av samband mellan dessa hälsoområden och gudstjänstfrekvens 

i den undersökta gruppen av personer 65+, kan en studie om detta och en jämförelse med 

internationell forskning på detta område relativt enkelt göras.  

Att i vetenskapliga studier undersöka olika insatser för att höja den existentiella hälsan,  

t ex som gjorts av Melders 7-veckorsprogram, skulle kunna få stor betydelse för vilka metoder 

som bör användas för att höja den existentiella hälsan i den svenska befolkningen. Som annat 

hälsofrämjande och behandlande arbete, ska detta område använda metoder som kännetecknas 

av vetenskap och beprövad erfarenhet. Vetenskapen finns till stor del, nu behöver erfarenheten 

växa och bli beprövad.  

 
7.5 Slutsatser 
De resultat denna studie liksom tidigare forskning pekar på leder som avslutning till denna 

uppsats fram till ett antal slutsatser och förslag till konsekvenser.  

 

7.5.1 Några tänkbara slutsatser om helhetssyn på hälsa 
När de bidrag till meningsskapande som erbjuds av kyrkor och samfund inte längre uppfattas 

som relevanta i majoritetsbefolkningen kan det ha fått till följd, att hela området av existentiella 

frågor och hälsa riskerar att avfärdas som irrelevant för majoriteten av etniska svenskar. Detta 

riskerar att ha resulterat i en spridd ”existentiell blindhet” inom hälso- och sjukvården och en 

”existentiell analfabetism” hos majoritetsbefolkningen.   

Om en helhetssyn på hälsa och livskvalitet i enlighet med WHO:s syn anammas på allvar i 

vårt samhälle, vilket fastslogs i den folkhälsoproposition som nämndes inledningsvis, behöver 

den existentiella hälsan lyftas fram på ett tydligt sätt.  

I vårdutbildningar skulle området behöva uppmärksammas, så att såväl diagnosticering av 

existentiell ohälsa kan göras och kunskap om behandling, som svarar mot vetenskapliga krav 

presenteras. Den hälsofrämjande aspekten av det existentiella området kan också behöva 

spridas. Den resurs som finns hos forskare i religionspsykologi kan komma till användning. Här 

finns forskningsbaserad kunskap, presenterad i vetenskapliga tidskrifter och prövad i den 

internationella forskarkulturen.  

Skolan bör ha ett ansvar för att uppmärksamma barn och unga på att existentiell hälsa 

existerar och hjälpa dem att hitta ett språk för detta område.  

Den kunskap som finns inom kyrkor och samfund behöver tas tillvara. Alla erfarenheter från 

mer än 2000 år är inte användbart på 2020-talet, men allt behöver inte heller utan vidare slängas 

på den historiska sophögen.  

Vid sidan av de olika religiösa institutionerna behöver också andra organisationer visa vad 

de kan erbjuda som behandling vid existentiell ohälsa.  
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7.5.2 Några tänkbara slutsatser för hälso- och sjukvården  
Den existentiella dimensionen av hälsobegreppet som WHO använder beslutades 2008 av 

riksdagen. Det faktum att en senare folkhälsoproposition poängterar jämlik och hälsofrämjande 

folkhälsa utesluter knappast behovet av en helhetssyn på våra mänskliga behov.  

De varningsrop som under decennier kommit från forskare i religionspsykologi om en 

tilltagande existentiell epidemiologi bör ses i detta ljus. Inte minst forskarnas iakttagelse att 

denna typ av ”folk-ohälsa” framför allt riskerar att drabba dels unga människor och dels 

invandrade, som i det postmoderna och sekulariserade svenska samhället inte alltid har tillgång 

till något fungerande meningsskapande system är allvarlig. Denna studie antyder, att brister i 

existentiell hälsa kan vara vanlig även bland äldre etniska svenskar. Enligt t ex DeMarinis är 

den existentiella hälsan inget utkantsfenomen, utan påverkar och påverkas av övriga aspekter 

av hälsa. Denna ojämlikhet i förutsättningarna för hälsa stämmer dåligt med den senaste 

folkhälsopropositionen God och jämlik hälsa.   

Förutom att yrkesutbildningar behöver ge relevant och tillräcklig kunskap om förekomsten 

av existentiella behov och om hur man möter dessa, kan det vara viktigt att erbjuda  regelbunden 

handledning av redan yrkesverksam personal i hälso- och sjukvården och omsorgen i regioner 

och kommuner. Existentiella frågor och existentiellt lidande kan vara särskilt tunga för 

vårdpersonalen att konfronteras med, i synnerhet om detta område osynliggjorts och 

utmaningarna att möta dem inte erkänts. Existentiella behov är inte något som bara ska 

uppmärksammas då patienter med behov av avvikande mat, av tolk och av annat som ytterligare 

försvårar en stressad situation för personal inom vård och omsorg. Existentiella behov kan 

förutsättas finnas hos varje människa som drabbats av sjukdom eller sorg, dvs en 

vardagssituation på varje vårdavdelning.   

Inom den specialiserade palliativa vården finns en praxis med själavårdare kopplade till 

verksamheten. Inom akutsjukvården finns ibland Sjukhuskyrkans personal som en del i 

arbetslaget. I primärvården är det nog tveksamt, om de existentiella behov vi människor kan ha 

vid kriser i livet på något medvetet och organiserat sätt alltid får den uppmärksamhet och 

behandling som beslutats. Här förefaller Region Jönköpings län vara ett undantag och en 

föregångare.  

Inte minst inom primärvården bör personal med kompetens i existentiell hälsa knytas till 

verksamheten. I de kristna lokala församlingarna finns ofta den kompetens som behövs. Genom 

både utbildning och erfarenheter har såväl diakoner som präster och pastorer i flera av de kristna 

samfunden utbildning för och erfarenhet av att kunna arbeta med existentiella frågor. Detta kan 

hälso- och sjukvården använda sig av. Sådan samverkan har förekommit (Johansson, 2001). 

Svenska kyrkan är rikstäckande och finns därmed fortfarande även i glesbygden. Andra kristna 

samfund inklusive katolska kyrkan finns sannolikt på de flesta av de orter som har en 

vårdcentral. Kontakt med i första hand moskéer för resonemang om eventuellt samarbete bör 

kunna initieras och undersökas på de många platser där en betydande andel av befolkningen är 

muslimer.  

I själavårdssamtal och i samtalsgrupper på vårdcentraler eller i församlingshem kan den 

existentiella hälsan öka för människor som behöver och efterfrågar det. Miljöer som är 

befrämjande för den existentiella hälsan liksom för den sociala hälsan kan vara arenor för 

samverkan.  

Professionella själavårdare och andliga vägledare ägnar sig inte åt otillbörlig religiös 

påverkan. Däremot svarar de utifrån sina yrkeskunskaper och erfarenheter på frågor som 

människor ställer. Framför allt lyssnar och samtalar de på ett respektfullt sätt med människor 

som önskar det. I den forskningsstudie av själavårdare i Svenska kyrkan och nuvarande 

Equmeniakyrkan som DeMarinis gjort var det tydligt, att präster och pastorer var vana att ha 

själavårdssamtal med människor på långt avstånd från församlingens liv och som inte alls 
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betraktar sig som troende. Dessutom ansåg själavårdarna att dessa var en självklar och viktig 

grupp att möta, för att kunna bistå i svåra situationer i livet. 

Frågan om ekonomisk ersättning för detta arbete behöver bli föremål för diskussioner och 

beslut i arbetet med samverkansavtal. P g a medlemsminskning har idag varken Svenska kyrkan 

eller övriga samfund den goda ekonomi som gör att man har möjlighet att göra detta arbete utan 

ersättning. Kanske är anställning ibland en möjlig och kostnadseffektiv lösning.  

 

7.5.3 Några tänkbara slutsatser för Svenska kyrkan och övriga kyrkor och 

samfund 
Existentiell livskvalitet och hälsa är begrepp som kanske inte används så allmänt i 

församlingarna. Antagligen är det som regel inte heller en självklar kunskap hos alla 

församlingsanställda eller förtroendevalda, att hälso- och sjukvården i sitt folkhälsoarbete ska 

främja också existentiell/andlig hälsa hos befolkningen.  

WHO:s begrepp hälsofrämjande miljöer kan kanske vara intressant att fundera över i 

församlingarna. Det finns redan en hel del vanligt förekommande verksamhet, som kan fungera 

som främjande för den existentiella liksom för den sociala hälsan i församlingshem och 

kyrkorum. Nyare verksamhetsformer, som tydligare pekar på detta och på en helhetssyn av 

hälsa är t ex Sjung för hälsan-körer, meditation, sinnesrogudstjänster och pilgrimsvandringar. 

Gudstjänster och kyrkorum är centralt i församlingarnas liv. Att se dessa ur ett 

hälsofrämjande perspektiv kan vara fruktbart: Hur blir våra gudstjänster och kyrkorum på ett 

tydligare sätt hälsofrämjande miljöer? Begreppet existentiellt är en ”översättning” till den 

svenska kontexten av spiritual, andlig, som används av WHO. En återgång till den ursprungliga 

synen på människan, både från WHO och bibeln, som kropp, själ och ande kan göra det hela 

mer begripligt i en församlingskontext. Det kan vara samma fråga som Hur blir våra 

gudstjänster tillfällen då vår tro får väckas, inspireras, växa, utmanas och mogna? Resultatet av 

den kvalitativa delstudien visade, att människor med en mogen tro kunde ha höga förväntningar 

på gudstjänster och inte minst på predikningarna. De blev ibland besvikna. Kanske kan 

berättelsen från en av informanterna, som brukar memorera delar av predikan och återkomma 

till den under veckan både utmana och inspirera predikanter att lägga ner mycket professionell 

kraft på denna del av sitt arbete. Hur kan gudstjänsten vara en tydligare hälsofrämjande miljö 

också för människor med en mogen tro? Samtidigt behöver gudstjänsterna vara inkluderande 

för dem som söker en tro. Hur kan gudstjänsten vara en tydligt hälsofrämjande miljö för 

människor, som söker efter mening och hopp, inre frid och en tro som är ett stöd i vardagen? 

Om dessa till synes disparata behov går att kombinera i en enda gudstjänst på söndagar hör väl 

till det som är föremål för samtal i många församlingar. Samma frågor kan ställas om den 

verksamhet som bedrivs i församlingshemmen.  

Församlingarnas verksamhet i form av regelbundna andakter på äldreboenden är nog spridd 

överallt, men möjligheten att i övrigt bidra med sin kompetens inom den kommunala omsorgen 

eller primärvården är kanske ingenting som regelmässigt återfinns i församlingsinstruktioner 

eller måldokument. Den professionella kunskap och erfarenhet på det existentiella området, 

främst i form av själavårdssamtal, som finns i samfunden kan vara okänd inom hälso- och 

sjukvården. Här skulle diakoner, präster och pastorer kunna kliva fram och visa vad man kan. 

Det förutsätter vilja och förmåga att samarbeta och att tillräcklig tid avsätts.  

Frågan om ekonomisk ersättning från hälso- och sjukvården liksom kommunen eller privata 

vårdgivare behöver bli föremål för diskussioner och beslut vid upprättande av samarbetsavtal 

mellan parterna. Om arbetsinsatserna blir omfattande, kan möjligheten för präst, diakon eller 

pastor att erbjudas anställning t ex på deltid av primärvården på ortens vårdcentral vara en 

lösning. Det kan ge vederbörande viktiga och intressanta arbetsuppgifter, som väl kan förenas 

med kallelse, utbildning och vigningslöften och ge möjlighet till utveckling för den enskilda 

och för församlingen på orten.    
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Bilaga 1. 

Hej!        

Jag planerar att göra en undersökning av livskvalitet hos personer som är 65 år och äldre. Vid sidan av 

uppfattning om kroppslig och psykisk hälsa har också social och existentiell hälsa betydelse för hur 

man uppfattar sin livskvalitet.  

Den här fjärde dimensionen av hälsa är väl den som kan vara svårast att få grepp om och som nog är 

minst uppmärksammad. Den berör områden som t ex upplevelser av att ha en mening i livet, av 

harmoni, av hopp och av förundran i livet. Den innehåller också faktorer som religiös tro eller annan 

grundläggande övertygelse. Den person som har en god existentiell hälsa kan ha en ”buffert” som är 

bra att ha, när man drabbas av sjukdom, sorg eller möter andra svårigheter i livet. Tidigare gav 

kyrkorna många människor stöd för den existentiella hälsan genom religionen, men så är det ju inte 

längre i vårt land.  

I min forskning vill jag nu undersöka om det finns skillnader i livskvalitet mellan äldre personer som 

ofta deltar i gudstjänster och personer som föredrar andra aktiviteter.                                                                    

Jag kommer att fokusera på existentiell hälsa, men även kroppslig, psykisk och social hälsa kommer 

att beröras. I internationell forskning, fr a från USA, finns det en hel del resultat som visar på ett 

samband mellan hur ofta man deltar i gudstjänster och hur man skattar sin livskvalitet. Stämmer det 

också i Sverige? Vi är ju i vårt land annorlunda än befolkningen i de flesta andra länder, när det gäller 

hur ofta vi deltar i en gudstjänst.   

Det här är den första studien i landet som undersöker detta. Jag kommer att använda ett frågeformulär 

som är utarbetat av WHO. Det är ett mätinstrument som är väletablerat och som har använt i forskning 

i många länder. I del 1 av studien kommer jag att dela ut det här frågeformuläret till 150 personer som 

deltar i gudstjänster minst en gång i månaden och till 200 personer som deltar i aktiviteter arrangerade 

av PRO eller av SPF minst en gång i månaden. I del 2 kommer jag att intervjua 8 personer som anger 

att de har en hög existentiell hälsa ur vardera gruppen, för att få veta mer utförligt hur man tänker i de 

olika grupperna.   

Så nu är min fråga: Skulle jag kunna få komma till något eller ett par möten i föreningen och dela ut 

mitt frågeformulär? Jag berättar gärna lite om undersökningen och svarar på frågor, om ni vill det. Så 

väntar jag tills frågeformulären är ifyllda, tackar för mig och går. Eftersom jag inte gjort det här än, är 

det svårt att uppskatta tidsåtgången, men jag skulle tro att 30 minuter är den tid som det kan ta, om jag 

också ska berätta lite och svara på frågor. Man skriver inte sitt namn och det är naturligtvis alldeles 

frivilligt att delta. Min förhoppning är att kunna göra det här före sommaren. Jag behöver få ihop 100 

ifyllda formulär från medlemmar i vardera pensionärsorganisationen och skickar det här brevet till 

flera lokalföreningar i Gävle.  

Den här studien är tänkt att öka kunskapen om existentiell hälsa och hur den påverkar hur man 

upplever sin livskvalitet, när man är pensionär. Den ska enligt planerna leda till en masterexamen i 

religionspsykologi vid Uppsala universitet. Min handledare är professor Valerie de Marinis. Hon 

svarar på frågor på mailadress: valerie.demarinis@teol.uu.se 

Jag försöker höra av mig på mail eller på telefon under nästa vecka. Direkt på mailen eller då svarar 

jag gärna på frågor och hoppas få svar på om ni vill delta i den här undersökningen.   

 

4 april 2019  

Boel Johansson                                                                                                                                                 

nybliven pensionär och fritidsforskare                                                                                   

boel4@me.com  

mailto:valerie.demarinis@teol.uu.se
mailto:boel4@me.com
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Bilaga 2 

        

 

 

Instruktioner 

Detta frågeformulär frågar efter hur du ser på din livskvalitet, din hälsa och andra aspekter av 

ditt liv. Var vänlig att besvara alla frågor. Om du känner dig osäker på vilket svarsalternativ 

som är rätt så välj det alternativ som verkar närmast det du känner. Detta brukar oftast vara 

det du tänkte på först.  

 

Utgå från dina normer, förhoppningar, glädjeämnen och oroskällor. Vi ber dig tänka på hur 

ditt liv varit de senaste två veckorna.  

 

Till exempel, när du tänker på de två senaste veckorna, en fråga skulle kunna vara: 
 

I vilken utsträckning oroar du dig över din hälsa?  

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

Var vänlig att ringa in den siffra som bäst passar in i vilken utsträckning du har oroat dig över 

din hälsa de senaste två veckorna. Om du har oroat dig ”i hög utsträckning” så skall du ringa 

in siffran 4 och om du ”inte alls” har oroat dig över din hälsa så ska du ringa in siffran 1. Var 

vänlig läs varje fråga, känn efter, och ringa sedan in den siffra bland svarsalternativen som du 

anser stämmer bäst med hur du känner. 
 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!  
 

 

 

WHOQOL-SRPB 

Frågeformulär 

WHOQOL Andlighet, Religiositet och Personlig övertygelse 

[Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs] (SRPB) frågeformulär 

WHOQOL-100frågorna 

Plus 32 SRPB frågor 
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De följande frågorna handlar om hur tillfredsställd, glad eller nöjd du har känt dig över olika saker i ditt liv 

under de senaste två veckorna. T.ex. med din familjesituation eller din energi. Avgör hur nöjd eller missnöjd du 

är när det gäller varje sak och ringa in den siffra som bäst beskriver hur du känner för varje sak. Frågorna gäller 

för de senaste två veckorna. 

G2 Hur nöjd är du med din livskvalitet? 

Väldigt missnöjd 

1 

Missnöjd 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

4 

Väldigt nöjd 

5 

 

G3  Hur nöjd är du generellt med ditt liv? 

Väldigt missnöjd 

1 

Missnöjd 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

4 

Väldigt nöjd 

5 

 

G4 Hur nöjd är du med din hälsa? 

Väldigt missnöjd 

1 

Missnöjd 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

4 

Väldigt nöjd 

5 

 

F2.3 Hur nöjd är du med den energi/ork du har? 

Väldigt missnöjd 

1 

Missnöjd 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

4 

Väldigt nöjd 

5 

 

F3.3 Hur nöjd är du med din sömn?  

Väldigt missnöjd 

1 

Missnöjd 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

4 

Väldigt nöjd 

5 

 

F5.2 Hur nöjd är du med din förmåga att lära dig nya saker?  

Väldigt missnöjd 

1 

Missnöjd 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

4 

Väldigt nöjd 

5 

 

F5.4 Hur nöjd är du med din förmåga att fatta beslut?  

Väldigt missnöjd 

1 

Missnöjd 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

4 

Väldigt nöjd 

5 

 

F6.3 Hur nöjd är du med dig själv?  

Väldigt missnöjd 

1 

Missnöjd 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

4 

Väldigt nöjd 

5 

 

F6.4 Hur nöjd är du med din förmåga?  

Väldigt missnöjd 

1 

Missnöjd 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

Nöjd 

4 

Väldigt nöjd 

5 
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3 

F7.4 Hur nöjd är du med hur din kropp ser ut?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F10.3 Hur nöjd är du med din förmåga att utföra dagliga aktiviteter?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F13.3 Hur nöjd är du med ditt förhållande till andra människor?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F15.3 Hur nöjd är du med ditt sexliv?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

F14.3 Hur nöjd är du med det stöd som din familj ger dig?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F14.4 Hur nöjd är du med det stöd som dina vänner ger dig?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F13.4 Hur nöjd är du med din förmåga att hjälpa och stötta andra människor?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F16.4 Hur nöjd är du med din yttre trygghet och säkerhet?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F17.3 Hur nöjd är du med förhållandena där du bor?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 
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F18.3 Hur nöjd är du med din ekonomi?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F19.3 Hur nöjd är du med dina möjligheter att få tillgång till hälsovård?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F19.4 Hur nöjd är du med socialtjänsten?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F20.3 Hur nöjd är du med de möjligheter du har att lära dig nya färdigheter?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F20.4 Hur nöjd är du med dina möjligheter att lära dig om nya saker?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F21.4 Hur nöjd är du med hur du tillbringar din fritid?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F22.3 Hur nöjd är du med den yttre miljön i din omgivning (t.ex. vad gäller föroreningar, klimat, buller, 

attraktivitet)?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F22.4 Hur nöjd är du med klimatet där du bor?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

F23.3 Hur nöjd är du med de transportmedel som står till buds?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 
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F13.2 Känner du dig nöjd med din relation till dina familjemedlemmar?  

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

G1 Hur värderar du din livskvalitet? 

Väldigt dålig 

 

1 

Dålig 

 

2 

Varken bra eller 

dålig 

3 

Bra 

 

4 

Väldigt bra 

 

5 

F15.1 Hur tycker du att ditt sexliv är? 

Väldigt dålig 

 

1 

Dålig 

 

2 

Varken bra eller 

dålig 

3 

Bra 

 

4 

Väldigt bra 

 

5 

 

F3.1 Hur bra sover du? 

Väldigt dålig 

 

1 

Dålig 

 

2 

Varken bra eller 

dålig 

3 

Bra 

 

4 

Väldigt bra 

 

5 

 

F5.1 Hur är ditt minne? 

Väldigt dålig 

 

1 

Dålig 

 

2 

Varken bra eller 

dålig 

3 

Bra 

 

4 

Väldigt bra 

 

5 

 

F19.2 Hur skulle du vilja skatta kvaliteten på de sociala tjänster som du har tillgång till? 

Väldigt dålig 

 

1 

Dålig 

 

2 

Varken bra eller 

dålig 

3 

Bra 

 

4 

Väldigt bra 

 

5 

 

 

De följande frågorna handlar om hur ofta du känt eller upplevt vissa saker, t.ex. stöd från din familj eller vänner 

eller negativa upplevelser som att känna sig otrygg. Om du inte upplevt dessa saker under de senaste två 

veckorna skall du ringa in siffran under ”Aldrig”(1). Om du upplevt dessa saker så skall du avgöra hur ofta och 

ringa in passande siffra. Så t.ex. om du har upplevt värk hela tiden under de senaste två veckorna skall du ringa 

in siffran under ”Alltid”(5). Frågorna gäller för de senaste två veckorna. 

 

F1.1 Hur ofta har du värk (kroppslig smärta)? 

Aldrig 

1 

Sällan 

2 

Ganska ofta 

3 

Väldigt ofta 

4 

Alltid 

5 

 

F4.2 Känner du dig tillfreds/nöjd generellt sett? 

Aldrig 

1 

Sällan 

2 

Ganska ofta 

3 

Väldigt ofta 

4 

Alltid 

5 

 

F8.1 Hur ofta upplever du negativa känslor, t.ex. nedstämdhet, förtvivlan, ångest, depression? 

Aldrig 

1 

Sällan 

2 

Ganska ofta 

3 

Väldigt ofta 

4 

Alltid 

5 
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De följande frågorna handlar om allt ”arbete” som du utför. Med arbete menas vilket arbete du än utför. Detta 

inkluderar ideellt arbete, heltidsstudier, hemarbete, barnomsorg/tillsyn, betalt eller obetalt arbete. Så med arbete, 

som det menas här, avses de aktiviteter som du känner tar upp en stor del av din tid och energi. Frågorna gäller 

för de senaste två veckorna. 

 

F12.1 Kan du arbeta? 

Inte alls 

1 

Lite 

2 

Måttligt 

3 

I hög utsträckning 

4 

Helt och hållet 

5 

F12.2 Anser du att du klarar av att utföra de förpliktelser du har? 

Inte alls 

1 

Lite 

2 

Måttligt 

3 

I hög utsträckning 

4 

Helt och hållet 

5 

F12.4 Hur nöjd är du med din arbetskapacitet? 

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

F12.3 Hur skulle du bedöma din arbetsförmåga? 

Mycket dålig 

 

1 

Dålig 

 

2 

Varken bra eller 

dålig 

3 

Bra 

 

4 

Väldigt bra 

  

5 

 

De följande frågorna handlar om hur bra du kunnat förflytta dig de senaste två veckorna. De riktar sig mot din 

fysiska förmåga att röra din kropp på ett sätt som tillåter dig att röra dig fritt och att utföra de saker som du vill 

göra, likväl de saker som du behöver göra. 

 

F9.1 Hur bra kan du förflytta dig? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

F9.3 I vilken utsträckning besväras du av svårigheter att förflytta dig? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

F9.4 I vilken utsträckning påverkar svårigheter att förflytta dig ditt sätt att leva? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

F9.2 Hur nöjd är du med din förmåga att förflytta dig? 

Väldigt missnöjd 

 

1 

Missnöjd 

 

2 

Varken nöjd eller 

missnöjd 

3 

Nöjd 

 

4 

Väldigt nöjd 

 

5 

 

De följande frågorna handlar om din personliga tro, och hur denna påverkar din livskvalitet. Dessa frågor riktar  

sig mot religion, andligt och vilken annan personlig tro som du kan ha. Åter gäller frågorna för de senaste två 

veckorna. 
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F24.1 Ger din personliga tro mening åt ditt liv? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

F24.2 I vilken utsträckning upplever du att ditt liv är meningsfullt? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

F24.3 I vilken utsträckning ger din personliga tro dig styrka att möta svårigheter? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

F24.4 I vilken utsträckning hjälper din personliga tro dig att förstå svårigheter i livet? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

 
De följande frågorna gäller din andliga, religiösa och personliga tro och hur dessa påverkar din livskvalité. 

Frågorna är utformade så att de kan fungera på människor som kommer från skilda kulturer och har olika andlig, 

religiös och personlig övertygelse. Om du har en speciell religiös övertygelse såsom Judendom, Kristendom, 

Islam eller Buddism så besvarar du kanske frågorna med detta i åtanke. Om du inte följer en speciell religion 

men tror på existensen av någon högre kraft/makt/dimension utöver den fysiska materiella världen, så svarar du 

förmodligen på frågorna utifrån det perspektivet. Till exempel du kanske tror på en högre andlig kraft/makt eller 

naturens helande kraft. Alternativt så tror du inte på någon högre andlig existens/dimension, men du har en stark 

personlig tro eller sympati, till exempel på vetenskaplig teori, ett personligt sätt att leva, en speciell filosofi, 

moral eller etisk kod.  

 

Några frågor använder ord som andlighet men besvara dessa utifrån ditt egna personliga trossystem oavsett om 

det är religiöst, andligt eller personligt.  

 

De följande frågorna gäller hur din personliga tro har påverkat olika aspekter av din livskvalité under de senaste 

två veckorna. Till exempel, en fråga lyder ”I vilken utsträckning känner du samhörighet mellan kropp, psyke och 

själ?”. Om du har upplevt det i extremt hög utsträckning ska du ringa in siffran under ”i extremt hög 

utsträckning”(5). Om du inte alls har upplevt det så ringar du in siffran under ”Inte alls”(1). Om ditt svar ligger 

mellan ”Inte alls” och ”I extremt hög utsträckning” ska du ringa in någon av siffrorna mellan dessa 

svarsalternativ. Frågorna gäller för de senaste två veckorna.  

 

SP1.1 I vilken utsträckning hjälps du av kontakt med andlig dimension till att komma igenom 

svåra tider?  

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP1.2          I vilken utsträckning hjälps du av kontakt med en andlig dimension till att tolerera stress? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 
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SP1.3 I vilken utsträckning hjälper kontakten med en andlig dimension dig att förstå andra? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP1.4 I vilken utsträckning ger kontakt med någon form av andlig dimension dig tröst/lättnad? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP2.1 I vilken utsträckning finner du mening i livet? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP2.2 I vilken utsträckning ger det mening till ditt liv att hjälpa andra? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP2.3 I vilken utsträckning känner du att ditt liv har ett syfte? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP2.4 I vilken utsträckning känner du att du finns här av en anledning? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP5.1 I vilken utsträckning känner du en inre andlig styrka? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP5.2 I vilken utsträckning kan du finna andlig styrka i svåra tider? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP8.1 I vilken utsträckning bidrar din tro/uppfattning till ditt välbefinnande? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP8.2 I vilken utsträckning kan din tro/uppfattning ge dig tröst/lättnad i vardagen? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP8.3 I vilken utsträckning ger din tro/uppfattning dig styrka i vardagen? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 
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SP3.2 I vilken utsträckning känner du dig andligen berörd av skönhet? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP3.3 I vilken utsträckning upplever du känslor som inspiration/spänning i ditt liv? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP3.4 I vilken utsträckning är du tacksam för det i naturen som du kan njuta av? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP7.1 Hur hoppfull känner du dig? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP7.2 I vilken utsträckning är du hoppfull inför ditt liv? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP3.1 I vilken utsträckning kan du känna förundran över din omgivning? (t ex natur, konst, 

musik) 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP4.1 I vilken utsträckning känner du samhörighet mellan kropp, psyke och själ? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP4.3 I vilken utsträckning känner du att ditt sätt att leva överensstämmer med dina känslor och dina 

tankar? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP4.4 Hur mycket hjälper din personliga tro/uppfattning dig att skapa samstämmighet mellan 

det du gör, tänker och känner? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP5.3 Hur mycket hjälper andlig styrka dig till att leva ett bättre liv? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 
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SP5.4 I vilken utsträckning hjälper din andliga styrka dig till att känna glädje i ditt liv? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP6.1 I vilken utsträckning känner du dig fridfull i dig själv? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP6.2 I vilken utsträckning har du inre frid? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP6.3 Hur mycket kan du känna dig fridfull när du behöver det? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP6.4 I vilken utsträckning upplever du en känsla av harmoni i ditt liv? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP7.3 I vilken utsträckning förbättras din livskvalitet av att vara optimistisk? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP7.4 Hur förmår du att förbli optimistisk i tider av osäkerhet? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP8.4 I vilken utsträckning hjälper din tro/uppfattning dig att njuta av livet? 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

SP4.2 Hur nöjd är du med den balans du har mellan kropp, psyke och själ?  

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 
Ytterligare ett par frågor från ett annat frågeformulär:  
Hur väl stämmer det här på dig?  

 
                      Jag kan anpassa mig när det sker förändringar. 

 
Inte alls sant 

 

1 

Sällan sant 

 

2 

Sant ibland  

 

3 

Ofta sant  

 

4 

Nästan alltid sant 

 

5 
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               Jag tenderar att komma igen efter sjukdom, skada eller andra vedermödor. 

 
Inte alls sant 

 

1 

Sällan sant 

 

2 

Sant ibland  

 

3 

Ofta sant  

 

4 

Nästan alltid sant 

 

5 

     

 

FRÅGOR OM DIG SJÄLV 
 

Vilket kön har du?  Man 

  Kvinna 

När är du född? 

___________/_____________/________ 

                                              DAG         /    MÅNAD       /   ÅR 

 

Din utbildningsnivå?  Grundskola/folkskola eller motsvarande 

  Folkhögskola/Yrkesskola eller motsvarande 

  Gymnasium/Läroverk 

  Universitet/högskola 

  

 

Civilstånd?  Ensamstående 

   Gift 

   Sambo 

   Skild 

   Änka/Änkling 

 

Hur är din hälsa? (G1.2) 

 

Väldigt dålig 

 

1 

Dålig 

 

2 

Varken bra eller 

dålig 

3 

Bra 

 

4 

Väldigt bra 

 

5 

 

Är du för tillfället sjuk?       Ja 

  Nej 

  Om ja, vilken/vilka diagnos/er har du? __________________________________________ 

 

 

Vilka hälsoproblem har du för tillfället? (Pricka för det som stämmer på dig) 

 Hjärtproblem 

 Högt blodtryck 

 Artrit eller reumatism 

 Cancer 

 Emfysem eller kronisk bronkit 

 Diabetes 

 Starr 

 Stroke 

 Brutna eller frakturerade ben 

 Kronisk nervositet eller känslomässiga problem 
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FRÅGOR OM DIN RELATION TILL ANDLIGHET, RELIGIOSITET 

OCH/ELLER PERSONLIG TRO 
 
I vilken utsträckning anser du dig vara en religiös person? 

 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

I vilken utsträckning anser du dig vara en del av en religiös grupp/sammanslutning? 

 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

Om så, vilken religiös grupp tillhör du?____________________________________________ 

 

Ungefär hur ofta brukar du delta i en söndagsgudstjänst? (fredag, om du är muslim)  

 

Aldrig 

 

1 

1-3 gånger/år 

 

2 

4-11 gånger/år 

 

3 

1-2 gånger/månad 

 

4 

3-4 gånger/månad  

 

5 

 

Ungefär hur ofta brukar du delta i en gudstjänst måndag-lördag? (morgonmässa, lunchmässa, 

kvällsmässa etc.)  

 

Aldrig 

 

1 

1-3 gånger/år 

 

2 

4-11 gånger/år 

 

3 

1-2 gånger/månad 

 

4 

1 gång/vecka eller 

mer 

5 

 

I vilken utsträckning har du någon form av stark personlig tro/uppfattning? 

 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

I vilken utsträckning har du någon form av andlig tro/uppfattning? 

 

Inte alls 

 

1 

Lite 

 

2 

Måttligt 

 

3 

I hög 

 utsträckning 

4 

I extremt hög  

utsträckning 

5 

 

 

 Kroniska problem med fötterna 

 Problem med ändtarmen 

 Parkinsons sjukdom 

 Andra åkommor, vänligen beskriv 
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 Jag kan tänka mig att bli intervjuad och utveckla mina svar         

Ja                          

Nej       

 

 

Har du några kommentarer till detta frågeformulär? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORT TACK FÖR DIN MEDVERKAN 
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Bilaga 3 
      

Tabell 1      
 

Demografiska variabler 

 Sällan/aldrig gudstjänst Ofta gudstjänst 

  n % n % 

Kön:     

      Kvinnor 91 68 74 65 

      män  46 30 39 35 

      ej svar 2 2 0 0 

Civilstånd:         

      Ensamstående 18 14 13 12 

      gift  65 50 64 56 

      Sambo 6 4 3 3 

      Skild 12 8 6 6 

      änka/änkling a 28 21 27 23 

      ej svar 2 2 0 0 

Utbildningsnivå:     

     grundskola/folkskola  32 24 12 11 

      folkhögskola/yrkesskola 22 16 17 15 

       gymnasium/läroverk 44 32 19 17 

       universitet/högskola 33 24 65 57 

       ej svar 2 2 0 0 

            — 

 
N = 246 (n= 131 i gruppen sällan/aldrig gudstjänst; n= 113 i gruppen ofta gudstjänst).  
 
Deltagarna var i genomsnitt 74 år 9 månader i gruppen ”sällan/aldrig gudstjänst” och  
75 år 6månader i gruppen ”ofta gudstjänst”. 
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Tabell 2 
Korrelationer mellan gudstjänstfrekvens och skattningar av existentiell och 
andlig livskvalitet 

Variabel 

Existentiell 

livskvalitet    

Andlig 

livskvalitet 

Existentiell 

+ andlig 

livskvalitet 

Gudstjänstfrekvens 
a 0,674** 0,664** 0,689** 

 

** = signifikant på 0,01-nivå    
N = 246 (n= 131 i gruppen sällan/aldrig gudstjänst; n= 113 i gruppen ofta gudstjänst 
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Tabell 3 
Medelvärden för aspekter av existentiell och andlig livskvalitet  
i de två grupperna 

Variabel 

M 

grupp 

1 

SD 

grupp 

1 

M 

grupp 

2 

SD 

grupp 

2 

Differens 

grupperna Z 

1. Andlig 

dimens. S1 1,72 0,90 3,69 0,70 1,97 

-

11,696 

2. Mening i 

livet S2 3,13 0,79 3,93 0,64 0,80 -7,456 

3.Förundran 

S3 3,19 0,79 3,80 0,56 0,61 -6,192 

4. Helhet o 

integr. S4 3,13 0,77 3,65 0,59 0,52 -5,060 

5. Andlig 

styrka S5 2,20 0,98 3,81 0,64 1,61 -10,62 

6. Inre frid 

S6 3,19 0,80 3,70 0,64 0,51 -5,091 

7. Hopp o 

optim. S7 
3,34 0,70 3,60 0,65 0,26 -2,958 

8. Tro som 

stöd S8 
  2,19 1,08 3,84 0,65 1,65 -9,430 

9. Andlig 

livskvalitet 

(F24)  
  2,71 0,92 3,96 0,60 1,25 -9,430 

10. 

Existentiell 

livskvalitet 

S1-S8 
2,75 0,66 3,75 0,54 1,0 -9,501 

11 S1-S8 + 

F24 
2,75 0,66 3,80 0,53 1,05 -9,352 

 
Grupp 1 = skattar gudstjänstdeltagande ”aldrig” eller ”1-3 gånger/år”. n=121 
Grupp 2= skattar gudstjänstdeltagande ”1-2 gånger/månad” eller ” 3-4 gånger/ månad. 
n=105 
 
Skillnaden mellan grupperna för variabel 7 är signifikant på <0,003.  
Övriga skillnader mellan grupperna är signifikanta på <0,001 nivå, 2-sidig.  
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Tabell 4 
Korrelationer mellan gudstjänstfrekvens och olika aspekter  
av existentiell/andlig livskvalitet 

 Gudstjänstfrekvens 

1. Andlig dimensiona 0,802** 

2. Mening i livet  0,508** 

3. Känsla av förundran 0,404** 

4. Helhet och integration 0,366** 

5. Andlig styrka  0,714** 

6. Inre frid 0,307** 

7. Hopp och optimism  
         0,175** 

8. Tro som stöd 
0,681** 

9. Andlig livskvalitet (F24) 
0,664** 

** = statistiskt signifikant på 0,01-nivån 

 
 

 

Tabell 5 
Korrelationer mellan olika aspekter av existentiell/andlig livskvalitet och 
övriga former av livskvalitet  

 

Fysisk 

livskvalitet 

Oberoendebetingad 

livskvalitet 

Psykisk 

livskvalitet 

Social 

livskvalitet 

Miljöbetingad 

livskvalitet 

1.Existentiell 

livskvalitet  

S1-S8a 0,266** 0,199** 0,327** 0,444** 0,377** 

2. Andlig 

livskvalitet 

F24 0,173** 0,156* 0,234** 0,424** 0,317** 

3. Exist.+ 

andlig 

livskvalitet 0,256** 0,188** 0,308** 0,463** 0,373** 

 
 

 

** = statistiskt signifikant på 0,01-nivån *= statistiskt signifikant på 0,05-nivån 
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Tabell 6 
Korrelationer mellan olika dimensioner av existentiell livskvalitet och övriga 
former av livskvalitet  

Variabler 

Fysisk 

livskvalitet 

Livskvalitet 

p g a 

oberoende 

Psykisk 

livskvalitet 

Social 

livskvalitet 

Livskvalitet 

p g a 

miljöfaktorer 

1. Kontakt 

m andlig 

dimension 0,062 -0,025 0,081 0,226** 0,113 

2. Mening i 

livet   0,246** 0,276** 0,341** 0,433** 0,358** 

3.Förundran 
b 0,198** 0,247** 0,304** 0,388** 0,337** 

4. Helhet o 

integration   0,359** 0,292** 0,442** 0,446** 0,439** 

5. Andlig 

styrka  0,173** 0,097 0,171** 0,357** 0,278** 

6. Inre frid 0,344** 0,276** 0,513** 0,517** 0,495** 

7. Hopp o 

optimism 
0,313** 0,306** 0,491** 0,513** 

 

0,460** 

8. Tro som 

stöd  
0,166* 0,061 0,173** 0,329** 0,280** 

9. Andlig 

livskvalitet 

F24 
0,217** 0,191** 0,262** 0,413** 0,308** 

** statistiskt signifikant på 0,01-nivån     * statistiskt signifikant på 0,05-nivån 

 

          

 

 

 


