
Varmt välkomna!

Vi är många i mötet idag, endast föreläsare kommer ha möjlighet att slå på sin mikrofon. 

Om du har frågor eller feedback kan du använda chatten. Du hittar chatten under ”Chat”, 

eller under ”More” beroende på om du har helskärm eller inte.

Vi börjar

kl 13.00
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Existentiell hälsa
– en outnyttjad resurs
9 december kl 13.00-15.00



Programpunkt Talare/deltagare

Välkommen till dagens webbinarium, om Kraftsamling för psykisk hälsa Ing-Marie Wieselgren

Vad är existentiell hälsa och varför är den viktig? Christina Lloyd

Samtalsgrupper utifrån åtta dimensioner av existentiell hälsa med hjälp av 

samtalskort

Lena Bergqvist

Existentiell hälsa i vården - erfarenheter från fem års praktik i Region 

Jönköpings län

Anna-Karin Jeppsson, Thomas 

Sjöberg och Annelie Henziger

Samtalsgrupper om existentiell hälsa - för gymnasieelever, för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättning och för yrkesverksamma med stress och 

smärtproblematik

Cecilia Melder

Existentiella samtalsgrupper - elva års erfarenheter från öppenvårdspsykiatri Erika Hilli

Existentiella samtal och kurser på en psykoterapimottagning Thomas Ericson

”Meningen med mig!” - samtalsgrupper för unga 13-18 år Christina Lloyd

Existentiella hälsointerventioner i årskurs 5 Åsa Schumann

Avslutning med Mentimeter Ing-Marie Wieselgren, Martin 

Rödholm

Program för dagens webbinarium om existentiell hälsa



Att främja hälsa kräver kraft

• Vi är idag sårbara för psykisk ohälsa – på 

samma sätt var vi i en gång i tiden mycket 

mer sårbara för fysisk ohälsa

• Vi måste utforma ett samhälle där det 

psykiska välmåendet har en lika självklar 

plats som det fysiska – annars kommer 

våra gemensamma resurser inte att räcka 



För att möta utmaningarna inom psykisk hälsa, krävs att vi 
arbetar tillsammans på ett nytt sätt

• Bredda perspektivet och 

våga tänka stort

• Involvera alla sektorer –

samtidigt

• Vara långsiktiga och uthålliga

Kraftsamling för 
psykisk hälsa



Totalt har fler än 350 organisationer hittills medverkat i Kraftsamlingens aktiviteter
Swedish Empowerment Center

Svensk sjuksköterskeförening

Svenska föreningen för gruppsykoterapi och grupputveckling

Svenska Neufeld-institutet

Svenska psykiatriföreningen för skötare (SPFS)

Svenska psykiatriska föreningen

Svenska röda korset

Svenska skolläkarföreningen

Sveriges Akademiska Musikterapeuter (SAM)

Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges företagshälsor

Sveriges Läkarförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Skolkuratorers förening

Sydöstra Skåne

Systembolaget

Södermalms sdf

Söderstöd Öppenvård

Södertälje kommun

Tierps kommun

Tilia

Tillsammans mot ensamhet

Tiohundra AB

Tomelilla kommun

Tradewell Group

Trygg i NT-kommun Folkhälsostrateg

TwoAct AB

Tänk om nu

Umo.se/Youmo.se

Unga rörelsehindrade

Unicef

UPH Solna/Socialförvaltningen Solna Stad

Uppdrag psykiskhälsa

Uppsala kommun

Uppsala Universitet

Wake Me Up

WeMind

Verdandi

Verdandi Örebro

Vision Stockholms stad

Vox Vigor

VUP Region Sörmland/Psykiatriska kliniken Nyköping/Katrineholm

Vårdförbundet

Vårdyrkeshögskolan (Pulshögskolan AB)

Västerås stift

Västra Götalandsregionen

Ystads kommun

Åldras och må bra

Ångestpodden

Åre kommun

ÅSS

Älvkarleby kommun

Örebro Kommun

Östersunds kommun

Frisq

Frälsningsarmén

FSUM

FUB

Funktionsrätt Sverige

Fysioterapeuterna

För Hälsa-Färentuna Hälsoträdgård,

föreningen Hälsans Natur och NaturhälsaCenter 

och Ung Kreativ Arena

Förbundet för Musikterapi i Sverige FMS

Förbundet Sane

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Föreningen S:t Lukas - Unga Lukas

Föreningen Tilia (TeamTilia)

Företagshälsorna

Försäkringskassan

GenerationPEP

Gripslivscoaching

Gruppanalytiska Institutet

Gällivare kommun

Göteborgs kommun

Handbegripligt

Handelshögskolan

Haninge kommun

Haro

Holistisk hälsa AB

House of Plenty Foundation

Håbo kommun

Hägersten-Liljeholmens sdf

Härryda kommun

Idrottsförvaltningen, Stockholms stad

IFFS

IFS Stockholmsdistriktet

IFS Uppsala län

ii4i consulting

Inför 2 halvlek

Initiativ Samutveckling

Interse ekonomisk förening

Intresseföreningen för assistansberättigade,IAF

Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser

iris Utvecklingscenter AB

Janssen-Cilag AB

Jobbtorg Stockholm, VO stöd, Alfa

Järfälla Kommun/Ungdomsmottagning

Karolinska institutet

Karolinska Universitetssjukhuset

KIND

Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje

Kommunförbundet Kalmar län

Korrespondensgymnasiet

Krica/Sapu

Krukmakarens Hus – Frälsningsarmén

KRY

KSAN

KTH

Kungsbacka kommun

Kunskapscentrum Barnafrid

Källbrinksskolan, Huddinge

Liljegrenska 

Linköpings Universitet

LSV

LTU

Luleå kommun

Lycksele Kommun

Läkemedelsverket

Länsförsäkringar

Länsstyrelse Blekinge

Länsstyrelse Dalarna

Länsstyrelse Gotland

Länsstyrelse Gävleborg

Länsstyrelse Halland

Länsstyrelse Jämtland

Länsstyrelse Jönköping

Länsstyrelse Kalmar

Länsstyrelse Kronoberg

Länsstyrelse Norrbotten

Länsstyrelse Skåne

Länsstyrelse Stockholm

Länsstyrelse Södermanland

Länsstyrelse Uppsala

Länsstyrelse Värmland

Länsstyrelse Västerbotten

Länsstyrelse Västernorrland

Länsstyrelse Västmanland

Länsstyrelse Västra Götaland

Länsstyrelse Örebro

Länsstyrelse Östergötland

Magelungen Utveckling AB

Maskrosbarn

Mellanmålet

Min doktor

Mind

Mindler

Misa AB

Moment Psykologi

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för föräldraskapsstöd

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Mälardalens Högskola

Möckelnföreningen

Mönsterås kommun

Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Norrköpings kommun

Norrtälje kommun

NSPH

NSPHiG

Närsjukvården Piteå

Nässjö kommun

Nätverk Digitala psykologer

Nätverket Psykbubblan

Nätverket Värmlands Idéburna

Oakfield consulting

Omvårdnadsinstitutet

Origo Resurs

Pacs Sverige

Papilly AB

Partsrådet

Polismyndigheten

Pratamera

Psykiatri Södra Stockholm SLSO

Psykologförbundet

Psykologifabriken

Psykologpartners Pedagogik & Utveckling

Psykoterapeutföreningen/SSR

Psykoterapicentrum, intresseorg för 

psykodynamiska terapeuter

Psykoterapiföreningen

Psykoterapistiftelsen

Q-bup Nationellt kvalitetsregister för barn- och 

ungdomspsykiatri

Qleva AB

Qulturum, Region Jönköpings län

Raoul Wallenbergskolan

Reacta för Ungas Hälsa 

Reformklubben 

Regeringskansliet

Region Blekinge

Region Dalarna

Region Gotland

Region Gävleborg

Region Halland

Region Jönköping

Region Kalmar

Region Kronoberg

Region Skåne

Region Stockholm

Region Sörmland

Region Uppsala

Region Västerbotten

Region Västernorrland

Region Västmanland

Region Örebro län

Region Östergötland

RFHL

Riksdagen

Riksförbundet Attention

Riksförbundet HOBS

Riksförbundet SPES

Riksföreningen för skolsköterskor

Riksföreningen Äldres Hälsa

Riksidrottsförbundet

Riksorganisationen Haro

Rinkeby-Kista sdf

Rise

RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Rädda Barnen

Röda Korset

Röda korsets ungdomsförbund

S:t Lukas

S:ta Eugenia katolska församling

Salus Care

Samordningsförbundet

SBU

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet med lokalföreningar Uppsala och Örebro

sfKBT

Shedo

SIGHT, KVA

Sight/Sahlgrenska

Sjukvårdsföreningen för övre Norrmalm

Sjöbo kommun

Skandinavisk Hälsopromotion AB

Skellefteå kommun

Skillbreak

Skolforskningsinstitutet

Skolläkarföreningen

Skolverket

SKR

Skurups kommun

SLL

SLS

SLSO

SLU i Alnarp

Socialstyrelsen

Socialutskottet

Soprasteria

Sorgmottagningen - Sjukvårdsföreningen för övre norrmalm

SOU God vård

Specialpedagogiska skolmyndigheten

SPES

SPIV

Spsm

SSR

Stenungsunds kommun vuxenutbildning

Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Tim Bergling Foundation

Stil

Stockholm Stad

Stockholms stadsmission 

Stoppa ofrivillig ensamhet

Strategic Intervention Coach & TEAM-CBT Therapist Level 2

Studenthälsan Stockholms universitet

Suicide Zero

Sunt Arbetsliv

Sustain4 AB/ Hållbar Vardag

Bland deltagarna 

finns 

representanter från: 

Myndigheter, 

forskning & 

utbildning, regioner,

kommuner,

civilsamhälle,

vårdgivare och 

företag.

Kraftsamlingen är ett arbetssätt där ingen styr över någon annan – medverkan sker på eget 

mandat och efter egna förutsättningar



Kraftsamling inriktas mot tre arbetsområden

1. Ett mer hälsofrämjande 

samhälle och levnadssätt

2. Individer som är rustade för att

nå sin fulla potential och välmående

3. Hållbara stöd till de som 

behöver

A. En samhällsdesign för hälsa och 

välmående

B. En hälsofrämjande 

samhällsdiskussion

C. Ett arbets- och vardagsliv med 

krav som svarar mot människors 

förmågor

D. Ökad motståndskraft mot livets 

påfrestningar i alla åldrar

E. Ett utbildningssystem som för ihop 

samhällets och individens behov

F. Ett samlat ändamålsenligt 

erbjudande av främjande och 

förebyggande insatser

G. Ökad tillgång till 

ändamålsenliga insatser för 

personer med psykisk ohälsa

H. Kompetens och kapacitet för 

att utföra det nya 

välfärdsuppdraget

I. Ett skyddsnät med täta 

maskor



1.1 Mediabild för psykisk hälsa

Hur får vi en saklig och rättvisande bild av psykisk hälsa/ohälsa i media?

Hur hanterar vi den ”alarmistiska” mediabilden av vårt samhälle?
1. Ett mer hälsofrämjande 

samhälle och levnadssätt

Nationella delarenor:

1.5 Arbetsliv för personer med psykiatriska tillstånd 

Hur ger vi personer med psykiatriska tillstånd bättre förutsättningar att delta i 

arbetslivet?

1.2 Urbaniseringskonsekvenser i stad och land 

Hur kan vårt samhälle i högre grad utformas för att främja psykisk hälsa utifrån 

våra boende- och levnadsmönster?

1.4 Meningsskapande i en sekulär tid

Hur kan vi skapa nya utgångspunkter för meningsskapande och sammanhang i 

livet, som passar vår tid? Genom att lära över generationsgränser? Genom kultur?

1.3 Samhällsdiskussion om sociala medier

Hur motverkar vi negativa aspekter av sociala-medieranvändning? 

Hur främjar vi ett hälsosamt nyttjande av de sociala möjligheter som 

digitaliseringen ger?

1.7 Samhällsmobilisering för narkotikaprevention

Hur kan vi ta ett gemensamt ansvar för att minska narkotikakonsumtionen?

1.6 Framtidstro i samhällsdiskussionen 

Hur skapar vi framtidstro i samhällsdiskussionen?



2. Individer som är rustade 

för att nå sin fulla potential 

och välmående

2.1 Fungerande skolgång för barn och unga med NPF

Hur skapar vi förutsättningar för en fungerande skolgång för barn och unga med 

NPF?

2.2 Etisk stress i arbetslivet

Vad kan vi göra för att minska den etiska stress som kan uppstå exempelvis inom 

sjukvården?

2.4 Rusta barn och unga 

Hur rustar vi barn och unga att hantera livets krav och påfrestningar?

2.5 Ofrivillig ensamhet bland äldre

Hur kan vi minska ofrivillig ensamhet bland äldre?

2.3 Huskurer för psykisk hälsa 

Hur kan vi utveckla och sprida egenvårdsråd för psykisk hälsa? 

2.6 Miljö och fysisk aktivitet för psykisk hälsa

Hur kan individens psykiska hälsa främjas genom exempelvis fysisk aktivitet och 

naturupplevelser?

2.7 Hälsofrämjande digitalt liv

Hur kan vi hjälpa människor att ha ett hälsofrämjande digitalt liv, i fråga om 

exempelvis tillgänglighet?

Nationella delarenor:



3. Hållbara stöd till de som 

behöver

3.1 Hela samhällets suicidprevention

Vad kan göras tvärs hela samhället för att förbättra det suicidpreventiva arbetet?

3.6 Migration och psykisk hälsa

Hur kan insatser för asylsökandes och nyanländas psykiska hälsa förbättras

3.2 Smart tillgänglighet till hjälp

Hur kan tillgängligheten till första linjen på distans och digitalt förbättras?

3.4 Utökat anhörigstöd

Hur kan samhället på bättre sätt stödja anhöriga (barn, unga, vuxna och äldre)?

3.5 Ändamålsenliga insatser för äldre med psykiatriska problem

Hur kan äldrepsykiatrin bli mer ändamålsenlig?

3.3 Lokalt stöd för utsatta områden 

Hur kan olika aktörer samverka för att ge ett kraftfullt stöd i utsatta områden?

Nationella delarenor:



Tanken med delarenorna är att arbetsgruppen själv identifierar initiativ som 
kan bidra till en positiv utveckling på området – och sedan genomför dem!

Verkstad 1. 

Gemensam 

problemformulering

Verkstad 2. 

Generera idéer om 

möjliga initiativ och 

formulera målbild

Verkstad 3. 

Utforma arbetsplan 

och handslag

Genomföra 

handslag

“Handslaget” är delarenans arbetsplan, och beskriver vilka initiativ man kommer att arbeta med. 

Dessa kan vara stora och omfattande, men även mindre och mer avgränsande initiativ förväntas ingå, utifrån deltagarnas olika förutsättningar.  



Hittills har nio handslag med gemensamma arbetsplaner 
färdigställts



Delarena:

1.4 Meningsskapande i en sekulär tid

Planerade initiativ och aktiviteter:

• Utveckla och sprida metoder i hur man 

kan arbeta med existentiell hälsa i 

offentlig sektor, civilsamhälle och andra 

relevanta sammanhang

• Stötta människor i att samtala om 

existentiella frågor - riktat till allmänheten 

• Opinionsbilda och bevaka 

samhällsutvecklingen - för att påverka 

samhället för existentiell hälsa 

Handslaget hittar du på: 

www.skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa

http://www.skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa


Öppen samordning för psykisk hälsa i kristid 
– Bakgrund och syfte

• Då Covid-19 som över en natt förändrade våra liv fanns ett behov att 

samordna insatser för att minska pandemins konsekvenser på den 

psykiska hälsan

• Kraftsamling psykisk hälsa tog därför initiativ till en serie öppna 

samordningsmöten för psykisk hälsa i kristid

• Syftet var att: 

• Samordna och sprida information 

• Undvika dubbelarbete

• Identifiera eventuella gap av insatser 

• Skapa en sammanställning av initiativ



Totalt har stödlistan haft ca 150.000 besökare, 350.000 sidvisningar, och länkas till 

från bland annat 1177.se, krisstöd.se och Folkhälsomyndigheten

Länk till Stödlistan

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/verktyg-stod-och-metoder/stodlista-psykisk-halsa-i-kristid/
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Dr Christina Lloyd
leg psykoterapeut, gruppanalytiker

PhD i religionspsykologi o. existentiell hälsa

MA i Meaning-making, Culture and Health

spec. traumabehandling

christina.lloyd@ehs.se

Publikationer: www.christinalloyd.se
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Moments of meaning
– Towards an assessment of protective and risk 

factors for existential vulnerability among young 

women with mental ill-health concerns

A mixed-methods project in clinical psychology of religion 

and existential health

Christina Lloyd

ACTA UNIVERSITATIS

UPSALIENSIS

ACTA UNIVERSITATIS UPSALIENSIS

Psychologia et Sociologia Religionum 26

Editor : Owe Wikström

ISSN 0283-149X

ISBN 978-91-513-0181-5

Distributor : Uppsala University Library,

Box 510, SE-751 20 Uppsala, Sweden

www.uu.se, acta@ub.uu.se

Meaning in life and our meaning-making capacity have recently gained in 

interest in several disciplines, due to their relation to mental health and 

adolescent identity development. A crisis of meaning and other existen-

tial aspects of youth’s mental ill-health have been found to be societally 

urgent research fiel ds in lat e-  or  postmo der n soci et ies.

In this mixed-methods project, clinically relevant areas for an assess-

ment of protective and risk factors for existential vulnerability and dys-

functional existential meaning-making were explored in a clinical sample of 

young women with mental ill-health concerns. The sample was composed 

of female participants at a large, metropolitan, psychodynamically-orinted 

outpatient psychotherapy clinic for young adults in Sweden. Three main 

theoretical areas: Existential meaning-making, ontological security, and emo-

tion regulation; were applied and integrated through a sociocultural mul-

tilevel model. 

This dissertation builds on three academic papers published in interna-

tional peer-reviewed journals. The find i ngs are interpreted and discussed 

in relation to meaning-making as a fundamental aspect of psychological 

de-velopment, and in relation to possible sociocultural changes in the 

Swedish society that appear to influe nce young people’s mental ill-health. 

The thesis contributes with clinically-relevant knowledge about interrela-

tions among existential meaning-making, emotion regulation, and young 

women’s struggles with meaning as well as other existential concerns 

such as death, loneliness and alienation, in emerging adulthood in the 

contemporary Swedish context.

Christina S. Lloyd, is a psychologist of religion with a master’s degree 

from Uppsala University from the EU psychology of religion proramme: 

Meaning-making, Culture and Health. She is a licensed psychotherapist with 

a relational- and group analytic psychotherapy orientation. She has also 

specialized in the area of trauma treatment and existential health. She has 

worked with youth for a substantial part of her working life, and specifi-

cally with young people in individual psychotherapy. During recent years, 

she has concentrated her work on group analytic psychotherapy for 

young adults at Stockholm’s City Mission’s Therapy Center/Young Health. 

Meningsskapande i en sekulär tid

Vad är existentiell hälsa och
varför är den viktig?

mailto:christina.lloyd@ehs.se


• En ökning av förfrågningar och remisser ifrån
sjukvården gällande existentiella livsfrågor,
”grubblerier” och s k ”existentiell hälsoångest”

– ”Kommer jag ha ett liv efter pandemin?”

(*Stiwne, 2002, 2018) 

Pandemin – som existensöppning*



Det existentiellt givna
– de ”eviga frågorna” 

• existentiellt meningsskapande
i kulturell kontext

• lidande, ångest – en del av livet

• sökandet efter mening

• posttraumatisk utveckling

Yalom (1980) 

Frankl (1946) 

DeMarinis (2008) 

Antonovsky (1987) 

Giddens (1991)

Park (2010) (Rutz, 2020)

Stiwne (2008)
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women with mental ill-health concerns
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and existential health
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Meaning in life and our meaning-making capacity have recently gained in 

interest in several disciplines, due to their relation to mental health and 

adolescent identity development. A crisis of meaning and other existen-

tial aspects of youth’s mental ill-health have been found to be societally 

urgent research fiel ds in lat e-  or  postmo der n soci et ies.

In this mixed-methods project, clinically relevant areas for an assess-

ment of protective and risk factors for existential vulnerability and dys-

functional existential meaning-making were explored in a clinical sample of 

young women with mental ill-health concerns. The sample was composed 

of female participants at a large, metropolitan, psychodynamically-orinted 

outpatient psychotherapy clinic for young adults in Sweden. Three main 

theoretical areas: Existential meaning-making, ontological security, and emo-

tion regulation; were applied and integrated through a sociocultural mul-

tilevel model. 

This dissertation builds on three academic papers published in interna-

tional peer-reviewed journals. The find i ngs are interpreted and discussed 

in relation to meaning-making as a fundamental aspect of psychological 

de-velopment, and in relation to possible sociocultural changes in the 

Swedish society that appear to influe nce young people’s mental ill-health. 

The thesis contributes with clinically-relevant knowledge about interrela-

tions among existential meaning-making, emotion regulation, and young 

women’s struggles with meaning as well as other existential concerns 

such as death, loneliness and alienation, in emerging adulthood in the 

contemporary Swedish context.

Christina S. Lloyd, is a psychologist of religion with a master’s degree 

from Uppsala University from the EU psychology of religion proramme: 

Meaning-making, Culture and Health. She is a licensed psychotherapist with 
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young adults at Stockholm’s City Mission’s Therapy Center/Young Health. 

Mening i livet – en stark existentiell hälsofaktor

Känsla av mening
• avgörande för  ungas

identitetsutveckling och 
psykiska hälsa

Starka känslor 
• meningsskapande
• förlust av mening

• Främjar både fysisk och 
psykisk hälsa – vårt totala 
välbefinnande 

• Förebygger depression, 
självmord och missbruk

• Ökar resiliensen

• Skyddande vid trauma

• Viktig på platser där
många blir över 100 år
(ofta öar)

• Positiv påverkan
– signalsubstansnivåer
– antiinflammatoriska processer



Meaningfulness as Moderator

34

Meaningfulness serves as a „buffer“ between stressor and
distress

Stressor Distress

Moderator:

Meaningfulness

Mening i livet = resiliens

(Steger & Frazier, 2005)



Särskilt starkt samband

• Mening ≈ tillhörighet och betyda något för andra

• Socialt relaterande ökar upplevelsen av syfte

och signifikans

• Generativitet – självtranscendens

– att bidra till kommande generationer, samhället

– kroppen verkar svara bättre på eudaimoniskt välbefinnande,
dvs. en känsla av samband och syfte, att göra något för andra,
än mer tillfällig hedonistisk njutning och glädje

(Fredrickson et al., 2015; Lambert et al., 2013; Martela & Steger, 2016; Schnell, 2009) 
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– att bidra till kommande generationer, samhället

– kroppen verkar svara bättre på eudaimoniskt välbefinnande,
dvs. en känsla av samband och syfte, att göra något gott för
andra, än mer tillfällig hedonistisk njutning och glädje

(Fredrickson et al., 2015; Lambert et al., 2013; Martela & Steger, 2016; Schnell, 2009) 



Existentiell hälsa – en definition

En grundläggande känsla av trygghet och tillhörighet i världen som dels gör det 
möjligt för människor att i sin vardag skapa mening med sig själva och med 
livet, dels stödjer förmågan att hantera kriser och tillvarons yttersta frågor.

(Lloyd, 2018)



Existentiell meningskris  

Anomi – förlorad samhörighet
”Man kan se på anomiska störningar som existentiella
bristtillstånd, uttryck för brist på bärande mening, mål
och grundtrygghet i tillvaron.” (Cullberg, 1984)

• Meningskris ≠ depression

• Meningskris + depression = förhöjd självmordsrisk
(Schnell, Gerstner & Krampe, 2018)

• Anomiskt suicid (Durkheim, 1897)

• Frankl: En psykoterapeuts huvudsakliga uppgift är att hjälpa patienten att 
hitta/skapa en mening med sitt liv
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Längtan efter mänskliga möten o verkligt liv

Coronatider

• Ensamheten ökar i Sverige

• Framför allt i städerna

• Nära 80 % unga vuxna

känner sig ensamma

• Många saknar en nära vän

(WSP-SE, 2019)ensamhet ≈ smärta
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Meaning in life and our meaning-making capacity have recently gained in 

interest in several disciplines, due to their relation to mental health and 

adolescent identity development. A crisis of meaning and other existen-

tial aspects of youth’s mental ill-health have been found to be societally 

urgent research fiel ds in lat e-  or  postmo der n soci et ies.

In this mixed-methods project, clinically relevant areas for an assess-

ment of protective and risk factors for existential vulnerability and dys-

functional existential meaning-making were explored in a clinical sample of 

young women with mental ill-health concerns. The sample was composed 

of female participants at a large, metropolitan, psychodynamically-orinted 

outpatient psychotherapy clinic for young adults in Sweden. Three main 

theoretical areas: Existential meaning-making, ontological security, and emo-

tion regulation; were applied and integrated through a sociocultural mul-

tilevel model. 

This dissertation builds on three academic papers published in interna-

tional peer-reviewed journals. The find i ngs are interpreted and discussed 

in relation to meaning-making as a fundamental aspect of psychological 

de-velopment, and in relation to possible sociocultural changes in the 

Swedish society that appear to influe nce young people’s mental ill-health. 

The thesis contributes with clinically-relevant knowledge about interrela-

tions among existential meaning-making, emotion regulation, and young 

women’s struggles with meaning as well as other existential concerns 

such as death, loneliness and alienation, in emerging adulthood in the 

contemporary Swedish context.

Christina S. Lloyd, is a psychologist of religion with a master’s degree 

from Uppsala University from the EU psychology of religion proramme: 

Meaning-making, Culture and Health. She is a licensed psychotherapist with 

a relational- and group analytic psychotherapy orientation. She has also 

specialized in the area of trauma treatment and existential health. She has 

worked with youth for a substantial part of her working life, and specifi-

cally with young people in individual psychotherapy. During recent years, 

she has concentrated her work on group analytic psychotherapy for 

young adults at Stockholm’s City Mission’s Therapy Center/Young Health. 

Aktuell forskning – existentiell och psykisk hälsa



Vad har du varit med om?

Ett kompletterande paradigm efterfrågas



Meningsskapande – existentiellt folkhälsoarbete

FRÄMJANDE

Välmående

Livskvalitet

Resiliens

PREVENTION

Identifiera särskilda 
skydds- o riskfaktorer

INTERVENTION

Insatser för särskilda 
individer o grupper

Modell för hur existentiell mening ska inkluderas i folkhälsoarbetet 
(DeMarinis, 2008; WHO; EU kommissionen m fl)

Mening i livet – en stark 
hälsodeterminant för både fysisk 
och psykisk hälsa
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Dag Hammarskjöld 1953-1961

• Som intellektuell person sökte han
länge efter livets mening.
Ur hans bok Vägmärken:

”Jag begär det orimliga: att livet
skall ha en mening. Jag kämpar
för det omöjliga: att mitt liv skall
få en mening. Jag vågar inte, vet
inte hur jag skulle kunna tro: att
jag inte är ensam.”
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”Meningen med mig!” - samtalsgrupper för unga 13-18 år Christina Lloyd

Existentiella hälsointerventioner i årskurs 5 Åsa Schumann

Avslutning med Mentimeter Ing-Marie Wieselgren, Martin 

Rödholm

Program för dagens webbinarium om existentiell hälsa



Samtalsgrupper utifrån åtta 
dimensioner av existentiell 
hälsa med hjälp av 
samtalskort
Lena Bergqvist, metod- och verksamhetsutvecklare existentiell och psykisk 

hälsa, Studieförbundet Vuxenskolan, Västmanland
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Existentiell hälsa i vården -
erfarenheter från fem års praktik 
i Region Jönköpings län
Anna-Karin Jeppsson, utvecklingsledare; Thomas Sjöberg, sjukhuspräst 

och Annelie Henziger, peer, Psykiatriska Kliniken



Livsmod, Livsglädje 

och Livsmening 

Så arbetar vi med 

existentiell hälsa inom 

Region Jönköpings län

Anna-Karin Jeppsson, Utvecklingsledare, 

Qulturum, Region Jönköpings län

Thomas Sjöberg, Sjukhuspräst, Sjukhuskyrkan 

Ryhov, Jönköping



Drivkraft 
” Äntligen börjar den existentiella 

dimensionen leta sig in i vården. Dessa 

frågor utgör en stor del av en människas liv 

och påverkar hennes hälsa i allra högsta 

grad. Stort TACK för den här kursen!!!”  

” En helt unik utbildning. Kursen har på 

djupet lyft något som fler människor borde 

ges möjlighet att få uppleva och delta i. 

Styrkan är att låta människor närma sig 

ämnet i en trygg, holistisk och varm känsla 

där varje berättelse betyder något. Fortsätt 

med detta gedigna arbete och låt det få 

spridning.”



2015 - Patientgrupper 

inom 

slutenvårdspsykiatrin.

Genomfört 11 terminer 

– ca 80 tillfällen – drygt 

200 personer



Citat från samtalsgrupp - patienter

• "Det är skönt att flytta fokus från det sjuka till det friska”

• ”Inte ensam, många har liknande problematik hör jag nu…”

• "Nya vänner”

• ”Genom att prata om psykisk ohälsa känner jag mig mindre 

skamfylld”

• ”När jag hör mig själv berätta får jag en förståelse för varför 

jag har det jobbigt just nu” 

• ”Bra att sätta ord på sina tankar”

• ”Det kom in nya tankespår som jag inte hade innan”

• ”Det skulle behövas fler såna här mötesplatser”

• ”Här kan jag prata fritt, det känns skönt”



Start våren 2017 – hittills 

genomfört 17 samtalsgrupper. 

8 personer/grupp, 7 tillfällen á 

2 timmar.



Ur budget och flerårsplan 2020

• Att arbeta personcentrerat utifrån en helhetssyn innebär att 

man samtidigt beaktar både fysiska, psykiska, sociala och 

andliga eller existentiella behov. Olika aspekter av hälsa är 

nära samverkande och en bearbetning av de existentiella 

frågorna kan vara en förutsättning för en hälsofrämjande 

process i sin helhet. All vårdpersonal bör därför kunna 

ge grundläggande existentiellt stöd. Existentiell hälsa 

ges också fortsatt uppmärksamhet i det breda 

folkhälsoarbetet.



• Ger mig ökade resurser att 

möta livets utmaningar –

både för mig själv och i 

möte med 

patient/närstående

• Ger mig ett språk genom 

att ”provtänka” och sätta 

ord på

• Ger mig nya insikter 

genom att lyssna på andra
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Existentiell folkhälsa – en outnyttjad resurs

…grupper om existentiell hälsa

Cecilia Melder

T.Dr. Religionspsykologi, Existentiell folkhälsa



Religion / andlighet artiklar per 5-årsperiod (icke-kumulativ) (Koenig 2011) 
(andlighet-hälsa ökat med 688% på 30 år, Meezenbroek, et al 2010, s.)







D. 

Tankar, känslor & 

handlingar

F. Stärks genom t.ex.

fakta/veta, 

förståelse/ diskussion,

f rtrolighet/  verkstad, 

förnimmelse/ upplevelser

E.  Resurs vid t.ex.

benbrott, 

svininfluensa, 

livskriser

A.

Inre 

existentiella 
behov

t.ex. hopp

B.

Yttre 
existentiellt 

betydelsefull 
påverkan

t.ex. livs-
åskådning

C.

Existentiellt 

meningskapande 
hälsosfär



Aktiv livshjälp
hållbar hälsa hela livet!

Existentiella hälsointerventioner

Promotion
Prevention

Stödja hälsa Förebygga ohälsa 

STÖDJANDE MILJÖER



Fysisk
Smärta, Energi, Sömn, 

Fysisk rörlighet, Beroende av 
medicinsk behandling

Psykisk 
Positiv känsla, Kognition, 
Själv-förtroende, Fysiskt 
utseende, Negativ känsla, 

Förmåga till dagliga aktivitet

Social
Relation, Stöd, Sex, Arbete 

Livsmiljö
Trygghet, Hem, Ekonomi, 
Vård,  Information, Fritid, 
Fysisk miljö, Transport

WHOQOL-SRPB

WHOQOL  
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SDH-SRPB modellen
Hälsans bestämningsfaktor
med existentiella aspekter
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Modell. Melder, C (2019). SDH-SRPB modellen, Utveckling av Haglund, B. & Svanström, L. (1983). 

Hälsans bestämningsfaktorer. Illustration: Hammarström, B. & översättning Melder, C.



Från kvalitativ analys av intervjuer med 6+2 
fokusgruppsintervjuer, (s. 50)

Krantz, A. (2019). Vad det jag önskar kallas: En studie om Existentiella hälsosamtal i skolan, känslor 

och om att försöka sätta ord på det bortom språket. EHS, Masteruppsats.

[…]



Från kvantitativa analysen, N= 47/ 3 
gruppen med lägst självskattad häls 

n= 14



Melder, C., (2011) 
Vilsenhetens epidemiologi -en religionspsykologisk
studie i existentiell folkhälsa. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-134249

KONTAKTA MIG GÄRNA 

Cecilia.Melder@svenskakyrkan.se
Cecilia.Melder@ehs.se

Välkommen till det öppna nätverket på Facebook:

Nätverket för Existentiell folkhälsa

mailto:Cecilia.Melder@svenskakyrkan.se
mailto:Cecilia.Melder@ehs.se
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Existentiella samtalsgrupper -
elva års erfarenheter från 
öppenvårdspsykiatri 
Erika Hilli, leg. fysioterapeut, leg. psykoterapeut. Affektiva mottagningen 

och Unga Vuxna mottagningen, Globen, Psykiatri Södra, Region 

Stockholm



Existentiella samtalsgrupper
Det handlar om att återupprätta människovärdet

Erika Hilli

leg.fysioterapeut och psykoterapeut

Gruppterapeut, handledarutbildning i psykoterapi

Erika.Hilli@sll.se

Affektiv mottagning och mottagning Unga vuxna Globen, Stockholm



• Två gruppledare

• Åtta gruppdeltagare

• Gruppdeltagare från både Unga vuxna och Affektiva

• Sex grupptillfällen, 90 minuter 1ggn/vecka

• Kort guidad meditation (frivillig) i början och slutet av varje 
grupptillfälle

• Kort intro kring dagens tema ca 5 minuter av någon av gruppledarna



Existentiella diskussionsteman

• Frihet – ofrihet

• Döden – livet

• Meningen med livet – meningslösheten med livet

• Ensamhet – gemenskap

• Andliga livsvärden – konkreta livsvärden

• Hopp - hopplöshet



Några röster från utvärderingarna

• Imponerad över öppenheten

• Mera! Fortsätt!

• Känsla av samhörighet, andra kämpar också

• Extra bra för sköra sökande människor. Det är livsavgörande

• Bra med tryggt rum ett mellanläge/terapi att få träna på att fokusera, 
meditera och formulera

• Att få uppleva någonting nytt
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Vad är existentiell hälsa och varför är den viktig? Christina Lloyd

Samtalsgrupper utifrån åtta dimensioner av existentiell hälsa med hjälp av 

samtalskort

Lena Bergqvist

Existentiell hälsa i vården - erfarenheter från fem års praktik i Region 

Jönköpings län

Anna-Karin Jeppsson, Thomas 

Sjöberg och Annelie Henziger

Samtalsgrupper om existentiell hälsa - för gymnasieelever, för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättning och för yrkesverksamma med stress och 

smärtproblematik

Cecilia Melder

Existentiella samtalsgrupper - elva års erfarenheter från öppenvårdspsykiatri Erika Hilli

Existentiella samtal och kurser på en psykoterapimottagning Thomas Ericson

”Meningen med mig!” - samtalsgrupper för unga 13-18 år Christina Lloyd

Existentiella hälsointerventioner i årskurs 5 Åsa Schumann

Avslutning med Mentimeter Ing-Marie Wieselgren, Martin 

Rödholm

Program för dagens webbinarium om existentiell hälsa



Existentiella samtal och kurser 
på en psykoterapimottagning

Thomas Ericson, leg psykoterapeut, Livscentrum, Svenska Kyrkan.



Livscentrum

Kurser i existentiell hälsa
Material: Livet och hälsan, Studieförbundet Bilda 
(Vi använder framför allt deltagarbladen, temauppgifterna och vissa 

rörelseövningar. Kurskonceptet formar vi själva.)

www.svenskakyrkan.se/sollentuna/livscentrum
thomas.ericson@svenskakyrkan.se

http://www.svenskakyrkan.se/sollentuna/livscentrum
mailto:thomas.ericson@svenskakyrkan.se
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”Meningen med mig!”
samtalsgrupper för 
unga 13-18 år
Christina Lloyd, leg psykoterapeut, PhD

Institutet för Unga och Meningsskapande



Uppdrag: Ett existentiellt folkhälsoprojekt (13-18 år), Västerås Stift
– främja barn och ungas psykiska och existentiella hälsa

”Meningen med mig!”
– pedagogiskt material för samtal o övningar i grupp

för unga 13-18 år

Dr Christina Lloyd
leg. psykoterapeut & gruppanalytiker

PhD i klinisk religionspsykologi, existentiell hälsa

MA i Meaning-making, Culture and Health

spec. traumabehandling

christina.lloyd@ehs.se

Publikationer: www.christinalloyd.se

mailto:christina.lloyd@ehs.se


• Ett ökande antal unga med psykisk ohälsa söker sig till Sv kyrkan

• Västerås stift har tillsammans med de unga aktivt följt denna utveckling i församlingarna

• ”Meningen med mig!” har utvecklats i samarbete med unga och praktiker inom Västerås stift och 
SKU

Svenska kyrkan möter barn och unga
– utan krav på särskilda trosuttryck eller förväntade sådana 



• Stort behov av interventioner för barn och unga som främjar

– en stärkt psykisk och existentiell hälsa

– ungas aktiva deltagande i sociala och meningsskapande sammanhang

• Detta behov förväntas dessutom öka (MUCF, 2020; Suicide Zero, 2020)

Ungas psykiska ohälsa i Coronakrisen



• Användas i ett tryggt gruppsammanhang

• Möjliggöra ett gemensamt utforskande och reflekterande kring frågor som rör känslor, mening och 

identitet

• Främja förståelse, respekt och trygghet mellan människor

Syfte och målsättning  – ökad RESILIENS 

– öka förmågan att känna, dela och reglera känslor

– öka upplevelsen av mening, sammanhang och trygghet i världen

– bidra till en tryggare självidentitet, och ett tryggare kroppsligt och berättande själv

”Meningen med mig!”
– meningsskapande material för barn och unga, 13-18 år



Materialet bygger på aktuell forskning (översikt se Lloyd, 2018)

• Vår gemensamma existentiella grund

– vår förmåga att uppleva och förmedla känslor (känslospråket)

– vår förmåga att tillsammans med andra uppleva och skapa mening (symbolspråket)

• Vår förmåga att kunna förmedla känslor och skapa mening
– avgörande för vår självidentitet och vår fysiska, psykiska och existentiella hälsa

”Meningen med mig”
– meningsskapande material för barn och unga, 13-18 år



KÄNSLOR
”affektmedvetenhet
– affektintegrering”

KÄNSLOSPRÅK

MENING
”känsla av samhörighet
– sammanhang”

SYMBOLSPRÅK

	
	
	
	
	
	
	
	
	
		 	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
		
	
	
	
	 	
	
	
	
	
	

Ecological 

Societal 

	

CULTURE 

Emotion 

regulation 

Psychosocial 

Existential 

meaning-making 

Biopsychological 

Ontological 

security 
Mental health 
Self-identity 

(Personality) 

(Self-concept) 

Vår livsvärld (Lloyd, 2018)

RESILIENS – EPISTEMISK TILLIT



• När ungdomar fick lära känna sina känslor och sätta ord på dem, fick det goda 
effekter på både psykisk hälsa och empatisk förmåga

• Känslorna känns i kroppen!

• Självregleringen tar över i brist på spegling

Känslornas språk (Kircanski m fl, 2012)



Behov av meningsskapande

• Unga svenska i majoritetskulturen kommer inte självklart i kontakt med ett sociokulturellt förankrat 
existentiellt meningssystem (religiöst, andligt eller sekulärt) under uppväxten
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• Unga med psykisk ohälsa och existentiell oro inför tillvaron, kan därför antas lida brist på ett 
grundläggande existentiellt meningssystem (global mening)
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– som en fristad att vända sig till vid upplevelser av kris och förlust (Lloyd, 2018; DeMarinis, 2008)
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Behov av meningsskapande

• Unga svenska i majoritetskulturen kommer inte självklart i kontakt med ett sociokulturellt förankrat 
existentiellt meningssystem (religiöst, andligt eller sekulärt) under uppväxten

• Unga med psykisk ohälsa och existentiell oro inför tillvaron, kan därför antas lida brist på ett 
grundläggande existentiellt meningssystem (global mening)

– som en resurs eller referensram för reflektioner och svar
– som en fristad att vända sig till vid upplevelser av kris och förlust (Lloyd, 2018; DeMarinis, 2008)

• Unga som tillhör en annan kulturell och religiös bakgrund, än majoritetskulturen i Sverige, kan leva 
med flera kulturella identiteter

– ibland är det en rikedom

– ibland skapar det stress och konflikter, både inom den unga personen och i familjen



Existentiella teman

• Viktiga frågor hos unga handlar ofta om:

– Vem är jag i relation till andra?

– Vad vill jag med mitt liv?

– Vad får mig att må bra respektive mindre bra?

• Om möjlighet ges finns vanligen en naturlig nyfikenhet bland barn och unga kring existentiella 
frågor och en önskan att samtala med vuxna även utanför familjen



”Meningen med mig!” 12 tillfällen (1,5-2 tim)

• Varje tillfälle är planerat utifrån en grundkänsla och ett existentiellt tema
– utforskas med reflekterande samtal och lekfullt gestaltande och kroppsligt inriktade övningar
– enskilt, tre och tre, i smågrupp och helgrupp
– början och avslut med grundande och stabiliserande övningar

• Varje grundkänsla och existentiellt tema presenteras med enkla teoretiska modeller och 
beskrivningar – tex ”toleransfönstret”

• 10 grundkänslor (affekter) och 10 existentiella teman

• Etablerade skalor för egen självskattning och utvärdering



Gruppfaktorer att stödja

 Känna igen sig i andra, jag är inte ensam

 Dela erfarenheter med andra

 Upptäcka likheter och olikheter

 Kunna vara till stöd för andra

 Utvecklas och växa tillsammans

 Uppleva gemenskap och samhörighet

 Ge och ta emot, utbyte av tankar och känslor

 Möjlighet till nya känslomässigt ”reparativa” erfarenheter

 Invanda roller och mönster, kan bli synliga och förändras

Fritt efter Yalom & Leczsz (2005)



Mänsklig hållbarhet

Rekommendationer (Lloyd, 2019)

• Att ta livsfrågor på allvar och skapa tid och rum
för längtan efter livsmening borde vara en
självklarhet i hela samhället.

• Att ge rum och stöd för unga att lära
känna varandra och prata med varandra om
känslor och mening.

Svensk Kyrkotidning (2019:2)
Psykoterapi (2019:4)



Samtal två och två 

• Reflektera över din egen tonårstid, vad var du upptagen av i ditt inre, förekom existentiella teman 
och hade du någon att dela dina funderingar med, vad hade du behövt?

(Berätta så mycket som känns bekvämt)

• Lyssna, lägg märke till vad som händer
i kroppen, känslomässigt, associativt

• Vad känner du igen, vad känner du inte igen?

• Berätta vad som hände i dig under tiden du lyssnade



Svensk Kyrkotidning (2019:2)

Känslomässiga och existentiella aspekter av
ungas psykiska ohälsa (Lloyd, 2018, 2019)
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Moments of meaning

– Towards an assessment of protective and risk 

factors for existential vulnerability among young 

women with mental ill-health concerns

A mixed-methods project in clinical psychology of religion 

and existential health

Christina Lloyd
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Meaning in life and our meaning-making capacity have recently gained in 

interest in several disciplines, due to their relation to mental health and 

adolescent identity development. A crisis of meaning and other existen-

tial aspects of youth’s mental ill-health have been found to be societally 

urgent research fie
l

ds in lat e-  or  postmo der n soci et ies.

In this mixed-methods project, clinically relevant areas for an assess-

ment of protective and risk factors for existential vulnerability and dys-

functional existential meaning-making were explored in a clinical sample of 

young women with mental ill-health concerns. The sample was composed 

of female participants at a large, metropolitan, psychodynamically-orinted 

outpatient psychotherapy clinic for young adults in Sweden. Three main 

theoretical areas: Existential meaning-making, ontological security, and emo-

tion regulation; were applied and integrated through a sociocultural mul-

tilevel model. 

This dissertation builds on three academic papers published in interna-

tional peer-reviewed journals. The find i ngs are interpreted and discussed 

in relation to meaning-making as a fundamental aspect of psychological 

de-velopment, and in relation to possible sociocultural changes in the 

Swedish society that appear to influe
nce young people’s mental ill-h

ealth. 

The thesis contributes with clinically-relevant knowledge about interrela-

tions among existential meaning-making, emotion regulation, and young 

women’s stru
ggles with meaning as well as o

ther existential concerns 

such as death, loneliness and alienation, in emerging adulthood in the 

contemporary Swedish context.

Christina S. Lloyd, is a psychologist of religion with a master’s degree 

from Uppsala University from the EU psychology of religion proramme: 

Meaning-making, Culture and Health. She is a licensed psychotherapist with 

a relational- and group analytic psychotherapy orientation. She has also 

specialized in the area of trauma treatment and existential health. She has 

worked with youth for a substantial part of her working life, and specifi-

cally with young people in individual psychotherapy. During recent years, 

she has concentrated her work on group analytic psychotherapy for 

young adults at Stockholm’s City Mission’s Therapy Center/Young Health. 

Psykoterapi (2019:4)
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Existentiella hälsointerventioner 
i årskurs 5
Åsa Schumann, PhD, lektor, Södertörns Högskola och Uppsala Universitet
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Vi 

kommer 

att..

Vi har 

redan.. Jag vill..
Vi kan..

Hur skapar vi rum för samtal om livsfrågorna

i vardagen, vården, arbetslivet, skolan

och andra platser?

Se resultatet på menti.com

https://www.mentimeter.com/s/ce5017f4ab7b3da295a86c0e1d553a1e/242fd7a2e21e


Kontakt

https://skr.se/kraftsamling

kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se

Meningsskapande i en sekulär tid - arbetsplan

https://skr.se/kraftsamling
mailto:kraftsamlingpsykiskhalsa@skr.se
https://skr.se/download/18.438a2da8174729859c686fa5/1600072583567/Arbetsplan - Delarena 1.4 Meningsskapande i en sekul%C3%A4rtid - ARBETSUTKAST.pdf
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