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Upplevelsen av att må bra 

Nittio personers berättelser 

ur fenomenologiskt perspektiv* 
 

Lotta Ringkvist 

 

Forskning om välmående utifrån hedoniskt och eudaimoniskt perspektiv har 

bidragit med teorier om välmående. Dock har få fenomenologiska studier 

gjorts i ämnet. Positiv psykologi vill stärka den psykiska hälsan hos individer, 

så också denna studie som undersökt de gemensamma komponenterna i 

människors upplevelse av att må bra. Sextio kvinnor, 30 män, 18 år och äldre 

från fem delar av världen skrev berättelser, svarade på kvalitativ online enkät 

eller intervjuades. Berättelserna analyserades inspirerat av strukturell 

fenomenologisk metod med kvantitativa inslag som resulterade i fyra teman 

(a) interaktion, (b) rörelse, (c) återhämtning, (d) yttre och inre balans. Dessa 

gav en holistisk bild av att må bra med återhämtning och delar ur yttre och 

inre balans som nya inslag från existerande välmåendemodeller. Resultatet 

kan ge insikter om välmående, användbart inom arbeten med människor. 

Vidare kan resultatet prövas och bidra till ett självrapporteringsformulär om 

en individs välmående ur ett helhetsperspektiv. 

 

Keywords: well-being, eudaimonia, hedonia, mental health,  

positive psychology 

Inledning 

”När man mår bra, då ser man livet ur ett helt annat perspektiv. Då kan man nå sin högsta 

potential som människa”. De orden kom från en medelålders kvinna under en intervju för denna 

studie. I författarens mening så tänkvärd att den fick bli inledande. Kan det vara så att det vi 

ofta uttrycker i våra sociala kontakter, frågor och svar om hur vi mår, kan vara av den betydelsen 

att det ger oss ett perspektiv på livet och påverkar vår potential som människor? Om frågan 

ställs i sokratisk mening, kanske innebörden skulle visa sig mer viktig och djupgående än en 

ibland slentrianmässig fråga tillika svar. Aristoteles, grekisk filosof, född 384 f.Kr., utgick ifrån 

att det är ett lyckligt liv vi människor strävar efter. Detta kan uppnås om vi använder våra 

möjligheter, utvecklar dem och det är kompatibelt med det samhället vi lever i. Han utvecklade 

”den gyllene medelvägen”, vilken skulle leda till att ha en balanserad personlighet, som han 

menade var vägen till lycka (Magee, 1998). Må bra används i vardagligt tal som en beskrivning 

av ett positivt tillstånd, vidare i uppsatsen används även välmående som term för att må bra. 

 Utifrån aspekter om människans positiva psykologiska funktioner inom humanistisk-, 

existentiell-, utvecklings- och klinisk psykologi (med utgångspunkt från bland annat Aristoteles 

filosofiska tankar), ville Ryff undersöka gemensamma komponenter i välmående och 

operationalisera dem (Ryff, 2013). Ryff menade att tidigare forskning hade lagt fokus på att 

mäta balansen mellan positiv och negativ affekt, livsnöjdhet, och lycka utan att ägna sig åt den 

djupare frågan om vad essensen i välmående var (Ryff, 1989, 2013). Diener (1984) hade några 

år tidigare gjort en metaanalys om subjektivt välmående, (Subjective Well-Being, SWB).  

  
*Hjärtligt tack till er som hjälpt till att sprida förfrågningar och till er som tagit er tid att beskriva er upplevelse att 

må bra. Era berättelser är ovärderliga och möjliggjorde den här uppsatsen. Särskilt tack till Bengt Gustafsson för 

arbetet med interbedömmarreliabilitet och värdefulla diskussioner. Kärlek och tack till mina nära för ert tålamod. 
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Utifrån teori, kausala faktorer och mätintrument analyserade han emotionellt betingade faktorer 

som just nämnts; positiv affekt, livsnöjdhet och lycka. 

 Ryffs (1989) analys av tidigare studier resulterade i en psykologisk modell av välmående 

(Psychological Well-Being, PWB). Denna integrerade psykisk hälsa, teorier om utveckling 

över livet samt kliniska teorier. Modellen innehöll sex psykologiska dimensioner: (a) 

självacceptans, (b) positiva relationer med andra, (c) autonomi, (d) hantera omgivningen, (e) 

mening i livet och (f) personligt växande. Dessa operationaliserades med frågor för var och en, 

i syfte att mäta psykologiskt välmående. Vid god självacceptans fanns en positiv attityd till sig 

själv och accepterande av både positiva och negativa sidorna i identiteten. Individer med god 

självacceptans såg positivt på det som varit i livet. Positiva relationer med andra innebar varma 

mellanmänskliga relationer med förtroende, omtanke och empati för andra samt förmågan att 

älska. I positiva relationer fanns en förståelse för innebörden av att både ge och ta i en relation. 

I dimensionen autonomi, ingick förmågan att kunna reglera beteendet utifrån egna värderingar 

oberoende av socialt tryck. Individer med hög autonomi fokuserade på sin egen utveckling och 

var både självständiga och oberoende. Vid en hög förmåga att hantera omgivningen kunde 

individer hantera komplexa fysiska och mentala aktiviteter och utifrån egna värderingar och 

behov samt välja och skapa sin omgivning. I dimensionen mening i livet fanns en tilltro till det 

som existerade både i nuet och tidigare i livet. De hade en känsla av riktning, målsättning och 

syfte i livet. Inom personligt växande fanns förmågan att se sin utveckling i sitt eget sätt att 

vara och agera. Det fanns också en förståelse för sin egen potential och en öppenhet för nya 

erfarenheter och kunskaper (Ryff, 1989, 2013).  

 Dessa två modeller om subjektivt och psykologiskt välmående kom senare att kompletteras 

av Keyes (1998) modell om socialt välmående. Keyes utgick från olika sociologiska teorier 

som hon sedan operationaliserade. Hon menade att människan hade en privat och en offentlig 

sida och att individen behövde passa in i det sociala sammanhanget för att må bra. Hennes 

modell bestod av fem dimensioner; social integration, socialt bidragande, social coherens, 

social utveckling, social acceptans. Vid ett socialt välmående hade individen en känsla av social 

tillhörighet och gemenskap och visste att hen hade något användbart att tillföra världen (social 

integration och bidragande). Utifrån individen vetskap om världen fanns en uppfattning om att 

samhället var funktionellt och välordnat och utvecklades i rätt riktning, även om det fanns 

sociala problem. Människor förbättrade samhället och den genomsnittliga befolkningen var 

strävsamma, osjälviska och gick att lita på (Social koherens, utveckling och acceptans). (Keyes, 

1998; Keyes & Martin, 2017). Keyes och Martin hävdade att Dieners subjektiva 

välmåendemodell var hedonisk (emotionell) med fokus på lycka, överskott av positiva känslor 

och nöjdhet med livet. Samt att Ryffs psykologiska och Keyes sociala modell hade ett 

eudaimoniskt perspektiv med meningen att livet var välfungerade och inte bara förhöjda 

positiva känslor (Keyes & Martin).  

Hedoniskt och eudaimoniskt perspektiv 

Hedoni och eudaimoni kan spåras bakåt i tiden till det antika greklands filosofer. Filosofen 

Aristippus, född 435 f.Kr., tyckte att välmående var maximal njutning och målet i livet var 

lycka som den hedoniska höjdpunkten. Begreppet eudaimoni myntades av Aristoteles som 

menade att välmåendet var en process att leva efter sin sanna natur. Att använda sin potential 

på ett sätt, att det blev meningen med livet och att göra det som var värt att göra och att ha det 

som var värt att ha. Dessa båda perspektiv, hedoni och eudaimoni visade att det fanns en 

distinktion mellan lycka och välmående (Deci & Ryan, 2008; Ryan & Deci, 2001; Ryff, 2013; 

Waterman, 2007, Waterman, Schwartz, & Conti, 2008). Ryff (1989) påpekade att personligt 

https://sv.wikipedia.org/wiki/435_f.Kr.
https://sv.wikipedia.org/wiki/360_f.Kr.
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växande i hennes modell var den dimension som låg närmast Aristoteles begrepp om eudaimoni 

(Ryff). Även om skillnaderna mellan hedoni och eudaimoni var betydande fanns indikationer 

på statistisk samvariation menade Deci och Ryan (2008) Det fanns en överlappning mellan de 

båda perspektiven. En person kunde ha välmående utifrån ett eudaimoniskt perspektiv och ändå 

uppleva emotioner med hedonisk koppling som njutning. Studier av lycka inom den hedoniska 

traditionen innefattade hög nivå av positiv affekt i känsla och humör och låg negativ affekt, 

vilket förklarade att Dieners modell förknippades med denna. Dock var sammankopplingen inte 

helt korrekt enligt Deci och Ryan, då livsnöjdhet som ingår i Dieners modell, var en kognitiv 

utvärdering av livet i helhet med dess delar och därför inte ett strikt hedoniskt begrepp (Deci & 

Ryan, 2001, 2008). En positiv affekt som exempelvis lycka eller en negativ affekt på en 

tilldragelse, var en tillfällig emotion som sedan anpassade sig till ett hedoniskt neutralt 

ursprungsläge, liknande sensorisk adaption menade Brickman och Cambell (1971) i deras teori 

”The hedonic treadmill”  (Brickman & Cambell, 1971, enligt Diener, Lucas, & Scollon, 2006). 

Många studier stödde förklaringen om adaption och gjorde den accepterad i forskarvärlden trots 

att resultaten var svaga, nyare studier gjorde att teorin behövde omprövas. Diener et al. menade 

att flera studier visade att det inte fanns ett neutralt ursprungsläge, utan människors grundläge 

var relativt stabilt över tid och visade sig oftast vara positivt även om det varierade betydligt 

mellan individer. Variationen  berodde delvis på ärftlighet och personlighetsdrag (Diener et al.).  

Välmående och personlighet 

Neuroticism är ett av fem personlighetdrag i Costa och McCrays fem-faktors modell, Big five 

(1992). De övriga fyra är (a) extrovert, (b) öppenhet, (c) vänlighet/sympatiskhet, (d) 

samvetsgrannhet (Costa & McCray). Enligt Ryff (2008) var neuroticism det personlighetdrag 

som starkast förknippades med dåligt mående som ångest och depression med negativ affekt 

gällande livsnöjdhet och lycka. Extraversion beskrevs istället ha positiv affekt och visade i 

många studier kunnat förutspå ett bra mående och självförtroende. Extraversion och 

vänlighet/sympatiskhet beskrevs att ha bättre utsikter för positiv affekt gällande livsnöjdhet och 

lycka (Ryff, 2008). En nyare studie (Cheng, Cheung, & Montasem, 2016) med data från 33 

länder visade liknande resultat. Neuroticism hade ett positivt samband med negativ affekt. Detta 

innebar att ju högre grad av neuroticism, ju högre grad av negativ affekt. Neuroticism visade 

också ett negativt samband med positiv affekt och livsnöjdhet, vilket innebar att ju högre grad 

av neuroticism ju mindre grad av positiv affekt och livsnöjdhet. Extroverta visade det motsatta, 

ett positivt samband med positiv affekt och livsnöjdhet som innebar ju högre grad av extrovert 

personlighet, ju högre grad av positiv affekt och livsnöjdhet. Mellan extrovert och negativ affekt 

fanns inget statistiskt säkerställt samband. Diener et al. (2006) menade att inte bara personlighet 

hade en påverkan på människors välmående utan det fanns även ärfliga faktorer. 

Välmående och ärftlighet 

Lykken och Tellgen (1996) undersökte varför vissa människor verkade lyckligare än 

genomsnittet. De använde sig av självskattningsformulär och respondenter från en befintlig 

tvillingdatabas med 2310 medlemmar och olika demografiska data. Resultatet visade att 

utbildning, civilstånd, familjens inkomst, socioekonomisk status eller religiöst engagemang 

förklarade ungefär 3% av variansen av välmående. Resterande varians gällande vuxna 

människors subjektiva lycka, förklarades med att runt hälften berodde på genetiska faktorer och 

resterande varians av individuella  upplevelser. Flera studier har gjorts för att undersöka 

samband mellan välmående och gener. Enligt Okbay et al (2016) visade tidigare tvillingstudier 

att subjektivt välmående hade genetisk korrelation med depression och personlighetsdraget 
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neuroticism. Okbay et al. gjorde en världsomfattande genstudie som mätte fenotyper inom 

subjektivt välmående som livsnöjdhet och positiv affekt och i vissa fall en kombination av båda. 

De bekräftade tidigare studier att det fanns en hög genetisk korrelation mellan livsnöjdhet och 

positiv affekt samt tre varianter förknippade med subjektivt välmående, två varianter 

förknippade med depression och elva med neuroticism. Även om en stor del av variansen i 

mental hälsa kunde föklaras av gener  hade också miljön en en stor påverkan (Keyes & Martin, 

2017). Uddenberg (2005), etiskt sakkunnig på Genetiknämnden påpekade också detta på en 

konferens om geners effekt på människor och djurs beteende. I konferensrapporten går att läsa 

från Uddenbergs föredrag : 

 

Arv och miljö är inte något som står i motsättning till varandra. Arvsmassan är inte en 

planritning för organismen, som denna sedan slaviskt följer. Det är snarare ett recept som 

definierar en mängd komplicerade processer som slutligen leder fram till en viss produkt. 

Arvet bestämmer inte hurdana vi blir. Det bestämmer hur vi reagerar på vår omgivning. 

(s. 8) 

 

Det är ett komplext samspel mellan gener och påverkan av miljö vilket innebär att en  

människans egenskaper inte bara är en karta över en individs gener (Uddenberg). Att miljön 

och den sociala kontexten påverkade välmåendet visade de tidigare presenterade modellerna, 

psykologiskt- och socialt välmående. Detta framkom även i modeller om ett fullständigt 

välmående.  

Flourishing, ett fullständigt välmående  

Flera forskare har föreslagit modeller av fullständigt (flourishing) välmående, där både 

hedonisk och eudaimonisk dimension ingår. Keyes och Martin (2017) presenterade olika 

modeller som utgick från ett patogent (klinisk psykologi) och salutogent perspektiv (utifrån 

studier om välbefinnande). Gemensamt hade modellerna engagemang och positiva känslor från 

den hedoniska dimensionen. Ur det eudaimoniska perspektivet hade modellerna gemensamt; 

självacceptans, självförtroende, mening med livet, optimism om samhället och sig själv, och 

fungerande relationer. En studie visade att individer med ett fullständigt välmående löpte 

mindre risk att bli diagnostiserade med psykisk ohälsa (Keyes & Martin). Fullständig mental 

hälsa har undersökts utifrån olika åldersgrupper. 

Välmående i jämförelse mellan åldrar 

Keyes och Westerhof (2012) undersökte bland annat om fullständig mental hälsa (Flourishing 

mental health, FMH) ökade med åren och om det skiljde sig i FMH mellan kronologisk ålder, 

upplevd ålder och den idealiska åldern som respondenten önskade sig. I genomsnitt var den 

kronologiska åldern i studien 47 år, upplevd ålder 40 år och idealisk ålder 31.5 år. Dessa 

skillnader i år mellan upplevd och idealisk följde den kronologiska. Studien visade att FMH var 

högre i åldrarna 45-74 år än i åldern 25-44 år och att den var bäst i 45-54 års ålder, för att sedan 

sjunka gradvis med åldern. Studien visade också att fullständig mental hälsa förutspåddes vara 

högre för vuxna som kände sig yngre, än för vuxna som ville vara yngre (Keyes & Westerhof). 

I en annan studie med unga (25-29 år), medelålders (30-64 år) och äldre (65-äldre) deltagare, 

var syftet bland annat att testa Ryffs (1989) psykologiska välmåendemodell utifrån ålder och 

könsskillnader. Denna visade en ökning i att hantera omgivningen med åldern, särskilt mellan 

unga vuxna och de båda äldre grupperna. Autonomi steg bara mellan unga och medelålders. 

Positiva relationer med andra steg med åldern, särskilt de äldre hade högre poäng än de två 



5 

yngre grupperna. Mening i livet och personlig utveckling sjönk med åren, speciellt mellan 

gruppen äldre och medelålders. Självacceptans visade inga åldersskillnader. Jämförelsen 

mellan män och kvinnor visade bara en skillnad i positiva relationer med andra, där kvinnor 

hade signifikant högre poäng (Ryff & Keyes, 1995). En stor longitudinell studie (Springer, 

Pudrovska, & Hauser, 2011) mellan åren 1957-2005, i tre åldersgrupper mellan 32-75 år, och 

två typer av mätningar visade liknande resultat. Autonomi och positiva relationer med andra 

och hantera omgivningen ökade för varje åldersgrupp. Personlig utveckling minskade för varje 

steg i livet utom i åldern 50-59 år. Mening i livet minskade gradvis särskilt i den äldsta gruppen. 

Självacceptans minskade med åldern i en mätning och i en annan mätning var självacceptans 

stabilt, förutom en ökning i åldersgruppen 50-59 år.  

Syfte och frågeställning 

En studie med fenomenologiskt perspektiv om välmående hittades i denna litteraturstudie, den 

redan beskrivna psykologiskt välmående av Ryff (1989), som sökte essensen i välmående 

utifrån tidigare forskning. Också en artikel hittades som beskrev en sammanställning av de 

fenomenologiska fynd som gjorts i Stephen Strassers eidetiska studier av mänsklig lycka. 

DeRobertis (2016) identifierade sex komponenter; belåtenhet, goda omständigheter, harmoni, 

glädjerus, befrielse och överskridna förväntningar. 

 Inledningen var ett försök att ringa två större övergripande perspektiv, hedoni och eudaimoni 

med rötter från antikens grekland. Dessa perspektiv hänvisades ofta till inom forskning av 

välmående. Hedoni beskrevs som emotionellt tillstånd av att må bra som subjektivt välmående 

med hög positiv affekt och livsnöjdhet och låg negativ affekt. Eudimoni beskrevs som att 

fungera bra i livet över tid, vilket den psykologiska och sociala välmåendemodellen 

förknippades med. En kombination av båda perspektiven  presenterades i  modeller för ett 

fullständigt (flourishing) välmående. I inledningen togs även genetik upp, då gener  påverkade 

välmåendet i ett samspel med miljön, samt personlighetens påverkan av välmående. Slutligen 

presenterades forskning av skillnader i välmående utifrån ålder.  

 World health organinizations (WHO) första princip i deras konstitution är att hälsa är ett 

tillstånd av fullständig fysiskt, mentalt och socialt välmående. Inte bara avsaknad av sjukdom 

och svaghet (WHO, 1946). Det är en kort och enkel beskrivning av något som omtalas så 

komplext och subjektivt som välmåendet. Funderingar under lång tid kring vad kärnan kan vara 

i att må bra samt kontakt med fenomenologisk metod, ”öppnade dörrar” att göra ett försök att 

hitta kärnan. Hur upplever människor  att må bra, i ett normaltillstånd? När det finns en nöjdhet 

i livet, en vardagliga känslan av att må bra. Syftet var att med ett öppet och nyfiket sinne 

induktiv undersöka vad som är gemensamt i människors upplevelse av att må bra, sedan 

beskriva och belysa fenomenet utifrån människors egen livsvärld av erfarenhet och upplevelse. 

En förhoppning var att det skulle kunna bidra till förståelse på ett sätt som skulle kunna komma 

människor tillgodo genom att uppmärksamma den positiva sidan i livet, igenkänd av gemene 

man. Syftet var också att jämföra upplevelsen mellan yngre och äldre och mellan kvinnor och 

män. Det senare visade sig finnas få studier inom. Denna studien har gjorts med 

frågeställningen: Vilka är de gemensamma komponenterna i människors upplevelse av att må 

bra?  
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Metod 

Deltagare 

Sextio kvinnor och 30 män, från fem delar av världen, deltog. Åtta skrev en berättelse, 78 

svarade på en enkät online och fyra intervjuades. Vid datainsamlingen fanns fyra åldersgrupper 

18-25 år, 26-45 år, 46-65 år och 65 år-äldre. Dessa grupperades till yngre, 18-45 år och äldre, 

46 år-äldre (se Tabell 1). Nationalitet efterfrågades, inga andra demografiska data. Urvalet 

gjordes via tillgänglighetsurval, snöbollsurval och handplockat urval med intentionen att få 

jämn fördelning av kön, ålder och nationalitet från olika delar av världen. Av berättelserna och 

intervjuerna var 11stycken bosatta i Sverige och en i Israel. I enkäterna framkom ej 

bostadsort/land.  

 

Tabell 1   

Antal deltagare uppdelat på kön, ålder, svarsform samt ursprung från del av världen 

Del av världen Yngre kvinnor Äldre kvinnor Yngre män Äldre män  

  18–45 år 46 år-äldre 18–45 år 46 år-äldre     Totalt 

Afrika  2     (1E, 1I) -  -  -  2 

Mellanöstern  5             (B) 1 (B) 3 (E) 1  (B) 10 

Sverige  16 (1B, 15E) 29 (E) 3  (E) 15  (E) 63 

Sydamerika  3  (E) 3 (2E, 1I) 4 (3E, 1I) -  10 

Sydostasien  1  (E) -  4  (3E, 1I) -  5 

Totalt  27 33 14 16 90 
Not. B (berättelse), E (enkät), I (intervju)  

Material och procedur 

 Berättelser. Intentionen var att samla in data endast genom skrivna berättelser. Kontakt togs 

med personal på företag med mångfald. Mail skickades med missivbrev och kontaktuppgifter, 

information om studien syfte, instruktion av uppgiften samt Vetenskapsrådets fyra etiska regler 

runt individskyddskravet bestående av samtyckes-, information- nyttjande-och 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017). Instruktionen var att spontant och så detaljerat 

som möjligt skriva och berätta om en dag då de mådde bra. Att de skulle skriva så gott de kunde 

och gärna en halv A-fyra sida. Ett sista svarsdatum samt att berättelsen kunde mailas tillbaka 

tillsammans med kön, ålder och nationalitet. Kontakter togs i det personliga nätverket med 

fysiska träffar, telefon, mail, Messenger och Facebook med förfrågan om att sprida av 

missivbrevet och fråga om deltagande i deras nätverk. Missivbrevet översattes till engelska. 

 Kvalitativ enkät. Insamlandet av berättelser gick trögt vilket ledde till en kvalitativ online 

enkät på Google. Enkäten inleddes med en ny instruktion, i övrigt likt tidigare missivbrev. Tre 

frågor om kön, ålder och nationalitet följt av 10 öppna frågor. Frågornas utformning syftade till 

att få information ur flera perspektiv, som upplevelse, känsla, värdering, associationer, tillfällen 

och variation. ”Ge ett exempel på när du mår bra? (t.ex. när, var, hur, med vem?)”, ”Hur 

upplever du det? När jag mår bra upplever jag att ...”, ”Hur känns det? När jag mår bra så känns 

det...”, ”I vilka situationer, perioder och/eller tillfällen i livet mår du bra?”, ”Vad kan du komma 

och tänka på som du förknippar med att må bra?”, ”Hur kan du själv påverka att du mår bra?”, 

”På vilket sätt kan känslan av att må bra variera?”, ” Vad tycker du är viktigt med att må bra?”, 

”När mår du som allra bäst?”, ” Finns det något mer du skulle vilja tillägga?”. Enkäten spreds 
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på samma sätt som för berättelser, dessutom togs kontakt med ett trettiotal föreningar med 

anknytning till olika nationaliteter. 

 

 Intervju. För att få en fördjupad förståelse av fenomenet genomfördes fyra intervjuer med 

intervjuguiden baserades på enkätfrågorna, utan (t.ex. när, var, hur, med vem?) i enkätfråga ett 

samt ”när jag mår bra…” i fråga två och tre. Frågorna följdes av klargörande och fördjupande 

följdfrågor. Tre deltagare tillfrågades genom snöbollsurval i bekantskapskretsen. En deltagare 

var tidigare kurskamrat. Kontakt togs via telefon och Messenger. Vid förfrågan om deltagande 

gavs information om studien, dess syfte samt information om konfidentialitet. Ingen 

information skulle kunna härledas till deltagaren, den var frivillig och kunde avbrytas när helst 

de önskade. Samt att informationen endast skulle användas i forskning i enlighet med 

Vetenskapsrådets (2017) individskyddskrav. Detta upprepades inledande vid intervjutillfället. 

Två intervjuer skedde på offentligt kafé, en i deltagarens hem och en i författarens hem. 

Intervjuerna spelades in efter förfrågan och godkännande av deltagaren. Intervjuerna tog cirka 

fyrtiofem minuter i genomsnitt och avslutades då mättnad uppnåtts. Ingen ersättning utgick. 

Efter intervjun försäkrades att allt kändes bra för deltagaren.  

Databearbetning 

Analys gjordes med inspiration av EEP-metoden (Empirical Phenomenological Psychological 

Method, Karlsson, 1995) med kvantitativa inslag gällande antal gånger varje subtema och tema 

nämnts. EPP-metoden är en strukturell fenomenologisk metod som reducerar eller 

parentetiserar tid, plats, rum, facktermer och annat som anknyter till deltagarnas individuella 

upplevelser, vilket lyfter fenomenet ur sitt sammanhang. Syftet är att hitta en generell struktur 

utifrån samtliga berättelser, med gemensamma konstituenter/beståndsdelar som var för sig och 

i relation till varandra skapar ett fenomen som sedan beskrivs (Karlsson, 1995; Langemar, 

2008). De kvantitativa inslaget var ett hjälpmedel för bedömning om komponenten var en del 

av den generella strukturen samt tydliggöra eventuella skillnader mellan män och kvinnor och 

ålder. Ingen inläsning av ämnet gjordes innan analysen i syfte att ha ett ”öppet sinne” och 

undvika omedvetna tolkningarna utifrån tidigare studier.  

 Berättelserna varierade i innehåll. Några berättade detaljerat om en dag, andra om något som 

sträckte sig över en kort tidperiod över några dagar och några deltagare beskrev hur de i 

allmänhet upplevde det när de mådde bra. Berättelserna bestod i genomsnitt av 209 ord.  

 Enkätsvaren kopierades till en hel text för var och en av deltagarna, utan intervjufrågor. 

Genomsnittet var 116 ord per deltagare. Exempel på ett helt enkätsvar: ”Med familjen, vänner, 

under träning. Glad eller lugn känsla i kroppen, fokus, närvaro, acceptans. Stilla, varmt, mjukt, 

som om hela kroppen ler. När jag själv väljer aktivitet, när inga krav finns. Träning, samvaro 

med familj och vänner, natur. Praktisera yoga, träna kondition och styrka, vara utomhus. 

Beroende på hur pressat tidsschema jag har. Kan må bra även om tiden är tajt, men då är jag 

inte avslappnad. Viktigt för egna hälsan och för vad man sprider till andra. En solig dag vid 

havet, ute på promenad, i tystnad och utan tidsramar”.  

 Intervjuerna transkriberades ordagrant från inspelningen, genomsnittligt antal ord för 

intervjuerna var 13 149 ord. Intervjufrågor togs bort. Allt originalmaterial sparades, inklusive 

frågor. Vidare bearbetades datamaterialet lika oavsett insamlingsmetod och samtliga kommer 

fortsättningsvis kallas berättelse.  

 Varje berättelse lästes var för sig för att få en helhetsbild. Upprepningar, småord, namn, 

siffror, platser, tid och annat utan betydelse för fenomenet togs bort. Den meningskoncentrerade 

texten kopierades in i Excell, en cell och vågrät kolumn för varje deltagare, i syfte att under 

processen smidigt kunna gå tillbaka till berättelsen i sin helhet, exempelvis för att undvika 
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syftningsfel och misstolkning. Processen gick vidare med att koncentrera var och en av texterna, 

personliga pronomen togs bort, upprepningar togs bort. Kvar blev en text med korta meningar 

och ord, exempelvis; hemma, familj, vänner, träning, positiv, positiva arbetsrelaterade möten, 

ta vara på sig själv, glad, hälsa, energi. Dessa lades in i en ny cell för varje deltagare, varje 

ord/kort mening efter varandra till en lista. Alla listor bildade totalt 1 214 rader, i genomsnitt 

13.5 rader per deltagare. I syfte att underlätta hanterandet av mängden data, skapa överblick 

och fortsätta analysen, kopierades och klistrades varje ord/mening in i 13 preliminära subteman, 

var och en lagda i en lodrät kolumn till deltagarkolumnerna. Subteman tillkom efter hand då 

varje ord/mening gicks igenom. Exempel på dessa preliminära subteman; energi, 

kommunikation, positiva känslor, framtid, aktivitet. Vidare bearbetades varje preliminärt 

subtema genom att sätta ihop ord/meningar med samma betydelse och skapade på så vis 30 nya 

abstrakta subteman. Exempelvis; vara med familj, träffa barn, umgås med vänner till subtemat 

familj/vänner. Lättsamt, livet känns enkelt, allt är lätt inget som tynger till subtemat lätthet. Ger 

energi, är kreativ, har inspiration till subtemat energi. Lugn och ro, sova, avslappnad, stilla till 

subtemat vila. Skogen, havet, solen, blommor till subtemat natur. Dessa subteman jämfördes 

med samtliga originalberättelser i syfte att se förekomsten i var och en.  

 En socialpedagog med akademisk utbildning, kunskap i psykologi och lång erfarenhet av 

arbete med människor, gick oberoende igenom 45 deltagares berättelser med de 30 subtemana. 

Författaren jämförde bådas resultat och subteman som missats eller misstolkats ändrades, eller 

stod kvar efter en gemensam genomgång. Resultatet användes för att bedöma stabiliteten i 

analysen genom en interbedömmarreliabilitetstest på SPSS. Cohen´s kappa .731.  

 Analysen fortgick genom att abstrahera subteman med liknande betydelser till 15 abstrakta 

teman. Exempelvis energi, glädje, skratt, motivation till energi. Positiv respons, omtanke, 

samtal till samspel. Bland dessa subteman framträdde starkare samband mellan vissa och blev 

slutligen fyra teman. Arbetsgången under hela analysen var hermeneutisk, uppmärksamheten 

växlade mellan delarna, ord och subteman till helheten i originaltexten för reliabilitet. 

Resultat 

Deltagarna tillsammans gav en mångfacetterad bild av att må bra utifrån var och ens 

individuella upplevelse. Må bra beskrevs både som ett stabilt tillstånd över tid men också att 

det kunde variera under kortare tid under en dag. De 90 berättelserna resulterade i fyra 

gemensamma teman, (a) interaktion, (b) rörelse, (c) återhämtning, (d) yttre och inre balans. 

Temana presenteras (se Tabell 2) med respektive subtema och därefter följer en beskrivning av 

varje tema. Vidare följer en jämförelse avseende kön och ålder samt en presentation av detta 

resultat (se Tabell 3).  
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Tabell 2 

Teman med respektive subteman i deltagarnas upplevelse av att må bra   

            Andel som nämnde temat Andel som nämnde i temat 

Tema 1 och 2     antal  procent Tema 3 och 4       antal  procent 

 

1 Interaktion 90  100% 3 Återhämtning 90 100% 

Samhörighet 87 97% Vila   67 74% 

Att (kunna) välja  67 74% Sinne 65 72% 

Samspel  47 52% Närvaro 38 42% 

Frihet 46 51% 

 

2 Rörelse 89 99% 4 Yttre och inre balans 89 99% 

Energi 74 82% Jämnvikt 61 68% 

Göra 67 74% Trygg 50 56% 

Hälsa 45 50% Lätthet 47 52% 

  Slutföra 38 42% 

  Planera 22 24%                                                                                                                            

Not. Subtemanas sammanlagda procentsiffror överstiger 100% eller 90 personer för ett tema, då samma person 

kan ha nämnt fler än ett subtema inom temat. 

 

Interaktion 

Interaktion handlade om ett ständigt pågående flöde, en växelverkan fram och tillbaka mellan 

människor och mellan människor och samhälle. Det var ett ömsesidigt samspel och 

kommunikation vilket skapade gemenskap och samhörighet om interaktionen upplevdes 

positiv. Samhället och människor påverkade insikter, attityder och trossatser vilka ofta 

påverkade val som växlade tillbaka till samhället och andra människor. I denna pågående 

interaktion var känslan av och möjligheten att själv kunna bestämma och välja riktning viktig 

för välmåendet samt att ibland känna frihet genom att komma ifrån det vardagliga interagerande 

och vara självbestämmande. 

 

 Samhörighet. I stort sett samtliga deltagare nämnde samhörighet med någon i deras 

omgivning i upplevelsen att må bra, det skapade sammanhang och delaktighet. Många 

poängterade att det var personer de tycker om och som var viktiga för dem. Människor som de 

själva valt att spendera tid med och att relationen fungerade var viktigt. Att må bra i samhörighet 

med sin partner beskrevs som att ha något speciellt tillsammans, samarbete och att förhållandet 

fungerade var viktiga delar. Med partnern delades glädjeämnen, bekymmer och aktiviteter. 

”När jag och min livskamrat spelar på samma sträng” (Man 66-äldre). Familjen skildrades som 

nära och viktig med en öppenhet och trygghet i ett delat vardagsliv. Barn och barnbarn nämndes 

ofta. ”I mötet med goda människor i jobb eller på fritiden, när man vill varandras bästa. 

Middagar med familj och vänner eller med maken och barnen i spabadet” (kvinna 46-65 år). 

Vänner nämndes i olika sammanhang, att umgås i allmänhet och/eller göra olika aktiviteter 

med. Det var viktigt med vänner de kände förtroende för och som de kunde ha personliga, 

inspirerande och stimulerande samtal med. ”Då mår man bäst, då kan man prata om sina känslor 

och så där” (Man 18-25 år). Andra sociala kontakter nämndes också som givande, oftast med 

en beskrivning av specifika karaktärsdrag som positiv och glad. Även samhörighet med djur 

som hund, katt, häst, beskrevs återkommande. ”Jag tycker om och att gå på promenad med min 

hund och prata med henne” (kvinna 18-25 år).  
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 Samspel. Innebar att i samhörighet och närhet känna sig önskad och älskad. Det fanns ett 

behov av att få bekräftelse och uppskattning, för prestationer men också för personliga 

egenskaper. Det var viktigt att någon lyssnade, förstod och bekräftade individen. För att må bra, 

påpekades att det var viktigt att även de nära och kära mådde bra. ”När familjen mår bra. Barnen 

klarar skolan. Frun är lycklig. Jobbet går bra. Favoritlaget vinner” (Man 26-45år). Genom att 

vara generös och stöttande och hjälpa andra till ett bättre mående eller med något praktiskt, gav 

en må bra känsla. Tillståndet av välmående menades smitta till omgivningen och påverkade på 

ett positivt sätt. ”känslan av att göra gott på jobbet är en annan må bra känsla. Man sprider må 

bra känslan” (Kvinna 46-65). Humor och att skratta tillsammans med andra var också ett 

samspel som beskrevs. 

 

 Att (kunna) välja. Vetskap och medvetenhet om att val kunde göras gav i sig upplevelsen av 

att må bra. Att välja kunde innebära att välja det som uppfattas bra men också att välja bort eller 

undvika det som uppfattas dåligt, oftast i olika sociala sammanhang. ”Välja vad jag vill lägga 

energi på. Är det viktigt att tjafsa om vem som dammsugit?” (Kvinna 26–45). Viktigt val som 

beskrevs var att kunna bestämma vem deltagaren ville umgås med och vad hen vill göra med 

sin tid och sitt liv. ”Välja det jag vet att jag mår bra av. Välja bort tex människor som tar nu 

min energi. Inte planera in för mycket saker utan få tid att vara ensam” (man 66-äldre). Många 

av valen var ofta förknippade med en insikt, en livsfilosofi eller en attityd. ”Att det mycket 

handlar om min egen attityd och vad jag säger och gör eller fyller mitt liv med som påverkar 

detta, det är inte alltid så, men det hjälper till och är en hävstångseffekt” (kvinna 46-65 år). 

Flera deltagare menade att de valde sina tankar och känslor och förhållningssätt till livet, en 

medvetandekontroll. ”Beror på hur jag tänker/känner och hur jag tillåter mina tankar/känslor 

påverka mig” (Kvinna 46-65 år).  

 

 Frihet. Att ha handlingsutrymme och ett oberoende att göra egna val bidrog till en 

frihetskänsla. Frihet beskrevs ofta förknippat med ledighet från arbetet, som semester eller 

annan fritid. Utan tidsramar hade deltagaren möjlighet att bestämma över sin tid och att kunde 

även göra spontana aktiviteter. Frihet beskrevs också som en möjlighet till mer social samvaro 

eller till mer ensamtid. Några beskrev friheten som att komma ifrån vardagslivet.  ”När man 

seglar det är en annan värld. Man känner sig fri alltså, ingen stress ingenting. Då, det är jättefin” 

(Man 26-45 år). Människor som flytt från krig och nationer utan yttrandefrihet beskrev känslan 

av frihet av att lämna det landet. ”Nu är vi här i Sverige TILLSAMMANS…Det är vi som ska 

rita kartan åt oss och ingen annan. Det är vi som äger våra liv och inte någon diktator eller 

någon politiker” (Kvinna 46-65 år). 

Rörelse 

Rörelse handlade om olika former av aktivitet, något med riktningen framåt. Sådant som 

skapade energi, eller energin skapade rörelse som i fysikens lagar. En ”motor” av glädje, ibland 

lycka som gav en rörelse framåt. Ofta var rörelse förknippat med val av något som upplevdes 

positivt. Hälsa beskrevs av deltagare att ha en påverkan på rörelse och energi. 

 

 Energi. Beskrevs som att få och ha energi, att vara energisk, orka mer och vara piggare. ”Att 

må bra ’laddar om batteriet’ och då orkar vi mer” (Man 46-65 år). Energin bidrog till 

motivation, kreativitet, inspiration och engagemang. Energi påverkade också orken att göra det 

deltagaren ville i vardagen, på fritiden och att kunna leverera på arbetet. ”Jag känner att jag har 

inspiration och vill ta tag i nya saker” (Kvinna 26-45 år). Energi förknippades med glädje, vara 
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glad och/eller känna lycka. Leende och skratt beskrevs komma naturligt och känslor av 

upprymdhet, lyckorus och eufori beskrevs. 

 
 Göra. Olika typer av aktiviteter som gav välmående då aktiviteten var självvald och/eller 

något deltagarna tyckte om att göra. Många nämnde olika typer, ofta regelbunden fysisk rörelse. 

Det kunde vara ett ”hårt” träningspass på gymmet eller i löparspåret, dans, simning, yoga eller 

lugna promenader. ”Jag märker tydligt i mina sammanställningar att mitt humör, värk, 

inflammation, orken/energin, sömnen, kreativitet och min initiativförmåga påverkas av mina 

steg/aktivitet just denna dag” (Kvinna 26-45 år). Det kunde även vara fysisk rörelse genom 

vardagliga sysslor som städning och trädgårdsarbete. ”Håller på med vedhanteringen, tungt 

arbete. Helst tillsammans med min man. Känns meningsfullt. Tillfredsställelse att vara fysisk 

trött” (Kvinna 66 år-äldre). Andra aktiviteter som omnämndes var ofta utåtriktade i sociala 

sammanhang exempelvis en picknick eller ett kulturevent. ”Att jag har varit spela biljard och 

titta på min favorittjej” (Man 18-25 år). Göra något utan socialt umgänge kunde vara att läsa en 

bok, fiska eller segla ensam. Göra kunde också vara jobbet som bidrog till välmående då det 

upplevdes balanserat, meningsfullt och/eller stimulerande.  

 

 Hälsa. Att må bra genom att leva hälsosamt förknippades mycket med temat ”göra” i 

samband med fysisk rörelse. Mat i hälsobemärkelsen benämndes vara nyttig och hälsosam till 

skillnad då mat beskrevs som en sinnesupplevelse. Återkommande begrepp var att leva 

hälsosamt eller att ha hälsan, att vara frisk både fysiskt och psykiskt. Deltagare beskrev ett 

välmående då de var avslappnade utan fysiska spänningar i muskler som exempelvis nacke och 

axlar. ”Att få vara frisk…Leva hyfsat hälsosamt” (Kvinna 46-65 år). 

Återhämtning 

Återhämtning var den andra sidan av rörelse, den handlade ofta om att rörelsen stannat av och 

gav möjlighet till vila, avkoppling, reflektion, närvaro och rekreation. Det kunde även vara olika 

typer av aktivitet beskrivet som sinnesupplevelser som upplevdes avkopplande och 

återhämtande. Hur en individ fick återhämtning var individuellt, i likhet med kvantiteten av 

återhämtning. Deltagarnas beskrivningar kunde innehålla mer rörelse och mindre återhämtning 

eller det motsatta med mer återhämtning och mindre rörelse, vilket betydde att fördelningen av 

rörelse och återhämtning var individuell för att uppleva ett välmående.   

 

 Vila. Ett tillstånd där deltagarna kände sig utvilade, avslappnade och lugna både fysiskt och 

mentalt. Vila gav utrymme för återhämtning och kunde vara att få behovet av nattsömn 

tillfredsställt, möjlighet att slappna av eller att göra något som upplevdes återhämtande. ”Kaoset 

i hjärnan tystnar för en stund. Lugnt” (Kvinna 18-25 år). Stillhet nämndes i sammanhanget och 

gav upphov till ett rofyllt tillstånd. Att vara själv, beskrev som en möjlighet till vila och 

återhämtning. ”Oftast när jag är själv på doftande klöveräng där jag vilar” (Man 66 år-äldre). 

 

 Sinne. Beskrevs som något i omgivningen som stimulerade ett eller flera av de klassiska fem 

sinnena; syn, lukt, smak, hörsel och känsel i upplevelsen och perceptionen. Vilka stimulanser 

som deltagaren mådde bra av var individuell. Musik kunde bidra till att må bra då det var något 

som individen tyckte om och uppfattade positivt. Sinnesintrycken beskrevs i vissa fall i 

samband med känslor som njutning eller kärlek. God mat eller dryck innefattade sinnesintryck 

som syn, doft och smak vilket bidrog till välmåendet och ofta i kombinationer där helheten blev 

en beskriven stämning. Sinnesintryck deltagare mådde bra av var också dofter, solen, ljuset och 

känna sommarens värme. ”Stämningen var vacker och vi såg vackra träd, blommor och fåglar. 
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Vi satt och njöt av utsikten och njöt av solen…tittade på solnedgången att han är en de 

trevligaste i världen” (Man 46-65 år). Fysisk beröring som en kram eller smekning var 

ytterligare beskrivningar. ”Att ha ett barnbarns armar om halsen är en må bra känsla” (Kvinna 

46-65 år) Att skapa något som konst eller musik, gå på konsert eller teater var förknippat med 

sinnesintryck som stimulerade. ”När jag ser att den person som jag tecknar på pappret börjar 

titta på mig, det är en känsla som man måste uppleva för att kunna förstå” (Man 46-65 år). 

Upplevelsen att må bra i och av naturen beskrevs med olika sinnesintryck och var 

återkommande. 

 

 Närvaro. Då uppmärksamheten var på det som existerade i nuet, vara närvarande i stunden 

och inte tänka på morgondagen var beskrivningar på närvaro. För vissa med betydelsen att njuta 

av stunden.” Det kan vara tokbra, man uppmärksammar att NU är det verkligen bra. Eller bara 

må bra utan att fästa så stor vikt vid det” (Kvinna 46-65 år). Känslan var att både det yttre och 

inre var en helhet. Några kände tacksamhet och uppskattning genom att vara närvarande och 

uppmärksammade det lilla. ”Det är dem små sakerna som kan göra mig glad, inte bara dem 

stora…Jag trodde inte jag skulle må bra av att ha en katt. Men nu mår jag bra av att ha min katt” 

(Man 18-25 år). Att ha rinnande vatten, tak över huvudet eller små stunder eller ögonblick som 

förknippades med positiva känslor, ofta i samhörighet med andra. Vara nöjd med tillvaron 

genom att se det deltagaren hade i livet. ”Ta en promenad i skogen…Man ser andra typ av 

liksom värde alltså, man liksom. Det är svårt att beskriva alltså… det är som att vara 

bekymmerfri när man tar en promenad i skogen (Man 26-45 år). Några beskrev flow, att tiden 

förlorade sin betydelse och de gick helt upp i göromålet. Meditation, mindfulness och bön 

nämndes i samband med närvaro.  

Yttre och inre balans 

Yttre balans handlade om att ha en balans i livet mellan olika delarna som bland annat ingår i 

interaktion och rörelse samt balansen mellan dem och återhämtning för att känna lugn och 

harmoni. I yttre balans var göromålen inte var för många eller tog för mycket av tiden, där 

planering till viss del och slutförande var betydelsefulla delar för bibehållen yttre balans. Då 

den yttre balansen fungerade, räckte tiden till och motverkade stress som i sin tur påverkade 

den inre balansen. Inre balans handlade också om att känna sig trygg i sig själv, att ha självtillit 

och en känsla av att vara hel som människa. 

 

 Jämnvikt. Var att ha en yttre balans i tillvaron, en jämnvikt mellan olika delar av livet som 

till exempel arbete, familj och fritid. 

 

Jag mår bra när livet är i balans. Jag mår bra när jag sovit bra, äter bra och motionerat 

regelbundet. När det inte är för stressigt på jobbet…när andra i min familj mår bra och 

när jag lyckas med saker jag vill lyckas med (Kvinna 46-65 år). 

 

Beskrivningarna var att inte ha för mycket saker inplanerade, lagom användes som måttstock 

och att tiden räckte till. Då tidsramen brast kunde stress upplevas och påverka känslan av att ha 

balans. Vid jämnvikt beskrevs livet flyta på utan för stora störningar, det rådde en stabilitet och 

en upplevd kontroll på tillvaron. Rutiner bidrog till att hålla jämnvikten. Harmoni var den 

vanligaste förekommande beskrivningen av känslan då tidsutrymmet var i jämnvikt, sinnesro 

var en annan. Beskrivningar gjordes av många där aktivitet och återhämtning/vila hade en 

jämnvikt och bidrog till upplevd balans och välmående. Färre åtagande och krav gav mer tid 

och utökade utrymmet för balans. Yttre balans bidrog till att känna inre balans. Vissa beskrev 
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att när de mådde bra hade de också lättare att koppla bort stress från medvetandet. Tid beskrevs 

olika, som två motsatser, antingen att den gick fort eller att den stod still eller var långsam och 

räckte längre, då måendet var bra.  

 

 Lätthet. Beskrevs som en känsla av lättnad, lätt att vara människa, skönt och lätt i kroppen, 

lättare att andas. Att ha lättare att hantera motgångar och att vara mer tolerant. Det förknippades 

med en befrielse från bekymmer eller oro, höga krav eller måsten, vilket gjorde tillvaron 

friktionsfri och balanserad. En frånvaro av negativa faktorer frigjorde tankarna från grubblerier 

vilket beskrevs som lätthet. ”Kroppen känns lätt och tankarna flyter. Som om att livet leker och 

jag är lycklig” (Kvinna 46-65 år). Lätthet beskrevs även som att ha lättare att vara positiv och 

att det bidrog till mer energi, lust och motivation. 

 

 Planera. Att se fram emot något var en gemensam nämnare i planering. En annan benämning 

för planering var att sätta mål. ”När jag har något trevligt att se fram emot… tillsammans med 

personer som jag gillar…Gillar utmaningar” (Kvinna 66 år-äldre). Planering kunde exempelvis 

vara en resa, evenemang eller något projekt. Deltagare beskrev en förväntan och/eller spänning 

inför det som ska komma, vilket ofta var något tillsammans med andra personer. Planering 

innefattade också göromål i vardagen, ett sätt att strukturera tiden, ibland även med ledighet 

eller pauser. ”Stressa mindre, planera ordentligt. Våga säga nej och lyssna på kroppen” (kvinna 

18-25 år) 

 

 Slutföra. Fullföljt och slutfört det som planerats. ”Må bra planering. Må bra utförande. Må 

bra slutföra. Må bra inspektera” (Man 46-65 år). Känslorna av slutförandet beskrevs som att 

känna sig nöjd och få en inre tillfredsställelse. Tid hade samband med att slutföra. Deltagare 

beskrev vikten av att få saker gjorda för att inte påverkas negativt genom att det ogjorda 

framkallade stress. Det kunde vara en specifik företeelse eller bli klar med de vardagliga 

sysslorna, vilket frigjorde tid och mental kapacitet och bidrog till både yttre och inre balans. 

”Det måste till att jag har ordnat det viktigaste sakerna så jag inte har saker som hänger över 

mig. Inte skjuta saker på framtiden. Göra och bli ledig i huvudet och sedan njuuuta” (Kvinna 

26-45 år). Känslan av att gjort ”nytta”, genom att slutföra gav meningsfullhet. Slutföra 

förknippades även med känslan av att ha lyckats, vilket bidrog till inre balans med ett stärkt 

självförtroende.  

 

 Trygg. En inre balans kunde beskrivas som självtillit, nöjdhet och en tro på sig själv. 

Acceptans av den egna personligheten, en känsla av att kunna vara naturlig med ett avslappnat 

förhållningssätt till sig själv. ”Om man liksom känner sig bekväm med den man är med eller 

med sig själv, då mår man bra” (Man 18-25 år). Deltagare beskrev välmående som att vara snäll 

mot sig själv exempelvis genom att sänka de egna kraven. Rimliga krav bidrog till jämnvikt 

och inre balans. Det framhölls som viktigt av att vara lyhörd för egna behov och ta hand om sig 

själv genom att göra sådant som deltagaren mådde bra av. 

 

Det kan vara också att må bra att inte ställa så höga krav. Man kan acceptera sig själv. 

Jag tror det är viktigt också att tycka om sig själv. Förut mådde jag dåligt för jag trodde 

inte jag dög. Men sen jag börja tycka mera om mig själv och mitt sätt att vara. Att jag inte 

kan ändra mig för de andra vill att jag ska ändra mig, det är bättre att de accepterar mig 

som jag är (Kvinna 46-65 år). 

 

Vara positiv och tänka positivt återkom i berättelserna, liksom positiv livssyn, positiv syn på 

sig själv och känna sig stark. Tänka positivt beskrevs som att lägga uppmärksamheten på det 

deltagaren uppfattade som bra, även det minsta lilla och att det bidrog till skapandet av en 
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positiv spiral. Positivitet var drivkraft framåt och hjälpte till att hitta lösningar. Andra beskrev 

positivitet som en acceptans för den situation de befann sig i, med tron och/eller hopp om att 

allt skulle ordna sig. ”försöka att gilla läget, ’även om det regnar’” (Man 66 år-äldre). Trygg 

återgavs också som en känsla av trygghet i situationer, sociala sammanhang eller miljö som 

oftast var det egna hemmet. Trygghet kunde också vara att leva i ett demokratiskt fungerande 

samhälle. 

Jämförelse avseende kön och ålder 

Jämförelse gjordes mellan kvinnor och män, mellan yngre (18-45 år) och äldre (46 år-äldre) 

samt mellan de fyra grupperna yngre kvinnor, äldre kvinnor, yngre män och äldre män (se tabell 

3). Nedanstående beskrivningar av skillnader grundade sig på att 20% eller mer skiljde mellan 

grupperna.   

 

 Jämförelse kvinnor och män. I subtemat hälsa nämnde kvinnor (58%) hälsa fler gånger än 

män (31%). Ungefär en tiondel av kvinnorna, framförallt i den yngre åldersgruppen nämnde 

psykisk hälsa i sin upplevelse av att må bra, vilket ingen man gjorde. Att leva hälsosamt, med 

bra mat, ha hälsan och att vara fysiskt frisk nämndes ungefär lika av båda könen. 

 

 Jämförelse mellan åldersgrupper. I jämförelsen mellan åldersgrupperna yngre och äldre, 

båda könen (alla) fanns en skillnad i subtemat hälsa där äldre (59%) nämnde hälsa oftare än 

yngre (39%). De äldre nämnde framförallt bra mat och att vara fysiskt frisk som komponenter 

i hälsa, några nämnde bra psykisk hälsa. Den yngre åldersgruppen nämnde samma komponenter 

men fler nämnde bra psykisk hälsa.   

 

 Jämförelse mellan yngre kvinnor, äldre kvinnor, yngre män och äldre män. I temat 

interaktion fanns skillnader i subtemana att (kunna) välja och samspel. Äldre män (88%) 

nämnde oftare att kunna välja än yngre kvinnor (68%). Yngre män (70%) nämnde samspel 

oftare än yngre kvinnor (45%). I temat rörelse fanns skillnader i subtemana energi, göra och 

hälsa. Samtliga yngre män (100%) nämnde energi i sin upplevelse, vilket var fler än äldre män 

(69%) och äldre kvinnor (79%). Yngre män (90%) nämnde också göra oftare än äldre män 

(69%) och yngre kvinnor (68%). Angående hälsa nämnde äldre kvinnor (76%) oftare att ha god 

hälsa än yngre kvinnor (39%) och äldre män (25%). I temat yttre och inre balans fanns 

skillnader i subtemana jämnvikt, lätthet och slutföra. Fler äldre kvinnor (82%) och yngre män 

(80%) nämnde jämnvikt oftare än yngre kvinnor (55%) och äldre män (56%). Äldre män (69%) 

nämnde lätthet oftare än yngre kvinnor (48%) och yngre män (40%). Äldre män nämnde också 

slutföra (56%) oftare än yngre kvinnor (32%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 
Tabell 3 

Andelar av deltagare som nämnt respektive subtema, uppdelat på kön och ålder 

 
                                               Yngre Äldre Yngre Äldre  Yngre  Äldre 

Subteman Totalt  Kvinnor  Män Alla Alla Kvinnor Kvinnor Män Män 

1. Samhörighet 97% 97% 96% 98% 96% 97% 97% 100% 94% 

2. Energi 82% 83% 81% 90% 76% 87% 79% 100% 69% 

3. Göra 74% 73% 77% 73% 76% 68% 79% 90% 69% 

4. Vila 74% 77% 69% 73% 76% 74% 79% 70% 69% 

5. Att välja 74% 72% 81% 68% 80% 68% 76% 70% 88% 

6. Sinne 72% 73% 69% 63% 80% 65% 82% 60% 75% 

7. Jämnvikt 68% 69% 65% 61% 73% 55% 82% 80% 56% 

8. Trygg 56% 55% 58% 58% 53% 58% 52% 60% 56% 

9. Lätthet 52% 50% 58% 46% 57% 48% 52% 40% 69% 

10. Samspel 52% 48% 62% 51% 53% 45% 52% 70% 56% 

11. Frihet 51% 53% 46% 49% 53% 48% 58% 50% 44% 

12. Hälsa 50% 58% 31% 39% 59% 39% 76% 40% 25% 

13. Närvaro 42% 39% 50% 41% 43% 39% 39% 50% 50% 

14. Slutföra 42% 38% 54% 37% 47% 32% 42% 50% 56% 

15. Planera 24% 23% 27% 29% 20% 32% 15% 20% 31%

  

Diskussion 

Kvinnor och män i olika åldrar med olika kulturell bakgrund, sammanlagt 90 stycken, har på 

olika sätt berättat hur dem upplever att må bra. Resultatet från undersökningen om vilka de 

gemensamma komponenter som finns i deras upplevelse, mynnade ut i fyra teman (a) 

interaktion, (b) rörelse, (c) återhämtning, (d) yttre och inre balans. Alla deltagare har nämnt 

samtliga teman, förutom en person i temat interaktion och en i yttre och inre balans. 

Variationerna mellan individer finns i resultatets subteman vilka har samband med varandra. 

Ur ett psykologiskt och subjektivt perspektiv  

Resultatet visar att må bra både ur ett eudaimoniskt och hedoniskt perspektiv. Ryffs (1989) 

psykologiska välmående modell med ett eudaimoniskt perspektiv, finns i resultatet med alla 

hennes sex dimensioner. Med reservation för att resultatet inte alltid går att placera exakt i 

hennes dimensioner, finns påtagliga likheter mellan följande teman. Självacceptans – trygg, 

positiva relationer med andra – samhörighet och samspel, Autonomi – att (kunna) välja, 

Hantera omgivningen – jämnvikt, mening i livet – att (kunna) välja och planera, personligt 

växande – att (kunna) välja, slutföra och trygg (Ryff 1989, 2013). Dieners (1984) hedoniska 

perspektiv av välmående med hög affekt, låg affekt och lycka, finns i beskrivningarna om 

samspel i form av glädje och skratta tillsammans. Känslor i temat rörelse som upprymdhet, 

lyckorus och eufori. Låg affekt beskrivs i återhämtning samt yttre och inre balans. Lycka nämns 

i olika sammanhang i temana samhörighet och sinne (Diener, 1984) 
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Ur WHO:s perspektiv 

Resultatet visar människors upplevelse av att må bra och ger en holistisk bild där alla delar 

hänger ihop till en helhet, nödvändigtvis inte samtidigt för att ge upplevelsen av att må bra. 

Tanken går till WHO:s definition om fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande 

(WHO, 1946). Definitionen har fått kritik om att inte hålla isär begreppen om vad som är sjukt, 

friskt och välbefinnande. Enligt Göthe (2006) skulle det snarare vara två definitioner, att vara 

frisk/sjuk, må bra/må dåligt. Sjukdom behöver inte innebära att människan har ett dåligt mående 

och att en frisk mår bra (Göthe). Deltagare berättar bland annat att deras val av attityd och tanke 

kan påverka välmåendet positivt. Allt fler resultat visar på att psykologiskt välmående minskar 

risken för sjukdomar och ökar chansen för ett längre liv (Ryff, 2013). Studier har visat att högre 

nivåer av psykologiskt välmående har samband med bättre funktion i neuroendokrina systemet, 

lägre risk för hjärt-, kärlsjukdomar och bättre immunförsvar (Deci & Ryan, 2008).  

Ur ett socialt perspektiv 

Keyes (1998) sociala välmåendemodell med eudaimoniskt perspektiv, går delvis att återfinna i 

resultatet. Att känna tillhörighet och gemenskap finns i beskrivningarna, likaså att kunna bidra 

och tillföra genom att hjälpa andra (Keyes, 1998). Beskrivningar om påverkan av 

samhällsstrukturer i välmåendet, nämns sällan i resultatet. Endast några få människor som växt 

upp i ett annat land med annat styre än det vi har i Sverige nämner något om detta. 

 Interaktion och samhörighet har nämnts av de allra flesta i att må bra, det bekräftas i flera av 

de studier som nämnts (Deci & Ryan, 2008; Keyes & Martin, 2017; Ryff, 2013). Det kan tyckas 

att samhörighet och samspel skulle vara ett gemensamt subtema. Av berättelserna framgår dock 

att deltagare kan må bra av ett ”lyckat” samtal, även om det inte är med någon som hen känner 

samhörighet med. 

 I denna studie har framkommit att djur har betydelse för välmåendet, då ungefär en femtedel 

av deltagarna nämnde djur, oftast hund men också katt och häst. Därav placerades djuren i temat 

samhörighet. Det gamla uttrycket att ”hunden är människans bästa vän” saknar inte betydelse. 

Hunden beskrivs av deltagarna att bekräfta, lyssna, vara sällskap, ge kärlek och bidra till ett 

välmående. Behov som också beskrivs i samband med mellanmänskliga relationer (Ryff, 1989; 

Keyes 1998). Djur används inom vården i flera olika välmåendeprojekt och djur och hälsa har 

ett eget stort forskningsfält (Norling, 2008).  

Välmående i autonomi och återhämtning 

Autonomi och frihet är viktigt för människans välmående, det återkommer i flera olika teman. 

Autonomi är ett begrepp som är ofta förekommande inom psykologisk forskning ur flera olika 

perspektiv. Att kunna välja är ett grundläggande psykologiskt behov och en central del i vår 

motivation (Deci & Ryan, 2008).  

 Att människor behöver vila och återhämtning för att få ny energi och må bra framkommer i 

resultatet. Att få sova tillfredställande nämns av många, men också andra typer av återhämtning 

som meditation, bön och mindfulness bidrar till välmående. Mindfulness har visat psykologiska 

fördelar genom att vara stress och ångestreducerande samt minska nedstämdhet (1177 

Vårdguiden, 2016.) Mindfulness-baserad kognitiv terapi används bland annat i förbyggande 

syfte mot depression, genom att ha effekt på att bryta negativa tankar och grubblerier 

(Dimidjian, Kleiber & Segal, 2010). Dessa effekter kan vara bidragande faktorer till att 

deltagare nämner detta i sin upplevelse av att må bra. Vad som är återhämtande är individuellt, 

utifrån vad personen upplever som återhämtande. En powernap eller en tur i shoppingcentret 
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under exempelvis lunchen, kan för två olika individer upplevas lika återhämtande (Trougakos 

& Hideg, 2009).   

Mellan kvinnor och män, yngre och äldre 

I jämförelsen mellan män och kvinnor och ålder framkom att yngre kvinnor i större utsträckning 

nämnde vikten av att ha bra psykisk hälsa. Folkhälsomyndighetens mätning av nedsatt psykiskt 

välbefinnande år 2016, visade en högre andel yngre kvinnor med nedsatt välbefinnande 

(Folkhälsomyndigheten, 2016). Det kan vara en förklaring till det resultatet. Äldre kvinnor 

nämnde jämnvikt och mindre stress oftare än yngre kvinnor, vilket överensstämmer med 

tidigare forskning (Ryff & Keyes, 1995; Springer et al., 2011). Äldre män nämnde oftare lätthet 

än yngre män och kvinnor. Det kan förklaras med att erfarenheten av att hantera omgivningen 

ökar med åldern (Ryff & Keyes; Springer et al.). 

Metoddiskussion 

Att använda strukturell fenomenologi som metod för att hitta det som är gemensamt i 

människors upplevelse att må bra, var en riktig metod att använda då syftet uppnåddes. Styrkan 

i resultatet är att det visar en överensstämmelse med tidigare forskning, samt har en stark 

interbedömarreliabilitet Cohen’s kappa. Flera insamlingsmetoder var en tillgång som bidrog till 

ett gediget material, som tillsammans med antalet deltagare skulle kunna tala för en 

generaliserbarhet till de flesta människor, men inte alla. Vissa människor har exempelvis inte 

behov av en social samvaro för att må bra, vilket framkommit i berättelserna.  

 Det var många deltagare med olika kulturell bakgrund vilket kan ses som en styrka, med viss 

reservation. Flera deltagare poängterade att dem är svenskar efter att ha levt här i många år och 

tagit till sig svensk kultur och levnadssätt. En kvinna sa, jag har traditionell muslimsk klädsel 

och har bevarat många traditioner men jag lever och tänker som en svensk så vad kan jag 

tillföra? Det fanns också en risk för feltolkningar i skriftliga svar där språket ibland brustit. Risk 

för feltolkningar finns även i de fall där enkäten besvarats i mobilen som ”valt” ord som gjort 

svaret tvetydigt. 

 Det hade varit önskvärt att grupperna av deltagare, män, kvinnor och ålder hade varit mer 

lika till antalet i varje grupp. Dubbelt så många kvinnor totalt med en hög representation i den 

äldre åldern kan ha påverkat resultatet att vara äldre kvinnors upplevelse. En liten 

deltagarvalidering gav svar från en 18 årig man, 25 årig kvinna, två äldre män, samt två äldre 

kvinnor att resultatet stämmer med deras upplevelse. Ett misstag var att inte ha öppet för exakt 

ålder i enkäten, det hade inneburit att medelåldern kunnat räknats fram. Fler demografiska 

frågor hade kunnat stärka generaliserbarheten, för att utesluta att det inte är en homogen grupp 

utan att resultatet ska kunna vara generellt för alla vuxna. En tidigare studie har dock visat att 

demografiska data endast kunde förklara en mycket liten del (3%) av variansen i välmåendet 

(Lykken & Tellgen, 1996). 

 Frågornas utformning gav mycket information utifrån flera perspektiv, vilket var syftet. I 

fråga ett i enkäten, efterfrågas exempel på när deltagaren mår bra och med vem, inom parantes. 

Med vem, är en ledande fråga och kan bidragit till den höga frekvensen av samhörighet. 

Samhörighet som en del av välmående har dock bekräftats i flera tidigare studier (Ryff, 1989; 

Keyes 1998). 

 Att hålla den egna förförståelsen på en distans som ger förståelse utan att tolka andras 

upplevelser som egna, är en svår balansgång som ständigt behövde medvetandegöras, men 

kanske inte helt går att undvika. Antonovsky skriver att ”It is wise to see models, theories, 

constructs, hypotheses and even ideas as heuristic devices, not as holy truths” (Antonovsky, 
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1996). För att undvika detta gjordes ingen litteraturläsning innan analysen var klar. Att under 

arbetsgången behålla deltagarnas egna ord med deras mening utan subjektiva tolkningar så 

långt som möjligt och under hela arbetsgången återvända till ursprunget. Att använda 

kvantitativa inslag, i det här fallet procent, tillhör inte den kvalitativa traditionen. Erfarenheten 

från det här arbetet säger att det varit en tillgång, inte minst för att uppdaga hur viktig någon 

komponent är i förhållande till uppfattad viktighet. Det betyder att under analysen kunde en 

komponent uppfattas vara ”ofta” återkommande, uppskattningsvis var fjärde deltagare. En 

uträkning visade att komponenten nämndes av var åttonde deltagare. Orsaken till detta kan vara 

att en komponent omnämndes av var fjärde deltagare i ett ”kluster”, av exempelvis 20 deltagare 

och gav då en felaktig uppfattning (bias) av att vara oftare nämnd även hos resterande deltagare. 

Siffrorna är inte i kvantitativ mening exakta då subteman från någon berättelse kan ha missats 

eller placerats i felaktigt subtema. Siffrorna är ändå närmare sanningen än författarens egen 

subjektiva uppfattning om hur ofta ett tema nämnts och bör på så vis stärka tillförlitligheten av 

resultatet.  

Slutsatser 

Resultatet ligger i linje med tidigare forskning inom området, däremot har ingen modell hittats 

där alla delar som presenterats ingår. Det skulle vara intressant att titta på resultatet av 

människors upplevelse utifrån fler perspektiv. Genetik har nämnts att ha en stor påverkan. Om 

det finns en känslighet för nedstämdhet och neuroticism, betyder det att dessa människor 

behöver ha bättre förutsättningar och ”jobba mer” på delar som främjar att må bra än de som 

fått känsligheten för välmående? Hjärnans belöningssystem och beteende ur evolutionistiskt 

perspektiv, kan de ha påverkan på resultatet? Skulle resultatet kunna användas i någon 

behandlingsstrategi? Skulle det kunna ligga till grund för ett mätinstrument som upptar hela 

människan och dess upplevelse av sitt välmående? Eller kanske det första steget skulle vara att 

testa resultatet kvantitativt. 

 Förhoppningen var att resultatet skulle kunna ge kunskap och insikt för människor om vilka 

delar som är viktiga för deras välmående. Kanske det också kan ge förståelse om beteenden. I 

inledningen nämns ett citat av en deltagare, ”När man mår bra, då ser man livet ur ett helt annat 

perspektiv. Då kan man nå sin högsta potential som människa”. Aristoteles hade hållit med. 

Frågan är ”vad är hönan och vad är ägget”? Att en människa mår bra och ser livet ur ett annat 

perspektiv och använder hela sin potential. Eller att se livet ur ett annat perspektiv, använda sin 

potential och få en mår bra känsla. Just det kan inte den här studien svara på. Den svarar på att 

må bra hänger ihop i en helhet med beskrivna fyra teman och att de subteman som presenterats 

varierar med individen i upplevelsen av att må bra. 

Referenser 

Antonovsky, A. (1996). The salutogenic model as a theory to guide health promotion. Health 

Promotion International, 11, 11-15. 

Cheng, C., Cheung, M. W.-L., Montasem, A., and 44 members of the International Network of 

Well-Being studies. (2016). Explaining differences in subjective well-being across 33 

nations using multilevel models: Universal personality, cultural relativity, and national 

income. Journal of Personality, 84, 46-58. doi:10.1111/jopy.12136 

Costa, P. T. Jr., & McCrae, R. R. (1992). Four ways five factors are basic. Personality and 

Individual Differences, 13, 653-665. doi:10.1016/0191-8869(92)90236-I 

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Hedonia, eudaimonia, and well-being: An introduction. 

Journal of Happiness Studies, 9, 1-11. doi:10.1007/s10902-006-9018-1 



19 

DeRobertis, E. M. (2016). The phenomenology of happiness: Stephen Strasser´s eidetic 

explication. The Humanistic Psychologist, 44, 72-88. 

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 542-575. 

Diener, E., Lucas, R. E., & Scollon, C. N. (2006). Beyond the hedonic treadmill: Revising the 

adaptation theory of well-being. American Psychologist, 61, 305-314. doi:10.1037/0003-

066X.61.4.305 

Dimidjian, S., Kleiber, B. V., & Segal, Z. V. (2010). Mindfulness-based cognitive therapy. In 

N. Kazantzis, M. A. Reinecke & A. Freeman (eds.), Cognitive and behavioral theories in 

clinical practice (pp. 307-331). New York, NY: Guilford Press. 

Folkhälsomyndigheten. (2016). Nedsatt psykiskt välbefinnande. Hämtad 11 augusti, 2018, från 

http://www.folkhälsomyndigheten.se 

Göthe, C.-J. (2006, 31 januari). Hälsa, sjukdom och välbefinnande. Läkartidningen. Hämtad 9 

augusti, 2018, från http://www.lakartidningen.se 

Karlsson, K. (1995). Psychological qualitative research from a phenomenological perspective. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Keyes, C. L. M. (1998). Social well-being. Social Psychology Quarterly, 61, 121-140. 

Keyes, C. L. M., & Westerhof, G. J. (2012). Chronological and subjective age differences in 

flourishing mental health and major depressive episode. Aging & Mental Health, 16, 67-74. 

Keyes, C. L. M., & Martin, C. C. (2017). The complete state model of mental health. In M. 

Slade, L. Oades & M. Jarden (Eds.), Wellbeing, recovery and mental health (pp. 86-98). 

Cambridge: Cambridge University Press.  

Langemar, P. (2008). Kvalitativ forskningsmetod i psykologi - att låta en värld öppna sig. 

Stockholm: Liber. 

Lykken, D., & Tellegen, A. (1996). Happiness is a stochastic phenomenon. Psychological 

Science, 7, 186-189. doi:10.1111/j.1467-9280.1996.tb00355.x 

Magee, B. (1998). Filosofi från antikens naturfilosofer till dagens morderna tänkare. London: 

Dorling Kindersley Limited. 

Norling, I. (2008). Djur i vården. (Forskningsöversikt om hur sällskapsdjur kan påverka äldres 

hälsa och livskvalitet). Avdelningen för geriatrik, sektionen för vårdforskning, Göteborgs 

universitet. Svenska Kommunalarbetareförbundet. Hämtad från http://www.lo-

tidningen.se/media/lotidningen/media/dokument/vt2008/djur_i.pdf 

Okbay, A., Baselmans, B. M. L., De Neve, J.-E., Turley, P., Nivard, M. G., Fontana, M. A,. ... 

Cesarini, D. (2016). Genetic variants associated with subjective well-being, depressive 

symptoms, and neuroticism identified through genome-wide analyses. Nature Genetics, 48, 

624-633. 

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research 

on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141-166. 

doi:10.1146/annurev.psych.52.1.141 

Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Exploration on the meaning of 

psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology 57, 1069-1081. 

Ryff, C. D. (2008). Challenges and opportunities at the interface of aging, personality, and well-

being. In O. P. John, R. W. Robins & L. A. Pervin (Eds.), Handbook of personality (pp. 399-

418). New York, NY: The Guilford Press. 

Ryff, C. D. (2013). Psychological well-being revisited: Advances in science and practice of 

eudaimonia. Psychother Psychosom, 83, 10-28. doi:10.1159/000353263 

Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. 

Journal of Personality and Social Psychology, 69, 719-727. 

Springer, K. W., Pudrovska, T., & Hauser, R. M. (2011). Does psychological well-being change 

with age? Longitudinal tests of age variations and further exploration of the 

http://www.folkhälsomyndigheten.se/
http://www.lakartidningen.se/
http://psycnet.apa.org/doi/10.1111/j.1467-9280.1996.tb00355.x


20 

multidimensionality of Ryff´s model of psychological well-being. Social Science Research, 

40, 392-398. 

Trougakos, J. P., & Hideg, I. (2009). Momentary work recovery: The role of within-day work 

breaks. In S. Sonnentag, P. L. Perrewé & D. C. Ganster (Eds.), Occupational perspectives 

on job-stress recovery (pp. 37-84). Bingley: JAI Press. 

Uddenberg, N. (2005, oktober). Vardagsperspektiv. Paper presenterat vid Genetiknämndens 

populär- och tvärvetenskapliga konferens geners effekt på människors och djurs beteende, 

Stockholm. Hämtad från https://www.v-a.se/downloads/gener%20och%20beteende%20-

rapport.pdf 

Vårdguiden. (2016). Mindfullness. Hämtad 12 september, 2018, från 

https://www.1177.se/Vastmanland/Tema/Halsa/Stress/Mindfulness 

Waterman, A. S. (2007). On the importance of distinguishing hedonia and eudaimonia when 

contemplating the hedonic treadmill. American Psychologist, 62, 612-613. 

doi:10.1037/0003-066X62.6.612 

Waterman, A. S., Schwartz, S. J., & Conti, R. (2008). The implications of two conceptions of 

happiness (hedonic enjoyment and eudaimonia) for the understanding of intrinsic 

motivation. Journal of Happiness Studies, 9, 41-79. doi:10.1007/s10902-006-9020-7 

WHO. (1946). Constitution of WHO: principles Retrieved August 7, 2018, from 

http://www.who.int 


