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Sammanfattning 

En enkätstudie utfördes utifrån en regressionsdesign. Studien utfördes i syfte att 

redogöra förklaringsvärdet hos religiös orientering i subjektivt välmående för religiösa 

svenskar. Stickprov gjordes med ett internetbaserat klusterurval. Enkäten publicerades på fem 

slutna grupper för olika religiösa tillhörigheter på sociala medier. För att mäta religiös 

orientering gjordes en översättning på I/E-R som mätte religiös orientering i tre dimensioner. 

För att mäta subjektivt välmående användes SWLS. Två frågor mätte deltagares regelbundna 

religiösa aktivitet. En forced-entry multipel regressionsanalys gav ett signifikant 

förklaringsvärde för prediktorerna inre och yttre tro på 12 procent. Deltagarnas regelbundna 

religiösa aktivitet uppmättes vara enhetligt högt. Deltagarnas välmående uppmättes vara i den 

övre gränsen av vad som klassas som normalt välmående. Slutsatsen drogs att religiös 

aktivitet motverkade dysfunktionella effekter på välmående utan att leda till högre än normalt 

välmående. I tillägg gjordes slutsatsen att teori om religiös orientering är för kulturellt 

kontextkänslig för att vara tillförlitlig i det svenska samhället. Framtida forskning uppmanas 

till att kontrollera för sociala tillgångar och vilken specifik religion deltagare tillhör. 

 

Nyckelord: Religion, Religiös orientering, Välmående, Inre tro 
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Abstract 

An electronic survey was performed to conduct a regression study. The study was 

conducted with the specific goal to find the explanatory value in religious orientation for 

subjective well-being for religious Swedes. Samples were drawn from internet based clusters. 

The survey was made available on five different closed groups for religiously active members 

on social media. I/E-R was translated and used to measure religious orientation on three 

dimensions. Subjective well-being was measured using SWLS. Two single items measured 

regular religious activity. A forced-entry multiple regression analysis showed an explanatory 

value of 12 percent for the predictors intrinsic and extrinsic belief. Regular religious activity 

was measured to be uniformly high. Subjective well-being was found to be in the upper levels 

of normal well-being. The conclusion drawn was that religious activity inhibited dysfunctional 

behavior and thus brought about a healthy well-being. In addition it was concluded that the 

cultural sensitivity in the religious orientation scale made measurements unreliable in the 

Swedish society. Future research is encouraged to control for social recourses when testing for 

effects on well-being as well as to control for what specific religion is practiced.  

 

Key words: Religion, Religious orientation, Satisfaction with life, Intrinsic belief 
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Förord 

 

 Tack till er som trodde på mig. Tack till er som genom ryggdunkningar också 

övertygat mig. Tack till Nina Svensson och Henrik Bergman som genom att peta och gnola 

alltid hållit mina tankar i gång. Tack till Jenny Friedl som visat mig värdet av kunskap. Jenny 

drog undan ridån för den underbara världen av vetenskap och visade hur filosofiskt givande 

det intellektuella kan vara. Tack till mina kurskamrater: PP, Sandy, Jojo och Angie. Ni har 

orkat med en hel del gnäll och stön från mitt håll. Tack för att ni alltid lyckats göra det 

underhållande att ta sig igenom svårigheter. Ni har gjort ögonblicken man lyckas så mycket 

roligare. Till de som av outgrundlig anledning läser detta: tvivla inte på er själva, lita på 

vetenskapen, lita på den kunskap som finns i er.  

 

 

 

 

 

The brain is like a muscle.  

When it is in use we feel very good.  

Understanding is joyous! 

-Carl Sagan 
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   Inledning 

Den psykologiska vetenskapens förhållande till religion har genomgått historiska 

förändringar (Baumeister, 2002; Koenig & Larson, 2001). Länge dominerades området av en 

syn på religionen som skadlig eller ogynnsam för den mentala hälsan (AbdAleati, Zaharim & 

Mydin, 2016; Koenig & Larson, 2001). Sigmund Freud såg religionen som en kvarlevd 

illusion från barndomen (Fuller, 2008). Tron på ett paradis i himmelen förklarades som 

längtan tillbaka till en bekymmerslös tid och föreställningen av en övernaturlig skapare som 

inte mer än ett faderskomplex (Fuller, 2008). Freuds syn var tidstypisk och kunde länge 

representera den positivistiska hållningen inom psykologin (Fuller, 2008; Koenig & Larson, 

2001). Baumeister (2002) menar att en av psykologifältets svårigheter när det kommer till att 

beskriva religion har berott på vilka forskare som påtagit sig ämnet. Religionens 

impopularitet ledde till att de som drogs till ämnet gjorde det på grund utav starka åsikter om 

religionen som sådan (Baumeister, 2002). På senare tid har forskare alltmer varit intresserad 

av religionens helande egenskaper (AbdAleati et al., 2016; Levin & Markides, 1996). Studier 

på användandet av religion inom hälsoväsendet är många och har visat spridda resultat 

(Koenig & Larson, 2001; AbdAleati et al., 2016). Den senare tidens intresse för det 

potentiella terapeutiska värdet av religion har gjutit nytt liv i psykologisk forskning på 

religion (AbdAleati et al., 2016).  

Gordon Allports (1950) arbete inom religionspsykologin har haft genomslag än idag 

(Tiliopoulos, Bikker, Coxon & Hawkin 2007). Allport ville hitta ett sätt att beskriva 

motivationen bakom religiösa beteenden som både tog hänsyn till generella lagbundenheter 

och individuella unikheter (Fuller, 2008). Allport (1950) beskriver det han kallade den mogna 

och den omogna religionen. Allport var inspirerad av ett tidigt psykologiskt resonemang om 

människors attityder som bestående av ett antal sentiment (Fuller, 2008). Ett sentiment var 

enligt Allport en samling av tankar, bedömningar och känslor riktade mot ett specifikt 

fenomen (Fuller, 2008). Det var ett sådant sentiment till religion Allport ville definiera och 

beskriva (Fuller, 2008). Allport betraktade (1950) tron som väsentlig i utgörandet av vad som 

är av betydelse i livet. Allport menade att den religiösa mogenheten hos en individ påverkade 

vilka psykologiska följder individens tro fick (Allport, 1950; Fuller, 2008). Ett moget 

religiöst sentiment bidrog till en själslig ro och känsla av betydelsefullhet (Fuller, 2008). Ett 

omoget religiöst sentiment karaktäriserades av ett önsketänkande eller på andra sätt 

självupplyftande drag (Allport, 1955). De negativa aspekter som förknippats med religion 

menade Allport kunde förklaras tillhöra den omogna tron snarare än tron i sig självt (Allport, 

1950).  
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Senare skulle Allports resonemang om religiös mogenhet istället komma att handla 

om två distinkta dimensioner av religiositet (Allport & Ross, 1967). Inre tro var enligt Allport 

och Ross (1967) religiositet motiverad av en slags övergripande andlighet. Religion ansågs 

för den inre motiverade vara det primära behovet i livet. Uppfyllelse av sekundära behov 

menade Allport och Ross (1967) gjordes i harmoni ned det religiösa. Yttre tro beskrev 

Allport som en slags instrumentell religiositet (Fuller, 2008). Syftet med religionen för den 

yttre troende var snarare materiella än andliga (Allport & Ross, 1967). En förklaring för 

fenomenen som användes av Allport och Ross (1967) var att den yttre troende använde 

religionen där den inre troende levde den. Religionen var alltså för den yttre troende snarare 

ett medel än ett mål (Allport & Ross, 1967). Allport såg till en början inre och yttre tro som 

motpoler till varandra men kom senare att omfamna dimensionerna som delar av en helhet 

(Tiliopoulos et al., 2007). Religiös orientering utgörs av inre och yttre tro som komponenter i 

kombination med varandra (Allport & Ross, 1967) 

Likheter mellan Allports teori och regelrätta motivationsteorier har tidigare 

uppmärksammats (Kirkpatrick & Hood, 1990; Neyrinck, Vansteenkiste, Lens & Soenens, 

2010). Teori om religiös orientering har sagts innehålla inslag av såväl personlighetsteori som 

kognitionsteori (Kirkpatrick & Hood, 1990). Det har dock inte setts tillhöra eller fullt ut 

motsvara teori från traditionell psykologi (Kirkpatrick & Hood, 1990). Neyrinck et al. (2010) 

jämförde religiös orientering med self determination theory (SDT). De fann att trots liknande 

teoretiska utgångspunkter får enbart inre tro en motsvarighet i SDT (Neyrinck et al., 2010). 

Studien visade på ett samband mellan inre tro och självreglerande yttre motivation (Neyrinck 

et al., 2010). Det vidhölls dock att variation inom variablerna tydde på att det var distinkta 

fenomen (Neyrinck et al., 2010). Neyrinck et al. (2010) drog slutsatsen att distinktionen 

mellan inre och yttre tro inte motsvarade distinktionen mellan inre och yttre motivation i 

SDT. Inre motivation handlar om ett behag som kommer av att utföra en uppgift (Neyrinck et 

al., 2010). Inre tro handlar istället om grad av övertygelse och om värderingar av religiöst 

beteende (Neyrinck et al., 2010).  

Konceptet om en religiös orientering fortfarande en av de mest använda för 

psykologisk forskning om religion (Tiliopoulos et al., 2007; Flere & Lavrič, 2008). Dock har 

med åren antal dimensioner varierat (Kirkpatrick & Hood, 1990; Gorsuch & McPherson, 

1989; Tiliopoulus et al., 2007). Gorsuch & McPherson (1989) vidareutveckling av modellen 

tar hänsyn till Kirkpatricks (1988) utbrytning av två distinkta faktorer i skalan för yttre tro. 

Den yttre tron har då delats in i dimensionerna yttre-personlig och yttre-social tro (Gorsuch & 

McPherson, 1989). Yttre-personlig tro är instrumentellt riktad mot mål på en individuell nivå 
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(Kirkpatrick, 1988). Exempel på yttre-personliga mål är trygghet eller materiella fördelar 

(Gorsuch & McPherson, 1989). Yttre-social tro är instrumentellt riktad mot mål på en social 

nivå såsom status eller relationer (Kirkpatrick, 1988). Dimensioneringen har inte uppstått 

utan kritik (Kirkpatrick & Hood, 1990; Hill & Hood, 1999; Flere & Lavrič, 2008). Konceptet 

har dock uppvisat goda psykometriska egenskaper (Tiliopoulus et al., 2007).  

Religiös orientering beskriver funktionen snarare än innehållet i tron (Kirkpatrick & 

Hood, 1990). Allports teori kan användas för att beskriva religiositetens karaktär utan att 

behöva ta hänsyn till doktrinen (Kirkpatrick & Hood, 1990). Religiös orientering har 

studerats i flera olika länder och kulturer (Flere & Lavrič, 2008). I Sverige har Hovemyr 

(1998) undersökt religiös orientering och attribution. Det har även gjorts arbete för att enklare 

kunna skilja inre och yttre tro hos äldre (Norberg, Eriksson, Lundman, Norberg, & Santamäki 

Fischer, 2012). Korskulturella studier har visat blandade resultat. Klanjšek, R., Vazsonyi, A., 

& Trejos-Castillo, E., (2012) studerade religiös orientering hos ungdomar i fem olika länder. 

Distinktionerna mellan inre och yttre tro höll sig stadiga över de olika kulturerna (Klanjšek et 

al., 2012). Flere och Lavrič (2008) menade att inre tro verkade vara kulturellt betingad med 

amerikansk protestantism.  

Vad gäller hälsomässiga effekter har framförallt relationen mellan tro och subjektivt 

välmående studerats (Koenig & Larson, 2001). Religionens betydelse hos åldrande har 

uppmärksammats (Levin & Markides, 1996). Levin och Markides (1996) studie fann starka 

prediktoregenskaper hos religiös aktivitet och välmående hos äldre amerikaner. Sambandet 

förklarades bland annat med den samhörighet till kulturell tradition religiös aktivitet tillåter 

utövaren att känna (Levin & Markides, 1996). I tillägg har tillgängligheten till den religiösa 

tillhörighetens sociala funktioner förklarats som en betydelsefull resurs för äldre (Moberg, 

1990). Berthold och Ruch (2014) pekade på att det verkar vara den religiösa aktiviteten 

snarare än religiositeten i sig som bidrar till högre välmående. De kunde konstatera att 

religiös aktivitet predicerade ett högt subjektivt välmående hos medlemmar av ett religiöst 

samfund (Berthold & Ruch, 2014). Medlemmar av religiösa samfund som inte praktiserade 

sin religion skiljde sig dock inte från ickemedlemmar i välmående (Berthold & Ruch, 2014). 

Berthold och Ruch (2014) beskrev att en möjlig förklaring är att den religiösa doktrinen 

främjar tillväxten av karaktärsdrag som tidigare kopplats till välmående. 

Diener, Tay och Myers (2011) undersökte vilken roll länders ekonomiska stabilitet 

spelade i sambandet mellan religiös aktivitet och välmående. I samhällen med utbredda 

problem såsom svält korrelerade religiositet med en rad positiva egenskaper däribland 

välmående (Diener et al., 2011). Samtidigt kunde man i stabilare samhällen inte se någon 
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betydelsefull skillnad i avseendet välmående hos religiösa och icke-religiösa (Diener et al., 

2011). I en litteraturstudie konstaterade Koenig, Larson och Larson (2001) att tro var en 

vanlig copingstrategi hos allvarligt sjuka patienter. Religion gav patienter möjlighet att 

behålla en känsla av kontroll (Koenig et al., 2001). De patienter som praktiserade sin tro 

uppvisade också en större hoppfullhet och kunde lättare se positiva utgångar för sjukdomen 

(Koenig et al., 2001)  

Greenfield och Marks (2007) undersökte om Henry Tajfels (1972) teori om social 

identitet kunde användas för att förklara sambandet mellan religion och välmående. Social 

identitetsteori bygger på tanken om att människor kategoriserar sig själva och andra utifrån 

sociala kriterier. Dessa kategorier i kombination med huruvida man tillhör dem eller ej utgör 

en social identitet (Tajfel, 1978). De grupper vi anser oss tillhöra eller inte tillhöra har då en 

betydande roll i hur vi ser på oss själva (Tajfel, 1978). Greenfield och Marks (2007) ger stöd 

för hypotesen att social identitet har en medlande roll i sambandet mellan religion och 

välmående.  

Svenska kyrkans medlemsantal har sedan tidigt sjuttiotal sjunkit stadigt (Svenska 

Kyrkan, 2016). Enligt en gallupundersökning utförd 2009 uppgav 17 procent av tillfrågade 

svenskar att religion var en viktig del av deras dagliga liv (Gallup, 2010). Samma år skötte 

Svenska Kyrkan 40 % av svenska vigslar, 56 % av födda döptes och 32,5 % av alla 15-

åringar konfirmerades (Svenska Kyrkan, 2016). Viss religiös praktik ser alltså ut att överleva 

religionens sjunkande inflytande över det svenska folket. I ett arbete om religionskultur i 

Sverige beskriver Sociologen Isabella Kasselstrand (2015) svenskarna som belonging without 

believing. Kasselstrand syftar till att svenskarna i motsättning till att vara ett av de mest 

icketroende folken likväl deltar i religiös praktiserande i förhållandevis hög grad 

(Kasselstrand, 2015).  

 

Syfte 

 Syftet var att undersöka hur förhållandet mellan religion och subjektivt välmående 

ser ut i en sekulär miljö. Vidare syftade studien till att avgöra förklaringsvärdet för detta 

samband i teori om religiös orientering. 

 

Frågeställning 

 Hur stor del av variationen inom subjektivt välmående förklaras av religiös 

orientering?  
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Metod 

Deltagare 

 I studien deltog sammanlagt 201 personer. Femtionio personer öppnade enkäten utan 

att skicka in svar. Den population som undersöktes var religiösa i Sverige. Urvalet skedde i 

ett klusterurval där enkäten publicerades fem slutna grupper på sociala medier. Val av kluster 

gjordes på ett sådant sätt att stickprovet skulle representera populationen i så hög grad som 

möjligt. Klusterurvalet gjordes i enlighet med Jones och Forshaws (2012) definition av 

begreppet. Samtliga grupper hade en religiös inriktning i såväl namn som i beskrivning. En 

grupp bestod av muslimska studenter. En grupp bestod av katoliker. Tre grupper bestod av 

kristna utan att definiera vilken riktning av kristendomen som var aktuell. Totalt bestod 

grupperna av 9324 medlemmar.  

 Av deltagarna var 47 män, 152 kvinnor och 2 icke-binära. Bland männen var 

medelåldern 34,81 år (s=13,89) i ett ålderspann mellan 18 och 72 år. Bland kvinnor var 

medelåldern 30,42 år (s=12,08) i ett ålderspann mellan 18 och 79 år. Den totala medelåldern 

var 31,41 år (s=12,59) i ett ålderspann mellan 18 och 79 år. På frågan gällande 

utbildningsnivå svarade 3 Grundskola, 41, Gymnasium, 152, Högskola/Universitet och 5 

svarade Yrkesutbildning.  

 På frågan hur ofta de praktiserade sin tro i hemmet svarade 87 procent mer än en 

gång i veckan. Sex procent svarade att de praktiserade ungefär en gång i veckan. Sju procent 

svarade mindre än ungefär en gång i veckan. Sex procent var jämt fördelade över resterande 

tre alternativ. På frågan om hur ofta de deltog i sin menighets aktiviteter svarade 45 procent 

mer än en gång i veckan. Tjugofem procent svarade att de deltog ungefär en gång i veckan. 

Tolv procent svarade att de deltog en till tre gånger i månaden. Tolv procent svarade att de 

deltog mindre än en gång i månaden. Fem procent svarade aldrig.   

 Envägs variansanalys (ANOVA) användes för att testa för signifikanta skillnader 

med utbildningsnivå som oberoende variabel. Ingen signifikant skillnad fanns för subjektivt 

välmående (p=0,061). Ingen signifikant skillnad fanns för yttre tro (p=0,713). Ingen 

signifikant skillnad fanns för inre tro (p=0,429).  

 Pearsons korrelationskoefficient visade inget signifikant samband mellan ålder och 

subjektivt välmående (r=-0,034; p=0,637). 

 

Design 

 Föreliggande studie var en regressionsstudie utförd med en elektronisk enkät. 

Prediktorvariabler var två subskalor i religiös orientering. De två subskalorna var inre och 
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yttre tro. Beroende variabel var subjektivt välmående. Stickprovet togs från populationen 

religiösa svenskar.  

 

Instrument  

 Två egenkonstruerade frågor mäter sedan deltagarens vanor för religiös aktivitet. I 

tillägg ställs tre bakgrundsfrågor om deltagarens kön, utbildningsnivå och ålder. Kön 

besvaras med antingen kvinna, man eller hen. Utbildningsnivå har alternativen grundskola, 

gymnasium, högskola/universitet och yrkesutbildning.  

 The Age-Universal Intrinsic/Extrinsic-Revised Scale (I/E-R). Instrumentet 

skapades av Gorsuch och McPherson (1989) och mäter religiös orientering. Skalan är en 

vidareutveckling av Gorsuch och Venables (1983) åldersöverskridande omarbetning av 

Allport och Ross (1967) originalinstrument. Kirkpatrick (1988) utförde en faktoranalys på 

tolv studier som använt Allport och Ross (1967) skala och fann belägg för en uppdelning i 

ytterligare dimensioner. Gorsuch och McPherson (1989) tar hänsyn till Kirkpatricks (1988) 

faktoranalys och mäter religiös orientering i tre dimensioner. Dimensionerna som mäts är inre 

tro, yttre-personlig tro och yttre-social tro. Instrumentet består av 14 påståenden som besvaras 

i en femgradig Likert-skala. Svarskalan går från 1=Instämmer inte alls till 5=Instämmer helt. 

Åtta påståenden motsvarar inre tro, tre påståenden motsvarar yttre-personlig tro och 

ytterligare tre en yttre-social tro. Exempel på påståenden för inre tro är Jag anstränger mig 

för att leva hela mitt liv enligt min religiösa tro. Exempel på påståenden för yttre-personlig 

tro är Jag är med i min menighet (till exempel kyrka eller moské) för det hjälper mig att hitta 

vänner. Exempel på påståenden för yttre-social tro är Det religion erbjuder mig främst är 

tröst i oroliga och ledsamma tider. Poängen summeras så att totalpoängen för varje 

dimension fås fram. Tre föremål tillhörande dimensionen inre tro är omvända och poängen 

kodas följaktligen om. Totalpoängen blir då 8-40 för inre motivation och 3-15 för varje 

enskild yttre tro. Hög poäng motsvarar hög religiös orientering för motsvarande skala. Låg 

poäng motsvarar låg religiös orientering för motsvarande skala. Intern reliabilitet rapporteras 

av Gorsuch och McPherson (1989) vara 0,83 för inre tro, 0,57 för yttre-personlig samt 0,58 

för yttre-social tro. Senare forskning visar snarlika värden med 0,86 för inre tro, 0,69 för 

yttre-personlig och 0,76 för yttre-social tro (Tiliopoulus et al., 2007). Översättning har gjorts 

av undersökningsledare. 

 Satisfaction With Life Scale (SWLS). Instrumentet utvecklades av Ed Diener 

(Diener, Emmons, Larsen & Griffin, 1985) för att mäta livstillfredställelse ur ett kognitivt 

perspektiv. Dess mätegenskaper har visat sig vara robusta och testet är idag ett inom 
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forskningen välanvänt instrument (Pavot & Diener, 2008). Instrumentet består av fem 

påståenden som besvaras i en sjugradig Likertskala. Svarskalan går från 1=Instämmer inte 

alls till 7=Instämmer helt. Exempel på påståenden är Förutsättningarna för mitt liv är 

utmärkta. Poängen summeras sedan så att en totalpoäng fås fram. Totalpoängen kan så bli 

minst fem och maximalt 35 poäng. Hög poäng motsvarar hög livstillfredställelse. Den 

svenska versionen är hämtad från Ed Dieners hemsida 

(https://internal.psychology.illinois.edu/~ediener/SWLS.html). Det saknas dock uppgifter om 

översättaren.  

 Formell Religiös Aktivitet. För att samla in data om hur ofta deltagare deltar i 

formell religiös aktivitet används en liknande formulering som i Greenfield och Marks (2007) 

undersökning. Deltagaren väljer ett av fem alternativ om hur ofta de deltar i deras menighets, 

exempelvis kyrkas, aktiviteter. Alternativ ett är Mer än en gång i veckan. Alternativ två är 

Ungefär en gång i veckan. Alternativ tre är En till tre gånger i månaden. Alternativ fyra är 

Mindre än en gång i månaden. Alternativ fem är Aldrig. Alternativen är ordning från hög till 

låg formell religiös aktivitet och tilldelas från fyra till noll poäng. 

 Privat Religiös Aktivitet. För att samla in data om deltagares privata religiösa 

aktivetet ställdes en fråga om hur ofta de praktiserar sin tro i hemmet. Deltagaren väljer ett av 

fem alternativ. Alternativ ett är Mer än en gång i veckan. Alternativ två är Ungefär en gång i 

veckan. Alternativ tre är En till tre gånger i månaden. Alternativ fyra är Mindre än en gång i 

månaden. Alternativ fem är Aldrig. Alternativen är ordning från hög till låg formell religiös 

aktivitet och tilldelas från fyra till noll poäng. 

 

Datainsamlingsmetod 

 Datainsamling skedde med en elektronisk enkät utvecklad i webverktyget Survey & 

Report. En enkätstudie är lämplig att utföra vid en regressionsstudie (Howitt & Cramer, 

2014). Enkätstudier gör det även möjligt att studera ett fenomen där manipulation av 

oberoende variabel inte är möjligt (Howitt  & Cramer, 2014).  Totalt bestod enkäten av 24 

frågor varav tre samlade in bakgrundsinformation. Fem frågor tillhörde instrumentet SWLS 

och mätte subjektivt välmående. Två frågor mätte religiös aktivitet. Fjorton frågor tillhörde 

instrumentet I/E-R och mätte religiös orientering. Frågor från SWLS och I/E-R besvarades i 

horisontella likert skalor. Frågor om religiös aktivitet besvarades i vertikala likert skalor. 

Totalt omfattade enkäten tre sidor. Första sidan bestod av information till deltagare samt en 

ruta där deltagaren intygade att de tagit del av information och gett sitt samtycke till att delta. 

Samtycke krävdes för att gå vidare i enkäten.  
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Genomförande 

 En länk till enkäten publicerades på fem forum på sociala medier. Personer som ville 

avbryta sin medverkan kunde när som helst stänga ned enkäten utan att skicka in sina svar. 

Efter att ett godtagbart antal deltagare hade uppnåtts stängdes enkäten så att inga fler svar 

kunde lämnas in. Data exporterades sedan till en fil för statistikbehandlingsprogramet SPSS. 

När samtliga data importerats i SPSS förstördes ursprungsdatan. Enkäten var aktiv i ungefär 

en månad innan den stängdes.  

 

Databearbetning 

 Elva deltagare hade på enskilda frågor inte svarat. Ingen fråga saknade mer än ett 

svar. Ingen deltagare hade fler än ett tomt svar. För att hantera detta lades medelvärdet för 

frågan in. Shrive, Stuart, Quan och Ghali (2006) menar att manuellt inlagda medelvärden är 

ett bra sätt att justera data så att inte statistik snedvrids.  

 Ursprungligen gjordes studien i syfte att utföra en kovariansanalys (ANCOVA). 

Religiös aktivitet var tilltänkt oberoende variabel och SWLS var tilltänkt beroende variabel. 

Dimensionerna i I-E/R var tänkt som kovariater. Med ANCOVA skulle skillnader i SWLS 

mellan hög och lågt religiöst aktiva deltagare signifikansprövas. I föreliggande studie var 

oberoende variabel tänkt att delas in i två nominala lägen utefter den summerade poängen 

från de två frågorna gällande religiös aktivitet.  

 Kraven för att få utföra en ANCOVA uppnåddes inte. Granskning av resultatet 

visade på negativa snedfördelningar och betydande skewness för både formell (-0,917) och 

privat (-3,333) religiös aktivitet. Fördelningarna tycktes lida av vad Borg och Westerlund 

(2012) beskriver som en takeffekt. Fördelningen har under takeffekt påverkats av att 

svarsskalan haft för lågt högsta alternativ sett till frågan (Borg & Westerlund, 2012). 

Förskjutningen gjorde kategoriuppdelning av oberoende variabel problematiskt. Dels skulle 

en jämförelse mellan en grupp bestående av de som deltar i religiös aktivitet mer än en gång i 

veckan och en grupp som gör det en gång i veckan eller mindre inte reflektera syftet. 

Takeffekten tydde även på en dold svarsbredd inom typvärdet som inte fångades upp av 

frågan. En möjlig gruppindelning var att skapa grupper för varje svarsalternativ. Dock skulle 

det bildats stora ojämnlikheter i antalet deltagare per grupp. ANCOVA förutsätter inte 

nödvändigtvis jämna antal mellan de grupper som ska jämföras men robustheten inför 

skewness och brott mot normalfördelning försvinner snabbt ju ojämnare antalen är (Field, 

2009). Efter ovanstående granskning av data togs beslutet att byta analysmetod. Beslutet 
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grundades i att svagheter i normalfördelningen i kombination med ojämnheter i 

kategorisering av oberoende variabel i för hög grad äventyrade precisionen i ANOVA. Valet 

av en alternativ analysmetod föll på multipel regression. 

 Multipel regression gör det möjligt att undersöka förklaringsvärdet hos två eller flera 

prediktorvariabler på en beroende variabel (Field, 2009). Brace et al. (2012) har beskrivit sex 

kriterier för att få utföra en multipel regression. Prediktorvariabler ska vara mätta på ordinal, 

intervall eller kvotnivå. Beroendevariabel ska ha mätts på intervall eller kvotnivå. Antalet 

observationer skulle överstiga antalet prediktorer plus 104. Det skulle råda linjära samband 

mellan prediktorvariabler och beroendevariabel. Prediktorvariablerna får inte korrelera starkt 

med varandra. Prediktorvariabler som korrelerar starkt med varandra sägs lida av koliniaritet. 

Slutligen ska det råda ungefärlig normalfördelning och homoscedasticitet i data (Brace et al., 

2012).  

 Prediktorvariablerna mättes på ordinalnivå i likert skalor som sedan summerats.  

Enligt Borg och Westerlund (2012) kan ordinaldata användas vid regression om den kodas 

om numeriskt såsom vid en summering. Antalet observationer översteg gränsvärdet 106 då 

n=201. För att utreda linjära samband samt utesluta koliniaritet togs Pearsons 

korrelationskoefficient fram för relationer mellan samtliga variabler. Det erhölls signifikant 

samband mellan prediktorvariablerna yttre-social och yttre-personlig tro (r=0,293 p<0,01). 

Beslutet togs därmed att slå samman variablerna i en prediktorvariabel som fick namnet yttre 

tro. Efter sammanslagning av variablerna kunde koliniaritet uteslutas (r=-0,082 p=0,250). Det 

kunde även konstateras att linjära samband fanns mellan beroende variabel och 

prediktorvariablerna inre (r=0,290 p<0,01) och yttre (r=0,187 p<0,01) tro. 

Kolinearitetstatistik i SPSS visade även den på låg kolinearitet med ett toleransvärde på 0,993 

och VIF på 1,007. Ett toleransvärde kan variera mellan noll och ett och ju närmare noll desto 

högre kolinearitet finns mellan prediktorerna (Brace et al., 2012).  Normalfördelning och 

homoscedasticitet undersöktes i scatterplots.  

___________________ 

Figur 1 här 

___________________ 

P-P plotten visas ovan. Brace et al. (2012) menar att man kan anta approximativ 

normalfördelning såvida punkterna följer den räta linjen någorlunda noga. Approximativ 

normalfördelning antogs med viss försiktighet.  

___________________ 

Figur 2 här 
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___________________ 

En scatterplot över de standardiserade residualerna och de standardiserade predicerade 

värdena visas ovan. För att möta de krav på homoscedastisitet som ställs bör punkterna inte 

avvika allt för mycket från en samlad rektangulär form (Brace et al., 2012). Distributionen av 

punkterna sågs som godtagbar för att få utföra en multipel regression.  

 

Reliabilitet och validitet 

 Reliabilitet i en enkätundersökning kan beskrivas som hur pålitligt en mätning görs 

(Howitt & Cramer, 2014). Den interna reliabiliteten är ett mått för hur enhetligt frågorna i en 

skala mäter ett visst fenomen (Howitt & Cramer, 2014). Föreliggande studie använder sig av 

två instrument som skapat av tidigare forskare. Genom att använda sig av instrument som 

genomgått tidigare granskning kan man på förhand höja den interna reliabiliteten (Howitt & 

Cramer, 2014).  Ett visst mått utav den försäkran går förlorad om man översätter 

instrumentet. Därför testades den interna reliabiliteten statistiskt. Cronbachs alfa togs fram. 

Ett Cronbachs alfa på över 0,7 brukar anses som bra nog för en skala (Brace et al., 2012). 

Cronbachs alfa för inre tro var 0,765. Cronbachs alfa för yttre tro var 0,722.  

 Test-retest reliabilitet handlar om hur hållbar en mätning är över tid (Howitt & 

Cramer, 2014). Hållbarheten i en enkätmätning beror delvis på vilken typ av fenomen man 

mäter. Bakgrundsfrågorna utformades så att det som efterfrågades var hållbart över tid. Till 

exempel frågades om regelbunden aktivitet snarare än hur aktiviteten sett ut den senaste 

månaden. Reliabiliteten i allmänhet höjs om man använder sig av datorprogram för 

beräkningar (Brace et al., 2012). Samtliga beräkningar har därmed utförts i 

statistikprogrammet SPSS.  

 Validiteten handlar bland annat om det ett instrument mäter motsvarar det som 

verkligen mäts (Howitt & Cramer, 2014). Begreppsvaliditet handlar specifikt om den grad ett 

instrument motsvarar dess teoretiska bakgrund (Howitt & Cramer, 2014). Speciellt vid 

översättning av instrument får begreppsvaliditet betydelse. Face-validitet handlar om hur väl 

en fråga kan förstås för det den är tänkt att förmedla (Howitt & Cramer, 2014). Översättning 

av instrument gjordes därmed parallellt med en extern medhjälpare. Slutlig översättning togs 

fram efter korrespondens med handledare samt universitetets präst.  

 Ett annat sätta att se på validitet är design-validitet (Jones & Forshaw, 2012). Med 

design-validitet menas validiteten med studien som helhet (Jones & Forshaw, 2012).  Den 

ekologiska validiteten handlar om huruvida en observation är naturlig eller enbart finns i den 

kontext som observationen görs (Jones & Forshaw, 2012). Enkätdesignen och urvalet gjorde 
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det möjligt att hämta stickprov från en elektronisk miljö där praktiserande religiösa redan 

befann sig. Därmed har insamlandet av data gjorts i en mer naturlig miljö än om de hade 

rekryterats från allmänna platser.  

  

Etiska överväganden 

 Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning fungerade som riktlinjer för etiska överväganden. Principerna 

syftar till att agera som grundlag för forskare att reflektera kring möjliga risker deltagare 

ställs inför i forskning (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudkrav som ställs är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002)  

 Informationskravet är det krav som ställs på vilken information undersökningsledare 

ger till deltagare före, under och efter undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vetenskapsrådets beskrivning följdes noggrant vid utformandet av informationsbrevet. 

Deltagare varseblevs om undersökningens frivillighet samt deras möjlighet att när som helst 

avbryta deras medverkan konsekvenslöst. Ytterligare försiktighet togs i informerandet av vad 

som undersöktes då ämnet kunde anses väcka obehag om det kom som en överraskning i 

enkäten. Vidare gav det deltagare som kände ovilja att besvara frågor om religion möjlighet 

att tacka nej utan att påbörja enkäten. Informationsbrevet tog upp att studien var en del av ett 

uppsatsarbete och var deltagaren kunde vända sig för kontakt.  

 Samtyckeskravet säger att det på ett tydligt sätt ska inhämtas deltagarens 

godkännande till medverkan samt att hen själv bestämmer vidden av sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtycket inhämtades i en inledande fråga där deltagaren dessutom 

intygade att den tagit del av hela informationsbrevet. Deltagaren intygade dessutom att den 

var över 18 år. En bakgrundsfråga ställdes om ålder vilket möjliggjorde uteslutande av 

minderåriga som ändå valt att besvara enkäten. Frågan om samtycke låg på en separat 

förstasida och var obligatorisk att besvara för att gå vidare i enkäten. Därmed kunde ingen 

medverka utan att först ge samtycke till att göra det.  

 Konfidentialitetskravet ställs på hur en undersöknings inhämtade personuppgifter 

hålls konfidentiella (Vetenskapsrådet, 2002). Kravet tillgodosågs genom att inga direkta 

personuppgifter inhämtades. Begränsningar gjordes även över vilken typ av 

bakgrundsinformation som inhämtades. Tidigare forskning har gjort skillnad på vilken 

religion deltagare tillhörde (Flere & Lavrič, 2008). I föreliggande studie valdes dock att inte 
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redogöra för deltagares religion då det ansågs vara utanför undersökningens resurser att då 

vidhålla konfidentialitet.  

 Nyttjandekravet säger att uppgifter som samlas in om enskilda personer enbart får 

användas i forskningssyfte (Vetenskapsrådet, 2002). För att upprätthålla nyttjandekravet 

krävs direkt kontroll över vem som har tillgång till insamlade svar. Endast genom att ha 

ensam tillgång kunde det försäkras att data inte kunde användas i ovetenskapliga syften.  

 

Resultat 

___________________ 

Tabell 1 här 

___________________ 

 

 Det fanns ett signifikant positivt samband mellan inre tro och subjektivt välmående 

(r = 0,29; n = 201; p < 0,001). Ju högre inre tro deltagare hade desto nöjdare var de med livet. 

Ett positivt signifikant samband fanns mellan yttre tro och subjektivt välmående (r = 0,19; n 

= 201; p < 0,01).  

 En multipel linjär regression beräknades för att predicera subjektivt välmående 

baserat på inre och yttre tro. Beräkningen visade på en signifikant modell [F(2,198) = 14,59; 

p < 0,001] med ett korrigerat R2 på 0,12. 

 Inre tro var signifikant prediktor för subjektivt välmående (β= 0,307; t(198)= 4,609; 

p < 0,001). Yttre tro var signifikant prediktor för subjektivt välmående (β=0,212; 

t(198)=3,184; p < 0,01). 

 

Diskussion 

 Föreliggande studies syfte var att undersöka förklaringsvärdet i religiös orientering 

för subjektivt välmående. Resultatet visade på ett svagt positivt samband mellan religiös 

orientering och subjektivt välmående. Modellen med inre och yttre tro förklarade ungefär 12 

procent av variationen inom subjektivt välmående. Resultatet faller här i linje med tidigare 

forskning som visat på positiva samband mellan religiositet och välmående (Koenig & 

Larson, 2001; AbdAleati et al., 2016). 

 Religiös orientering verkar ha haft betydelse för deltagarnas välmående. Men deras 

välmående ser inte ut att ha påverkats till den grad att det överstiger vad som motsvarar ett 

normalt välmående. Istället verkar den religiösa tron och aktiviteten fungerat för att just 

uppnå ett normalt välmående.  
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 Enligt teorin om religiös orientering säger den inre tron hur mycket en person 

motiveras av ett andligt upplevande av religiös aktivitet (Allport & Ross, 1967). Den yttre 

tron säger hur mycket en person motiveras av instrumentella mål som inte är av andlig 

karaktär (Allport & Ross, 1967). I föreliggande studie fanns svaga positiva samband mellan 

såväl inre som yttre tro till välmående. Sambandens styrka var något högre för inre tro än för 

yttre tro. Att ha motiverats till sitt religiösa utövande av inre tro kan möjligtvis leda till en 

effektivare positiv påverkan av religiös aktivitet. Allports (1950) resonemang om att i den 

mogna tron skänker religionen harmoni och självförverkligande tycks ha varit något på 

spåren. Yttre tro visade likaså på positivt samband med välmående. Den omogna tron såsom 

Allport (1950) beskriver den är en person vars religiösa beteende drivs av yttre tro. Allport 

menade att sådan tro var dysfunktionell och kunde påverka den mentala hälsan på en rad 

negativa sätt (Fuller, 2008). Föreliggande studie visar tvärtemot på ett positivt samband 

mellan yttre tro och välmående. Sambandet är något svagare än vad sambandet mellan inre 

tro och välmående var. De negativa effekterna som Allport (1950) menade yttre tro hade 

återfinns dock inte alls. De sociala och personliga objektiv som driver den yttre troende kan 

ha påverkat välmående. Den vars religiösa beteende primärt utförs för att få en social krets 

kan till följd av detta få en högre social tillhörighet. Det samband som påträffats kan då i 

själva verket vara mellan sådana följder och välmående. Framtida studier där sociala 

tillgångar kontrolleras för kan bättre utforska denna möjlighet.  

Greenfield och Marks (2007) menade att social identitet var en medlande effekt 

mellan religiös aktivitet och välmående. Människor som i hög grad identifierade sig som 

följare av en religion skulle således enligt Greenfield och Marks (2007) erhålla högre 

välmående av att delta i religiösa ceremonier och andra religiösa aktiviteter. Publicering av 

enkät i föreliggande studie gjordes på slutna forum för människor som identifierar sig med en 

av världsreligionerna. Detta kan tänkas lett till en relativt hög förekomst av social identitet 

där religionen utgör betydelsefull roll hos deltagarna. De som drivits at en yttre motivation 

kanske har uppnått en starkare religiös social identitet.  

Tidigare studier som undersökt samband mellan välmående och religiös aktivitet har 

visat starka samband i högre åldrar (Levin & Markides, 1996; Berthold & Ruch, 2014). Levin 

och Markides (1996) studie utfördes på amerikaner med mexikanskt ursprung. Levin och 

Markides (1996) menade att religion fungerade som en kulturell knytpunkt för dess utövare. 

För utövare med en kulturell bakgrund olik den kultur de lever i kunde den religiösa 

gemenskapen vara ett sätt att återuppleva de traditioner utövaren växt upp med (Levin & 

Markides, 1996). Hos många äldre finns ett vakuum som lämnats efter pensionen (Moberg, 
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1990). Religionen fyller då sociala funktioner som arbetet tidigare tillgodosett (Levin & 

Markides, 1996). Det ökande välmående hos religiöst aktiva äldre kan därmed ha kommit av 

de negativa följder det sociala vakuumet haft på deras välmående. Det skulle kunna förklara 

varför hög religiös aktivitet i föreliggande studie leder till ett normalt välmående. 

Föreliggande studies deltagare befinner sig i snitt i tidig trettioårsålder. De brister på social 

gemenskap som beskrivs av Moberg (1990) har inte infunnit sig.  

 Levin och Markides (1996) visade att i generationer yngre än medelålder fanns en 

skyddande effekt mot depressiv affekt. Detta genom att den religiösa doktrinen främjade 

tillväxten av karaktärsdrag associerade med välmående (Levin & Markides, 1996). Forskning 

har visat på att regelbundet religiöst praktiserande korrelerar negativt med ett flertal skadliga 

beteenden (AbdAleati, 2016). Religiöst praktiserande korrelerade negativt med missbruk 

(AbdAleati, 2016). Ungdomar som tillhörde en religiös menighet var mindre benägna till 

depression eller självmordstankar (AbdAleati, 2016). Religionen kan alltså ha fungerat i 

förebyggande syfte mot dysfunktionella beteenden. Deltagare i föreliggande studie kan ha 

dragit fördel av deras religiösa aktivitet då det låtit dem upprätthålla en hälsosam livsstil. 

Detta skulle kunna förklara sambandet mellan inre och yttre tro med välmående. Det skulle 

även förklara varför hög religiös aktivitet verkar leda till ett normalhögt välmående.  

 Studier i krisdrabbade områden har visat på att religiositet korrelerar positivt med 

känsla av meningsfullhet och socialt stöd (Diener et al., 2011). Diener et al. (2011) menar då 

på att för individer som dagligen möter svåra omständigheter i livet har religionen en positiv 

effekt på välmående. I länder med högre levnadsstandard har inte socialt stöd eller 

meningsfullhet densamma effekten på välmående (Diener et al., 2011). I tillägg kunde Diener 

et al. (2011) se att i länder där religion var av mindre betydelse sjönk sambandets styrka 

mellan tro och välmående. Föreliggande studie har utförts i Sverige. Sverige är ett av de 

länder där invånare uppskattar att religion har mycket liten betydelse för deras liv (Gallup, 

2010).  Det samband som påträffats i föreliggande studie ligger därmed i linje med den 

slutsats som presenteras av Diener et al. (2011). Välmående hos icketroende eller icke-

praktiserande religiösa undersöktes inte i föreliggande studie. För att noggrannare kunna 

uttala sig om religion som preventiv mot negativt välmående behövs således vidare studier.  

 Den kulturella kontexten för studien kan ha haft fler påverkningar. I tillägg till 

kulturella skillnader i effekten av religion har kritik för mätandet av religiositet höjts (Flere & 

Lavrič, 2008). Validiteten av Allports (1950) teori såväl som Gorsuch och McPhersons 

(1989) instrument har ifrågasatts av Flere och Lavrič (2008). Flere och Lavrič (2008) menade 

att teorin om religiös orientering misslyckas med att beskriva religion eller tro generellt. 
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Istället menar Flere och Lavrič (2008) att Allports (1950) beskrivning enbart är applicerbar 

på amerikanska protestanter. Den distinktion som har gjorts för att skilja inre från yttre tro 

menar Flere och Lavrič (2008) baseras på protestantisk tradition om vad som kännetecknar 

sann tro. Föreliggande studie bestod av svenska deltagare från tre religioner. Flere och Lavrič 

(2008) fann att när I/E-R tillämpades på europeiska muslimer, katolska och ortodoxa kristna 

kunde yttre och inre tro kombineras till en enda dimension. Föreliggande studie visade 

däremot inte detta. Inre och yttre tro uppvisade god intern reliabilitet när de var uppdelade i 

tre dimensioner. Kolinearitet uppstod dock mellan yttre personlig och yttre social tro. Den 

tredimensionella modellen som argumenterats för av Gorsuch och McPherson (1987) samt 

Tiliopoulus et al. (2007) ser då problematisk ut i en svensk kontext. En möjlig förklaring är 

att skalorna är oförutsägbara i religiösa kulturer som skiljer sig nämnvärt från den 

amerikanska där teorin har sitt ursprung (Flere & Lavrič, 2008). 

  Det går därmed att ifrågasätta om den stabilitet mellan kulturer som Klanjšek et al. 

(2012) uppvisat verkligen stämmer. Klanjšek et al. (2012) medger att inre tro hade större 

betydelse i länder där högre religiositet i allmänhet var rapporterad. Sverige är ett av de 

länder där befolkningen i mycket liten utsträckning menar att religion är en viktig del av 

deras liv (Gallup, 2010). Det kan därmed funnits kulturella påverkningar för vilka utslag den 

inre tron har gett. Svenska studier om religiös orientering har främst använt längre instrument 

med påståenden specifikt utformade utifrån svenska religiösa traditioner (Hovemyr, 1998; 

Norberg et al., 2012). Det har däremot inte gjorts något frånsägande från teorins funktionella 

natur i Hovemyrs (1998) tillämpning. Den kritik Flere och Lavrič (2008) riktat mot den 

funktionella karaktäriseringen av religiös orientering är då svår att bortse från.  

 Även Kirkpatrick och Hood (1990) har riktat kritik mot teorins definitioner.  

Kirkpatrick och Hood menade att det fanns oklarheter i vad religiös orientering betyder redan 

i Allports (1950) egna litteratur. Saknandet av en klar definition av vad det är som just mäts 

har lett till skalor där validiteten omöjligen kan utredas (Kirkpatrick & Hood, 1990). 

Validiteten i föreliggande studie kan då ifrågasättas. Specifikt begreppsvaliditeten står inför 

allvarliga problem då det aktuella instrumentet översattes. För att vidhålla hög 

begreppsvaliditet måste översättare ha hög kompetens om fenomenet som det ämnar mäta 

(Howitt & Cramer, 2014).  

 Etiska aspekter som satte begränsningar var möjligheten att kontrollera för vilken 

specifik religion deltagare tillhörde. Flere och Lavrič (2008) har visat att det i avseendet 

religiös orientering kan påverka hur skalorna faller ut i hög grad. Olika vetenskapliga fynd 

har gjorts på olika religioner (AbdAleati, 2016). Kulturell bakgrund har också visats vara 
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betydelsefull (Levin & Markides, 1996). Gärde (2015) visar till att till följd av invandring har 

vissa religiösa grupper ökat i Sverige. Den kulturella och sociala tillhörigheten Levin och 

Markides (1996) visade på kanske återfinns starkare inom religioner med högre tillströmning. 

Framtida forskning som riktar sig specifikt till dessa kulturella grupperingar skulle kunna 

vara givande inte bara för svensk religionspsykologi men också svenska integrationspolitik. 
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Bilaga 1: Tabell 1 

Medelvärden samt standardavvikelser för SWLS, Inre tro och Yttre tro. Median och 

kvartilavstånd för formell religiös aktivitet 

 M SD Min Max Median Kvartilavstånd 

SWLS 24,43 5,43 8 35   

Inre tro 33,76 4,99 14 40   

Yttre tro 16,91 4,47 6 28   

Formell Religiös Aktivitet     4 2 

Privat Religiös Aktivitet     5 0,00 
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Bilaga 2: Figur 1 
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Bilaga 3: Figur 2 
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