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BIDRAR AKTIV RELIGIÖS TRO TILL UPPLEVELSEN AV LYCKA? 
-EN ENKÄTSTUDIE 

 
Remi Tamminen 

 
               Amerikanska studier har funnit positiva samband mellan tro och lycka 

och mellan tro och subjektivt välmående. Föreliggande studie 
undersöker om dessa resultat även kan gälla i Sverige. Tre frågor 
undersöktes: 1) Skattar sig troende som lyckligare än andra, på den 
enskilda variabeln lycka? 2) Vilka variabler förklarar variationen i den 
självskattade variabeln lycka, för troende samt för en kontrollgrupp? 3) 
Bidrar aktiv tro till en högre upplevelse av subjektivt välmående? En 
grupp på 51 troende och en kontrollgrupp bestående av 50 körsångare 
deltog i en enkätstudie. Troende skattade sig signifikant högre i 
variabeln lycka än kontrollgruppen, och lycka för troende förklarades 
bäst av variablerna: känsla av mening, personlig styrka och optimism. 
För kontrollgruppen förklarades variationen i lycka av variablerna: 
känsla av mening och mental balans. Demografiska variabler 
inverkade inte på den självskattade lyckan för de troende, däremot 
inverkade variablerna civilstånd och kön för kontrollgruppens 
självskattning. En sammanlagt högre känsla av subjektivt välmående 
observerades för den troende gruppen. Trons funktion ur ett 
copingperspektiv samt dess förmåga att bidra till koherens och mening 
kan förklara resultaten.  

 
 

      Människans sökande efter livets mening och lycka 
      Två saker har utmärkt den mänskliga tillvaron sedan urminnes tider: sökande efter 

mening med livet och sökande efter lycka. Människan har sökt att förstå den värld och 
det universum hon lever i, samt hennes egen plats i allt detta. Filosofer, religiösa tänkare 
och vanliga människor har sedan årtusenden funderat kring frågorna om livets mening 
och den mänskliga naturen. Och redan för 2300 år sedan observerade filosofen 
Aristoteles att vad både män och kvinnor mest strävar efter är lycka (Paquette, 2006).  

 
      Reflexionerna kring livets mening har ofta inbegripit en tro på någonting gudomligt 

såsom en allsmäktig skapare eller ett flertal gudomar som de krafter som ytterst 
bestämmer betingelserna på jorden och livet för dess invånare. Det gudomliga har setts 
både som något som människan kan ha en personlig kontakt med och som en opersonlig 
men aktivt verkande kraft. Frågan om varför människor tror på något gudomligt har inte 
ett enkelt svar. Människor kan ha haft en upplevelse av att leva i en värld där det 
gudomliga är en verklighet. Men de kan också så att säga ha postulerat att någonting 
”annat”, något gudomligt, måste finnas som kan förklara allt det som för människan 
framstår som oförklarligt (Geels & Wikström, 2006). Om människor antagit att det 
gudomliga finns eftersom det måste finnas något som förklarar hennes existens och 
levnadsvillkor kan det sägas att tron uppkommit för att göra det lättare och uthärdligare 
att leva. Kanske är det för tungt att leva med tanken att det inte finns någon mening eller 
ordning i universum. Tron bidrar då till att lindra stressen från den utmaning som livet 
utgör, och kan då ses som ett medel för ökat välmående.  Troendes egna primära motiv 
för att omfatta en tro är oftast inte (åtminstone medvetet) att det får dem att må bättre, 
eftersom de av allt att döma motiveras av existentiella frågor om sanning och livets 
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mening (Exline, 2002). Trots att välmående och lycka kanske inte är religionens och de 
troendes främsta motiv kan man utifrån ett psykologiskt perspektiv ändå ställa frågan om 
en tro på något gudomligt bidrar till mänskligt välmående och lycka?   

 
      Det område inom psykologin som främst behandlat frågan om religion och dess koppling 

till välbefinnande är det område som benämns positiv psykologi. Detta områdes allmänna 
fokus ligger vid att ta reda på vilka faktorer som inverkar på både fysiologiskt och 
psykologiskt välbefinnande. Studiet av sådana hälsobringande faktorer är relativt nytt; 
tidigare inom den akademiska psykologin har fokus främst legat vid studiet av 
psykologiska avvikelser och problem, samt vid orsakerna till dessa. Tidigare 
uppmärksammades också främst negativa aspekter av religion och dess inverkan på 
människor. Och under en lång tid har religion knappt tagits upp inom 
psykologiundervisningen, trots att flera inflytelserika psykologer skrivit relativt mycket 
om religion. Det som tidigare skrivits om religion kommer dock från de tänkare som varit 
mest negativa gällande frågan. Freud till exempel såg religion som en ”universell 
obsessiv neuros” och Albert Ellis ansåg religionen vara en ”form av psykopatologi” 
(Marks, 2006). Under de senaste årtiondena, på grund av det ökade intresset för 
hälsobringande faktorer, har också en mer positiv syn på religion framträtt. Idag finns en 
hel del forskning som behandlar sambandet mellan religion och fysiologisk och 
psykologisk hälsa. Nedan följer en presentation av ett antal artiklar som studerat dessa 
samband. 

 
      Religiositet och fysiologisk hälsa 
      Kopplingen mellan religiositet och hälsa är den som studerats mest. Flera amerikanska 

longitudinella studier visar att religiositet har en rätt stor betydelse för hälsa och 
livslängd. Religiösa människor lever i genomsnitt 7,6 år längre än icke-religiösa individer 
(George, Ellison & Larson, 2002). Den troliga förklaringen till detta är att religion och 
dess samfund ofta förespråkar en hälsosam och måttfull livsstil. Till exempel är både 
förekomst av rökning och hög alkoholkonsumtion lägre bland religiösa än hos resten av 
befolkningen. Enligt en metastudie av Powell, Shahabi & Thoresen, (2003) beror 
kopplingen mellan religiositet och hälsa inte direkt av religionens inverkan utan effekten 
går via vanliga kausala samband mellan livsstilsfaktorer (rökning, alkohol, droger etc.) 
och hälsa. Det är också möjligt att religion på andra sätt kan påverka hälsan. Effekten av 
bön, meditation och regelbundet deltagande vid gudstjänster har en lugnande verkan 
(Bernandiet et al 2001, refererat i Powell et al. 2003). Dessa effekter bör enligt Powell et 
al. (2003) studeras vidare eftersom den regelbundna sänkningen av ”arousalnivåer” 
eventuellt på sikt kan ha en inverkan på till exempel förekomsten av hjärt- och 
kärlsjukdom. Enligt Lundberg & Wentz (2004) är det viktigaste för att förhindra 
uppkomst av negativ stress och stressrelaterade sjukdomar inte nödvändigtvis nivån av 
stress utan möjligheten att regelbundet kunna varva ned och återhämta sig. Och en sådan 
möjlighet kan till exempel bön, meditation och deltagande vid gudstjänster erbjuda.   

 
      Religiositet och psykologisk hälsa  
      Det finns även andra faktorer, kopplade till religiositet, som indirekt kan inverka på den 

fysiologiska hälsan, men som huvudsakligen inverkar på det psykologiska 
välbefinnandet. Dessa faktorer inkluderar bland annat: socialt stöd, olika former av 
stresslindring, känsla av mening och sammanhang, utbildning och levnadsstandard. 
Nedan tas dessa faktorers koppling till religion upp var för sig. 
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        Socialt stöd 
      Att aktivt delta i samfundsliv kan ge ett större socialt nätverk av människor man delar en 

gemensam världsbild med än vad som är tillgängligt för icke troende. Samfundslivet 
erbjuder oftast också gemenskap och stöd (House, Landis & Umberson, 1988, refererat i 
George et al. 2002). Förutom att erhålla socialt stöd från samfundslivet har troende också 
möjlighet att få stöd via religionen i sig. Pollner (1989) har i en studie om socialt stöd 
fokuserat på det sociala stöd som människor får från ”icke verkliga” personer, och det har 
visat sig att människor erhåller stöd, råd och vänskap från ett stort antal olika så kallade 
”imaginary others”. Dessa ”imaginary others” kan till exempel vara kända personer eller 
avlidna släktingar, men människor har även inre relationer med olika typer av 
andevarelser (deitys), och det är enligt Pollner den vanligaste typen av ”imaginary 
others” som fungerar som källa för socialt stöd i fantasin. Inom religionen finns texter 
(bland annat bibliska) där det går att finna ”personer” att få vägledning av eller att 
identifiera sig med. Gud finns också med bland dessa ”imaginary others”. Genom att föra 
en konversation inom sig med dessa ”personer” eller ”andevarelser” kan människor 
komma fram till hur ”den andra” skulle ha gjort i en viss situation eller få råd gällande 
något problem. Det som är speciellt med alla dessa ”imaginary others” är att de inte 
kommer och går, vilket ofta är fallet med andra individer i en människas liv. Dessa inre 
källor till stöd kan följa med människor oavsett vad som händer. Pollner (1989) fann 
också att denna form av ”andligt stöd” var en signifikant prediktor för välmående.   

 
      Att dessa ”imaginary others” inte kommer och går är även lik den relation som den 

troende har till allt det som finns kring trons yttre institutioner, det vill säga församlingen, 
ritualer och gudstjänstlivet. Det finns kvar för individen vad som än händer (Kahn & 
Antonucci, 1980, refererat i Hill & Pargament, 1996). Stöd i form av ritualer, gudstjänster 
och samtal erbjuds vid livets stora händelser (dop, vigsel m.m.) samt vid svåra 
upplevelser (död, olyckor m.m.) och övergångsperioder (sorgbearbetning) (Pargament, 
1997). Allt detta följer den troende från livets början till slut och ger en känsla av 
kontinuitet och stabilitet som är värdefull för välbefinnandet. Pargament (1997) nämner 
dock att det också finns negativa aspekter inom detta område för stöd, till exempel kan 
det vara svårt för troende individer att acceptera känslan av att ha fått mindre stöd från 
församlingen än vad de förväntat sig eller om de inte kommer överens med andra inom 
samfundet rörande viktiga frågor.  

 
              Stresslindring 
      Pargament är en forskare vars teori om religionens funktion sedd ur ett copingperspektiv 

(bemästringssperspektiv) fått stor betydelse inom religionsforskningen (Geels & 
Wikström, 2006). Enligt Pargament (1997) har religionen den funktionen att den på olika 
sätt hjälper individer att handskas med olika typer av stressande livshändelser. Religiös 
coping har enligt Pargament mer att erbjuda än andra ”världsliga” copingstrategier. Det 
beror på att religionen har en unik förmåga att svara mot många olika behov på många 
olika sätt och att den på grund av sin symbolik till sin natur är flexibel. Den religiösa 
symboliken och de olika religiösa berättelserna är vaga och mångtydiga och ibland 
frustrerande, men genom att vara det erbjuder de många tolkningsmöjligheter. Varje 
individ kan själv tolka symboliken relativt fritt, men ändå inom ramen för den större 
gemensamma tolkningen. Att religionen är flexibel på detta sätt kan enligt Hill och 
Pargament (2003) vara något som forskare kan ha undervärderat betydelsen av. 

 
      Speciellt bra fungerar religion som ett copinginstrument vid sådana situationer som inte 

är under individens kontroll. Något förenklat kan det sägas vara så att den västerländska 
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psykologin tillhandahåller redskap för att främst lära människor att själva handskas med 
och kontrollera sina liv samt att själva förändra saker och ting. Men psykologin har inte 
lika mycket att erbjuda människor då de möter situationer som de själva inte kan 
kontrollera. När inget annat fungerar tenderar människor att ta till religionen som hjälp, 
och många människor (som kanske inte innan varit religiösa) säger att religionen hjälpt 
dem igenom riktigt svåra situationer (Pargament, Koenig & Perez, 2000, Cole & 
Pargament, 1999). Hur ska individer handskas med till exempel svåra olyckor eller 
sjukdomar som drabbat närstående eller individen själv? I dessa fall kan det inträffade 
vara mycket svårt att acceptera, och mänskliga försök att kontrollera situationen och 
rationella förklaringar har mindre betydelse. Istället kan ett religiöst synsätt hjälpa genom 
att erbjuda en mening med det inträffade genom att individen utifrån ett religiöst 
perspektiv ”omramar” situationen. Exempel på sådan religiös coping är de 
”omramningar” som innebär att individen ser på det inträffade som en prövning från Gud 
eller att det inträffade förhindrat något än värre från att inträffa. Individen kan också se 
svåra situationer som tillfällen att växa eller som tillfällen för självrannsakan och 
självkännedom (Cole & Pargament, 1999).   

 
      Det finns både positiv och negativ religiös coping. Exempel på negativ coping är då 

individen ser det inträffade som ett straff eller anser att Gud varit orättvis. Enligt Cole 
och Pargament (1999) tycks det för en del människor som att till och med att se det 
inträffade som ett straff, ibland kan vara bättre än att inte alls se någon mening med det 
som hänt. För är det ett straff för en synd innebär det ju trots allt att det finns en sorts 
ordning, och detta kan för vissa individer vara lättare att acceptera än en värld helt utan 
ordning och mening (Pargament et al. 2000). Det paradoxala med religiös coping är att, 
trots att individen inser sina egna begränsningar vad gäller att kunna kontrollera livet så 
kan denna attityd få individen att känna en högre grad av kontroll i livet (Cole & 
Pargament, 1999). De troende har inte att kämpa med att enbart själv behöva hitta den 
rätta lösningen till en svår situation och känna ansvar för händelsers förlopp - något som 
kan bidra till stress och ångest. I gynnsamma fall kan troende göra sitt bästa och sedan så 
att säga lämna resten åt Gud, och det är detta som skänker dem den paradoxala känslan 
av att faktiskt ha kontroll. De har kontroll - men tillsammans med Gud - och de litar på 
att Gud, som ser till ”det helas” bästa, har en plan för individen och för det som händer 
(Cole & Pargament, 1999).  

 
      Enligt Hill och Pargament (2003) kan psykologin dra nytta av mycket av det som man 

kommit fram till inom religiös själavård, och de anser att en av orsakerna till att 
psykologer inte ägnat mer uppmärksamhet åt detta är att religion kan ses som en 
konkurrent till psykologin då det gäller att hjälpa människor. Psykologer är också enligt 
Exline (2002) bland de minst religiösa av befolkningen. Det kan påverka de 
hjälprelationer där individen har ett andligt behov och som i dessa fall inte kan 
tillgodoses (Cole & Pargament, 1999). Som exempel på ett område där psykologin kan 
lära sig av andlig själavård nämner Cole och Pargament (1999) behandling av beroenden. 
Inom detta område har Anonyma Alkoholisters så kallade 12-stegsprogram, baserat på 
”andliga” principer, visat sig vara mycket framgångsrikt .  

 
             Mening, utbildning, levnadsstandard 
      En funktionell definition av religion är: ”Religion är det sätt varpå människan söker 

mening med sitt liv.” (Geels & Wikström, 2006, sid. 19). Enligt Steger och Frazier 
(2005) bidrar religiositet och ”andlighet” till lycka och välbefinnande i den grad som 
dessa variabler påverkar känslan av mening i livet. Andliga strävanden kan erbjuda en 
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helhetssyn på livet samt minska konflikter mellan olika strävanden/mål, vilket i sin tur 
ökar känslan av mening och koherens i livet (Emmons, Cheung & Tehrani, 1998). 
Utbildning är ett sätt för individer att öka sin känsla av mening och sammanhang. Denna 
väg till en ökad känsla av mening och sammanhang är begränsad för dem med lägre 
utbildning och därför kan religion för dessa individer bidra till en starkare känsla av 
mening och sammanhang i livet (Pollner, 1989). Men lägre utbildning hänger också 
samman med lägre levnadsstandard. Personer som generellt har en lägre levnadsstandard, 
till vilka de med lägre utbildning, kvinnor, socialt marginaliserade individer och fattiga 
människor hör, är de som enligt Pollner (1989) får mest ut av religiositet. Det beror på att 
dessa grupper också har mest att vinna av det ekonomiska och sociala stöd som 
samfunden kan erbjuda dem som behöver hjälp.  

 
      Lycka och subjektivt välmående 
      De ovan nämnda studierna om religion behandlar både fysiskt och psykiskt 

välbefinnande där lycka implicit ingår. Men vilka är de faktorer som visat sig påverka 
lycka? Är tro en av dessa faktorer? 

 
      Lycka kan bland annat mätas genom självskattningar av endast variabeln lycka, men 

lycka kan också undersökas genom självskattningar av andra variabler som visat sig 
relaterade till variabeln lycka (Myers och Diener, 1995). Då dessa andra variabler 
relaterade till lycka mäts undersöks något som benämns ”subjektivt välmående” 
(subjective well-being, SWB) Detta begrepp antas också mäta grad av lycka, fastän 
begreppet inte nödvändigtvis mäter variabeln lycka i sig. Subjektivt välmående har 
definierats som en upplevelse av en relativ närvaro av positiva emotioner samt en 
upplevelse av en relativ frånvaro av negativa emotioner (Myers och Diener, 1995). Exakt 
vilka positiva och negativa emotioner som inkluderas i begreppet subjektivt välmående 
har inte specificerats i definitionen.  

 
Variabeln lycka, i sig, har bland annat relaterats till högre grad av optimism, extraversion, 
känsla av personlig kontroll, socialt stöd, självkänsla, högre utbildning och en känsla av 
mening och koherens. För dessa variabler är sambandet positivt, så att ju högre en person 
säger sig befinna på skalor för dessa variabler desto högre hamnar de också i genomsnitt 
gällande variabeln lycka (Myers & Diener, 1995).  

 
      Demografiska variabler såsom ekonomisk situation, hälsa, ålder, civilstånd, kön, kultur 

och religion har också studerats i samband med lycka. Objektiv ekonomisk situation 
påverkar självskattad lycka mindre än den upplevda ekonomiska situationen, och 
människor blir inte lyckligare i proportion till mängden pengar (Myers, 2000). Både för 
variablerna ekonomi och hälsa gäller att avsaknad av dessa minskar lyckan, men en 
ökning av dessa variabler förhöjer lyckan endast till en viss nivå, för att sedan endast 
påverka lyckan marginellt. Människor är också ungefär lika lyckliga i alla åldrar eftersom 
det vid olika åldrar finns både fördelar och nackdelar. Däremot skiljer sig de variabler 
som bidrar till lycka i de olika åldrarna. Till exempel betyder hälsa mer för lycka ju äldre 
man är men även sociala relationer spelar en större roll vid högre ålder. Vad gäller kön så 
är män och kvinnor ungefär lika lyckliga om man slår samman olika variabler som kan 
relateras till subjektivt välmående. I väst skattar sig både gifta kvinnor och män som 
lyckligare än de som aldrig varit eller inte är gifta (Myers & Diener, 1995). Och i kulturer 
som är kollektivistiska skattar personer sig generellt som mindre lyckliga än människor i 
individualistiska kulturer, såsom de i väst (Inglehart, 1990, refererat i Myers & Diener, 
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1995). Enligt en Amerikansk Gallupundersökning (1984) bedömer sig, de som skattar sig 
som mycket ”andliga”, också som mycket lyckliga.  

 
      Alla de ovan nämnda variablerna som relaterats till variabeln lycka, är också en del av de 

variabler, som sammantaget kan användas för en indikation av grad av subjektivt 
välmående (Myers & Diener, 1995, Myers 2000). Bland de ovan nämnda variablerna som 
kan ha betydelse för lycka och subjektivt välmående ingår alltså även religiositet eller tro. 
Och flera av de variabler som religion visat sig ha inverkan på såsom till exempel hälsa, 
socialt stöd, stress, känsla av mening och känsla av kontroll, är faktorer som är relaterade 
till lycka och subjektivt välmående.  

 
      Studierna om lycka har byggt på data från flera olika länder i olika världsdelar (Myers, 

2000). Däremot är studierna om religion nästan genomgående baserade på data från 
kristna amerikanska personer. I USA ser det religiösa landskapet annorlunda ut än vad 
det gör i Sverige, som ibland har kallats världens mest sekulariserade land. I USA är det 
vanligare att vara kristet troende än vad det är i Sverige. Senare forskning har dock visat 
att även om människor i Sverige inte är organiserat troende så uppger 75-80 % av 
svenskarna att de tror på något ”annat” eller något ”andligt”. Religiositeten eller 
andligheten har här tagit en annan form än den organiserade tron (Geels & Wikström, 
2006).  

 
      Hänger då de två saker som inledningsvis nämndes: frågan om livets mening och 

sökandet efter lycka samman? Religion kan, som tidigare nämnts, definieras som: ”det 
sätt varpå människan söker mening med sitt liv” (Geels & Wikström, 2006, sid. 19). 
Frågan är om detta sökande efter mening, i form av aktiv tro, också leder till en högre 
självskattad känsla av lycka och högre nivåer av subjektivt välmående? Det tycks enligt 
en del Amerikanska studier vara fallet, men gäller detta även för troende i Sverige?  
 
Syftet med denna studie är att undersöka tre frågor: 1) Skattar sig aktivt troende som 
lyckligare än andra på den enskilda variabeln lycka? 2) Vilka variabler förklarar 
variationen i den självskattade variabeln lycka, för troende och för en kontrollgrupp? 3) 
Bidrar aktiv tro till en högre upplevelse av subjektivt välmående; definierat som en 
relativ högre närvaro av positiva emotioner samt en relativ högre frånvaro av negativa 
emotioner. 

 
Metod 

 
      Undersökningsdeltagare och datainsamling 
      Troende individer definierades som kristna troende som på ett aktivt sätt utövar sin tro, 

till exempel genom att närvara vid gudstjänst. För att verkligen få med de individer som 
aktivt utövar sin tro rekryterades deltagare till undersökningen från två 
pingstförsamlingar (frikyrkor) i Stockholm. Medlemmar i frikyrkoförsamlingar har 
normalt själva sökt sig till dessa, vilket tyder på att de på ett aktivt sätt valt att tro och 
delta i samfundslivet. Medgivande för tillstånd att dela ut enkäter erhölls från ansvariga 
vid församlingarna, varefter församlingarna besöktes i samband med gudstjänsttillfällen. 
Vid den ena församlingen utannonserades det av en av predikanterna att en frivillig enkät 
fanns att fylla i (och som undersökningsledaren delade ut). Närvarande vid denna 
församlingsgudstjänst var ett 20- tal personer. Av de närvarande besvarade de som ville 
enkäten, och sammanlagt deltog från denna församling 17 personer i studien. Vid den 
andra församlingen togs personlig kontakt, med gudstjänstbesökare, av 
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undersökningsledaren för utdelning av enkäten vid gemensamt kyrkkaffe. Inte alla som 
deltagit vid gudstjänsten deltog vid kyrkkaffet, och en viss selektion kan här ha skett. 
Sammanlagt svarade 34 personer på enkäten vid detta tillfälle. Totalt svarade 51 troende 
personer på enkäten.  

 
      Gruppen troende bestod av 51 personer (29 kvinnor och 22 män). Åldern varierade 

mellan 17 och 94 år och medelåldern för gruppen var 57,7 år (Sd. = 19,25). I denna grupp 
var 54 % gifta eller sammanboende och 46 % varken gifta eller sammanboende. 17,8% 
hade grundskoleutbildning, 26,7% gymnasieutbildning och 55,6% hade 
högskoleutbildning. I genomsnitt hade denna grupp en självskattad religiös uppfostran på 
7,61 på en 10-gradig skala.  

 
      För att få en så jämförbar kontrollgrupp som möjligt valdes körsångare som 

jämförelsegrupp. Körsångare delar ett aktivt engagemang för sång och har en 
regelbunden social samvaro med till exempel gemensamma körresor och uppträdanden. 
Det kan jämföras med det engagemang och den sociala gemenskap med andra troende 
som aktivt troende tar del av. Att välja en jämförelsegrupp som också delar engagemang 
och socialt liv gör det lättare att identifiera vad som är skillnaden mellan aktivt troende 
och andra. Det är till exempel möjligt att den sociala samvaron och det aktiva 
engagemanget är det som i tidigare undersökningar förklarar varför religiösa skattat sig 
lyckligare än icke-religiösa människor. 

 
      För kontrollgruppen av aktiva körsångare delades enkäter ut, (efter medgivande från 

körledare) till medlemmar i två olika Stockholmskörer. Efter en kort presentation av 
studien lämnades enkäter ut till en kör där medlemmarna sedan fick skicka in enkäten till 
undersökningsledaren. Av ca 45 körsångare och 38 utlämnade enkäter deltog från denna 
kör 33 personer i studien. Vid ett besök hos den andra kören informerades körsångarna 
om studien, och enkäten delades ut och fylldes i på plats. Från denna kör deltog alla 17 
närvarande medlemmar i studien. Sammanlagt svarade 50 körsångare på enkäten. 

 
      I kontrollgruppen ingick 50 personer (33 kvinnor och 17 män). Åldern varierade mellan 

26 och 75 år och medelåldern var 51,00 (Sd. = 11,84). 74 % i denna grupp var gifta eller 
sammanboende och 26 % var inte gifta eller sammanboende. 6,0 % hade 
grundskoleutbildning, 12,0 % gymnasieutbildning och 82,0 % var högskoleutbildade. 
Denna grupp hade en självskattad religiös uppfostran på 2,50 på en 10-gradig skala. 

 
      Ingen personlig koppling mellan någon av de undersökta grupperna fanns mellan dessa 

och undersökningsledaren sedan tidigare och eventuella lämpliga grupper för deltagande 
till studien hittades via en nätbaserad sökning. Inga restriktioner fanns gällande 
demografiska variabler vid utdelandet av enkäterna, utan de som var närvarande och ville 
svara ansågs representativa för grupperna. För alla respondenter tydliggjordes att 
deltagandet var frivilligt och anonymt, och för eventuella frågor hänvisades till kontakt 
med undersökningsledaren. Möjlighet till information om studiens resultat erbjöds de 
deltagare som så önskade efter studiens avslutande. Ingen ekonomisk ersättning eller 
gåva erbjöds dem som svarade på enkäten. 

 
      Frågeformulär 
      Vid datainsamlingen användes ett frågeformulär speciellt konstruerat för denna studie (se 

appendix). För att mäta självskattad lycka operationaliserades begreppet genom 
påståendet, ”Jag känner mig oftast lycklig” (fråga 8).  
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      För att mäta subjektivt välmående användes den tidigare nämnda definitionen av Myers 
och Diener (1995). Enligt denna definition består subjektivt välmående av en upplevelse 
av en relativ närvaro av positiva emotioner samt en upplevelse av en relativ frånvaro av 
negativa emotioner. Exakt vilka emotioner det är frågan om har inte specificerats i 
definitionen. Med utgångspunkt från definitionen av subjektivt välmående, togs tidigare 
studerade relevanta variabler, för definitionen, med i frågeformuläret. Dessa positiva 
emotionella variabler var mening, känsla av kontroll, hälsa, optimism och socialt stöd. 
Även andra variabler, som inte berörts i de ovan nämnda studierna om lycka, men som 
för föreliggande studie ansågs relevanta, inkluderades i frågeformuläret. Dessa positiva 
och negativa emotionella variabler hade funnits vid en genomgång av den 
religionspsykologiska litteraturen (Cole & Pargament, 1999, Geels & Wikström, 2006). 
Dessa variabler berörde känslor av livsacceptans, personlig styrka, kärlek, mental balans, 
ensamhet, rädsla för döden, nedstämdhet samt irritation och ilska. 

 
      Totalt inkluderades i frågeformuläret 14 emotionella variabler för mätning av subjektivt 

välmående. Dessa emotionella variabler användes också för att vid multipla stegvisa 
regressionsanalyser undersöka vilka variabler mest bidrog till att förklara variationen för 
den självskattade variabeln lycka, för både troende och körsångare. 

 
      Frågeformuläret innehöll även sex demografiska variabler: kön, ålder, civilstånd, 

utbildning, yrke samt religiös uppfostran, och två religionsvariabler: känsla av 
gudsaktivitet i livet och känsla av personlig gudsrelation. Totalt bestod enkäten av 23 
frågor.   

  
      För variablerna ålder och yrke angavs ingen skala utan respondenterna fick själva ange år 

samt benämning på yrke. Kön kodades som 1 = man och 2 = kvinna, civilstånd kodades 
som 0 = ogift/icke sammanboende och 1 = gift/sammanboende. Utbildning kodades som: 
1 = grundskola, 2 = gymnasium och 3 = högskola. Och för variabeln ”religiös 
uppfostran” användes en skala från 1 till 10. Även alla emotionella variabler skattades på 
en skala från 1 till 10, där det för variablerna gällde att ju högre på skalan desto mer av 
den positiva eller den negativa känslan.  

 
      Variabeln ”yrke” har inte använts, på grund av att den inte kunnat klassificeras på ett bra 

sätt och för att denna variabel inte tillfört mycket mer information än vad som redan 
fanns tillgänglig eftersom den till stor del överlappade med variabeln utbildning.  

 
 

Resultat 
 
      Medelvärdesskillnader 
      En serie t- tester utfördes för att testa medelvärdesskillnader för alla de i frågeformuläret 

ingående variablerna (demografiska, emotionella, religiösa), se tabell 1. Dessa t-
prövningar gjordes dels för att besvara studiens första fråga som gällde frågan om troende 
skattar sig högre gällande den enskilda variabeln lycka, samt dels för att besvara studiens 
tredje fråga som gällde om de troende upplever en högre känsla av subjektivt välmående 
(d.v.s. högre skattningar i de positiva emotionella variablerna samt lägre skattningar i de 
negativa emotionella variablerna).  

       
      Signifikanta skillnader mellan de demografiska variablerna: ålder, civilstånd, utbildning 

och uppfostran noterades. Gruppen troende hade en signifikant högre medelålder, de var i 
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högre grad ogifta/icke sammanboende, de hade en signifikant lägre utbildningsnivå än 
kontrollgruppen samt uppvisade en signifikant högre grad av religiös uppfostran . 

 
      Signifikanta skillnader mellan medelvärdena på de självskattade emotionella variablerna 

noterades för: lycka, mental balans, personlig styrka, kärlek, rädsla för döden, oro, 
irritation och ilska samt nedstämdhet. Dessa skillnader motsvarar högre medelvärden för 
de troende i de positiva variablerna samt lägre medelvärden i de negativa variablerna 
(invers skala för de negativa variablerna), se tabell 1. 

 
      Signifikanta skillnader noterades också för de två religionsvariablerna känsla av 

gudsaktivitet i livet och känsla av personlig gudsrelation på så sätt att religiösa, som 
väntat skattade sig själva signifikant högre på dessa variabler (Tabell 1). 

 
      Tabell 1. Medelvärden för de olika variablerna för gruppen troende respektive gruppen 

körsångare, resultat för t-prövningarna (t-värden), frihetsgrader samt p-värden för t-
prövningarna.  

Variabel Medelvärden 
Troende 
(N=51) 

Medelvärden 
Körsångare 
(N=50) 

t  df   p   

Kön 1,57 1,66 -0,938  99  ,351           
Ålder 57,70 51,00              2,096  98  ,039 
Civilstånd 0,54 0,74 -2,109  98  ,038 
Utbildning 2,38 2,76 -2,778  93  ,007 
Religiös uppfostran 7,61 2,50  8,146  99  ,000 
Mening 8.92 8,80  0,356  99  ,723 
Hälsa 8,31 8,44 -0,331  99  ,741 
Lycka 8,51 7,76  2,265  99  ,026 
Rädsla för döden 2,74 4,40 -3,009  98  ,003 
Mental balans 8,76 8,00  2,330  99  ,022 
Kärlek 8,45 7,58  2,007  99  ,047 
Oro 3,55 5,12 -3,053  99  ,003 
Personlig styrka 8,63 7,88  2,621  99  ,010 
Ensamhet 3,63 3,48  0,266  99  ,791 
Framtidsoptimism 7,98 7,70  0,653  99  ,516 
Irritation/Ilska 3,08 4,36 -2,613  99  ,010 
Livsacceptans 7,73 7,48  0,573  97  ,568 
Nedstämdhet 2,69 3,64 -2,074  99  ,041 
Personlig kontroll 8,02 7,78  0,595  99  ,553 
Sociala relationer 8,92 8,62  1,217  99  ,226 
Känsla av gudsaktivitet  9,12 1,76 23,208  98  ,000 
Känsla av gudsrelation 9,51 2,00 20,707  99  ,000 

 
Korrelationsanalyser 

      För de emotionella variablerna: lycka, personlig styrka, mental balans, kärlek, oro, rädsla 
för döden, irritation och ilska samt nedstämdhet, och för de för de två 
religionsvariablerna, som uppvisat signifikanta medelvärdesskillnader mellan grupperna 
vid t-testen beräknades även Pearsons produktmomentkorrelationskoefficienter (med en 
förutbestämd alfanivå satt till 0,05). Korrelationerna beräknades för att på dessa kunna 
utföra partiella korrelationsanalyser. Partiella korrelationer möjliggör en kontroll, av de 
olika demografiska variablernas inverkan, på de olika emotionella variablerna. Nedan 
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redovisas, förutom korrelationerna för dessa variabler även partiella korrelationsanalyser 
med kontroll för alla demografiska variabler var för sig. 

 
      För variabeln lycka har korrelationsanalyser, förutom mot variabeln grupptillhörighet, 

också utförts mot religionsvariablerna: känsla av gudsaktivitet i livet och känsla av 
personlig gudsrelation, se tabell 2. 

 
     Tabell 2. Korrelationer mellan lycka och grupptillhörighet och mellan lycka och de två 

religionsvariablerna: gudsrelation och gudsaktivitet. 
Religiösa variabler    r df   p 
Grupptillhörighet ,222 99 ,026 
Känsla av personlig gudsrelation ,281 99 ,004 
Känsla av gudsaktivitet i livet ,240 99 ,016 

 
Efter partiell korrelationsanalys för demografiska variabler kvarstod signifikanta 
korrelationer mellan grupptillhörighet och lycka, med kontroll för kön (r12,3= 0,248; p= 
0,013), ålder (r12,3= 0,233; p= 0,020) och civilstånd (r12,3= 0,273; p= 0,006). Med kontroll 
för utbildning (r12,3= 0,177; p= 0,088) och uppfostran (r12,3= 0,177; p= 0,079) förlorade 
korrelationerna signifikans.  

 
      Vid partiella korrelationsanalyser med kontroll för demografiska variabler för de två 

religionsvariablerna kvarstod positiva signifikanta korrelationer för grupptillhörighet och 
känsla av gudsaktivitet med kontroll för alla demografiska variabler: kön (r12,3= 0,66; p= 
0,008), ålder (r12,3= 0,255; p= 0,011), civilstånd (r12,3= 0,309; p= 0,002), utbildning 
(r12,3= 0,216; p= 0,037) och uppfostran (r12,3= 0,208; p= 0,039). Den positiva 
korrelationen mellan känsla av personlig gudsrelation och grupptillhörighet bestod också 
efter kontroll för alla demografiska variabler: kön (r12,3= 0,294; p= 0,003), ålder (r12,3= 
0,293; p= 0,003), civilstånd (r12,3= 0,331; p= 0,001), utbildning (r12,3= 0,243; p= 0,018) 
och uppfostran (r12,3= 0,251; p= 0,012). 
 

      Tabell 3 visar korrelationer mellan å ena sidan grupptillhörighet och å andra sidan 
positiva och negativa emotionella variabler. Som synes uppvisar variablerna personlig 
styrka, mental balans, kärlek, oro, rädsla för döden, irritation och ilska samt nedstämdhet 
en signifikant positiv eller negativ korrelation med grupptillhörighet. 

 
Tabell 3. Korrelationer mellan positiva och negativa emotionella variabler och 
grupptillhörighet. 
Emotionella variabler  r df p 
Personlig styrka  ,255 99 ,010 
Mental balans   ,228 98 ,022 
Kärlek  ,198 99 ,047 
Oro -,293 99 ,003 
Rädsla för döden -,291 99 ,003 
Irritation och ilska  -,254 99 ,010 
Nedstämdhet -,204 99 ,041 

 
Personlig styrka behöll en positiv korrelation med grupptillhörighet efter kontroll för de 
demografiska variablerna kön (r12,3=0,262; p= 0,009), ålder (r12,3= 0,238; p= 0,017) och 
civilstånd (r12,3= 0,299; p= 0,003). Signifikans uppnåddes nästan med kontroll för 
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utbildning (r12,3= 0,198; p= 0,056), medan signifikansen försvann med kontroll för 
uppfostran (r12,3= 0,196; p= 0,102).  
 
Mental balans behöll en signifikant korrelation med kontroll för kön (r12,3= 0,233; p= 
0,020), ålder (r12,3= 0,214; p= 0,033), civilstånd (r12,3= 0,258; p= 0,010), och utbildning 
(r12,3= 0,225; p= 0,029) men inte med kontroll för uppfostran (r12,3= 0,196; p= 0,051), 
även om p-värdet i detta fall var nästintill signifikant.  
 
Även variabeln kärlek behöll signifikanta positiva korrelationer med grupptillhörighet 
med kontroll för kön (r12,3= 0,238;p= 0,017), ålder (r12,3= 0,216; p= 0,032), civilstånd 
(r12,3= 0,272; p= 0,006) och uppfostran (r12,3= 0,310; p= 0,002) men inte med kontroll för 
utbildning (r12,3= 0,156; p= 0,133).   

 
      För de negativa emotionella variablerna gällde att för oro kvarstod signifikanta negativa 

korrelationer med grupptillhörighet med kontroll för kön (r12,3= -0,297; p= 0,003), ålder 
(r12,3= -0,277; p= 0,006), civilstånd (r12,3= -0,289; p= 0,004), utbildning (r12,3= -0,308; p= 
0,003) och uppfostran (r12,3= -0,243; p= 0,015).  

 
      Mellan rädsla för döden och grupptillhörighet kvarstod korrelationer med kontroll för alla 

demografiska variabler: kön (r12,3= -0,288; p= 0,004), ålder (r12,3= -0,292; p= 0,003), 
civilstånd (r12,3= -0,255; p= 0,011), utbildning (r12,3= -0,221; p= 0,011) och uppfostran 
(r12,3= -0,287; p= 0,004)  

 
      Korrelationen mellan irritation och ilska och grupptillhörighet kvarstod också efter 

kontroll för kön (r12,3=-0,262; p= 0,008), ålder (r12,3= -0,249; p= 0,013), civilstånd (r12,3= 
-0,245; p= 0,014)och utbildning (r12,3=-0,233; p= 0,024) men inte med kontroll för 
uppfostran (r12,3= -0,158; p= 0,117).  

 
      Och för variabeln nedstämdhet kvarstod en negativ signifikant korrelation med 

grupptillhörighet med kontroll för kön (r12,3= -0,214; p= 0,033), ålder (r12,3= -0,228; p= 
0,023), civilstånd (r12,3= -0,222; p= 0,027), utbildning (r12,3= -0,222; p= 0,031) men inte 
uppfostran (r12,3= -0,133; p= 0,188). 

 
      Regressionsanalyser 
      Stegvisa multipla regressionsanalyser utfördes, för att besvara fråga nummer två som 

studien ämnat undersöka Denna fråga gällde vilka variabler som bäst kan förklara 
variationen i självskattningarna för variabeln lycka, både för den troende gruppen samt 
för kontrollgruppen. Stegvisa multipla regressionsanalyser med avseende på emotionella 
variablers samt demografiska variablers inverkan på variabeln lycka utfördes för de båda 
grupperna var för sig. Vid regressionsanalyserna har de två religiösa variablerna tagits 
med bland de emotionella variablerna eftersom de på sätt och vis också är emotionella då 
självskattningen beror på hur respondenterna känner angående dessa variabler. 

 
      För troende förklaras variabeln lycka bäst av en stegvis regressionsmodell som innehåller 

de emotionella variablerna mening, personlig styrka och optimism som förklarande 
variabler (Tabell 4). Dessa tre variabler förklarar tillsammans 81,3% (R-square = 0,813; 
F=62,27; df=46; p=0,000) av variationen hos variabeln lycka.  
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     Tabell 4. t- och p- värden för de olika emotionella variablerna i den stegvisa 
regressionsmodellen för den troende gruppen. 
Förklarande variabler t p 
Mening 6,464 ,000 
Personlig styrka 3,677 ,001 
Optimism 3,360 ,002 

 
För kontrollgruppen förklaras variabeln lycka bäst av en modell som består av de 
emotionella variablerna mening och mental balans (Tabell 5). Dessa två variabler 
förklarar tillsammans 54,2% (R-square= 0,542; F=27,84; df=49; p=0,000 ) av variationen 
hos den beroende variabeln lycka.  

 
      Tabell 5. t- och p- värden för de olika emotionella variablerna i den stegvisa 

regressionsmodellen för kontrollgruppen. 
Förklarande variabler t p 
Mening 4,903 ,000 
Mental balans 2,102 ,041 

 
      För gruppen troende spelade demografiska variabler ingen roll för den beroende 

variabeln lycka. Ingen regressionsberäkning utfördes av statistikprogrammet SPSS då 
inverkan av dessa variabler var för liten med en sammanlagd förklaringsgrad på knappt 5 
%, R-square = 0,044. 

 
      För kontrollgruppen hade de demografiska variablerna civilstånd och kön störst inverkan 

(Tabell 6) på den beroende variabeln lycka och variablerna står tillsammans för 32,1% 
(R-square= 0,321; F= 11,128; df=49; p= 0,000) av förklaringen för den observerade 
variationen av lycka för denna grupp.  

 
      Tabell 6. t- och p- värden för de olika demografiska variablerna i den stegvisa 

regressionsmodellen för kontrollgruppen. 
Förklarande variabler t p 
Civilstånd 3,071 ,004 
Kön 2,304 ,026 
 

Diskussion 
 

      Syftet med föreliggande studie var att undersöka tre saker: 1) Skattar sig aktivt troende 
högre gällande variabeln lycka än andra?  2) Vilka variabler förklarar variationen för 
variabeln lycka för troende samt för en kontrollgrupp? 3) Bidrar en aktiv tro till en högre 
upplevelse av subjektivt välmående (definierat som en relativt högre närvaro av positiva 
emotioner samt en relativt högre frånvaro av negativa emotioner)?  

 
      t-tester för alla variabler gjordes och signifikanta skillnader observerades, mellan 

grupperna, för de demografiska variablerna ålder, civilstånd, utbildning och religiös 
uppfostran. För dessa variabler gäller att gruppen troende i genomsnitt är äldre, är ogifta 
eller icke sammanboende i lägre grad samt har en i genomsnitt lägre utbildning än de i 
kontrollgruppen. De troende hade i avsevärt högre grad än kontrollgruppen haft en 
religiös uppfostran.  
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      Studiens första fråga som gäller skillnaden i självskattning för variabeln lycka kan 
besvaras med: ja, troende skattar sig själva högre på variabeln lycka eftersom ett 
signifikant högre medelvärde för denna variabel observerades för den troende gruppen 
jämfört med körsångare.  

 
      Som ett tillägg till denna undersökta fråga kan noteras att om lycka korreleras med 

religionsvariablerna: känsla av gudsaktivitet i livet och känsla av personlig gudsrelation 
så är den positiva korrelationen dessa variabler emellan ännu starkare. Detta innebär att 
de troende individer som starkt känner att Gud aktivt verkar i deras liv och/eller upplever 
en stark känsla av personlig relation till Gud, också i genomsnitt upplever en högre nivå 
av självskattad lycka. 
 

      Studiens andra undersökta fråga gäller de variabler som bäst kan förklara variationen i 
självskattad lycka för den troende gruppen, och för kontrollgruppen av körsångare. 
Denna fråga har besvarats med hjälp av multipla regressionsanalyser som utförts för 
vardera gruppen för sig.       

 
      För den troende gruppen är mening, känsla av personlig styrka och optimism de tre 

variabler som tillsammans bäst förklarar variationen hos den självskattade variabeln 
lycka. Vid regressionsanalysen avseende de demografiska variablernas inverkan visade 
sig dessa inte ha någon betydelse för den självskattade lyckan för denna grupp. Att 
demografiska variabler inte hade någon betydelse för lycka för de troende, tyder på att för 
denna grupp, stämmer inte till exempel Myers och Dieners (1995) observation att gifta 
skulle vara lyckligare än andra. Myers analys för vad som påverkar känsla av lycka 
gällde dock inte enbart troende individer utan människor i allmänhet. Men det 
observerade resultatet indikerar att troende kan vara minst lika lyckliga eller lyckligare än 
andra trots att de inte är gifta. 
 

      För körsångarna förklarar variablerna mening och mental balans tillsammans bäst 
variationen i den självskattade variabeln lycka. Av de demografiska variablerna betyder 
civilstånd och kön mest för att förklara denna variation. Att civilstånd har störst inverkan 
på självskattningen av variabeln lycka stödjer dock i detta fall Myers och Dieners (1995) 
observation om att de som är gifta i genomsnitt skattar sig själva som lyckligare än andra. 
Att kön för körsångare kommer med som andra variabel för att förklara skattningen i 
variabeln lycka motsäger dock de tidigare studier som tyckts visa att lycka i stort sett är 
jämt fördelat mellan könen (Myers, 2000). 

 
      Regressionsanalyserna för båda grupperna var för sig visar således att lycka för båda 

grupperna främst påverkas av en känsla av mening. Men inga signifikanta skillnader eller 
starkare korrelationer återfinns mellan grupperna gällande denna variabel. Variabeln 
personlig styrka som för de troende inverkade på den skattade lyckan uppvisar ett högre 
medelvärde för denna grupp än för körsångarna.  Medelvärdena för variabeln optimism 
skilde sig inte signifikant mellan grupperna. Ändå inverkar variabeln optimism som 
tredje variabel på hur lyckliga de troende känner sig. För tillfället kan detta inte förklaras. 
Inte heller kan det förklaras att mental balans är den variabel som för kontrollgruppen, 
tillsammans med mening, bäst förklarar variationen i skattad lycka, trots att den troende 
gruppen i genomsnitt har en högre känsla av mental balans. Och om mening för båda 
grupperna har störst inverkan på variabeln lycka så måste det vara något annat som bidrar 
till att de troende skattar sig själva högre gällande variabeln lycka. Det kan vara 
kombinationen av de i regressionsmodellerna ingående variablerna som tillsammans 
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påverkar skillnaden i den självskattade lyckan. Även det nedan redovisade svaret på 
studiens tredje undersökta fråga; om troende upplever en högre grad av subjektivt 
välmående, kan bidra till att förklara skillnaderna i självskattad lycka. 

 
      Studiens tredje undersökta fråga som gäller frågan om troende upplever en högre känsla 

av subjektivt välmående kan också besvaras med ett: ja. De troende upplever en 
sammanlagt högre känsla av subjektivt välmående än körsångare. Detta kan visas genom 
att se på de observerade skillnaderna mellan grupperna för de emotionella variabler som 
tillsammans antas mäta graden av subjektivt välmående. 

 
      Signifikanta positiva skillnader kan noteras mellan grupperna gällande de positiva 

emotionella variablerna personlig styrka, mental balans och kärlek. För dessa variabler 
gäller att gruppen troende har de högre medelvärdena. Signifikanta negativa skillnader 
mellan grupperna kan noteras för variablerna rädsla för döden, oro, irritation och ilska 
samt nedstämdhet.  För dessa variabler gäller det motsatta (på grund av invers skala): de 
högre medelvärdena återfinns hos kontrollgruppen av körsångare, vilket innebär att denna 
grupp skattat sig själv högre på de negativa emotionerna. Alla de ovan nämnda 
variablerna uppvisar också signifikanta positiva korrelationer mellan de positiva 
variablerna och troende och signifikanta negativa korrelationssamband mellan de 
negativa variablerna och troende. I de allra flesta fall kvarstår dessa korrelationer även 
efter kontroll för de olika demografiska variablernas effekt. Det innebär att ovan nämnda 
medelvärdesskillnader i nästan alla fall förklaras av variabeln grupptillhörighet och att 
demografiska variabler inte fungerar som bakomliggande påverkande faktorer. 
 
De observerade skillnaderna, i de emotionella variablerna, som sammantaget innebär ett 
mått på subjektivt välmående, kan kanske också bidra till att förklara skillnaden i 
självskattningarna för variabeln lycka. I och med att en individ upplever en relativt högre 
närvaro av positiva emotioner och en relativ högre frånvaro av negativa emotioner är det 
rimligt att anta att detta bidrar till en högre självskattning i variabeln lycka. Men hur 
påverkas de olika variablerna, som tillsammans utgör ett mått på subjektivt välmående, 
av tro?  
 
Nedan kommer först de negativa variablerna: rädsla för döden, oro, nedstämdhet och 
irritation och ilska behandlas. Sedan behandlas de positiva variablerna kärlek, mental 
balans och personlig styrka. För att kunna förstå hur alla dessa variabler kan påverkas av 
tro söks trons påverkan på dessa variabler att förklaras med hjälp av bland annat 
Pargaments (1997) teori om religiös coping, Emmons, Cheungs och Tehranis (1998) 
hypoteser om strävanden/mål och Pollners (1989) hypoteser kring religion, utbildning, 
mening och sammanhang.  
       
När det gäller variabeln rädsla för döden, kan det noteras, att döden inte är något som 
människor gärna tänker på. När dödsfall bland närstående eller annars på nära håll 
inträffar är det svårt för många att handskas med detta (Cole & Pargament, 1999). För 
många är det en chock att inse att livet faktiskt endast är till låns och att det för varje 
människa en dag kommer ett slut, även om det är svårt att inse när man känner sig frisk 
och stark. Om människor alls tänker på döden så känner de oftast oro inför denna tanke. 
Men varför känner de troende mindre rädsla för döden? Förklaringen kan ligga i att 
religion idag säkert är ett av de få områden i den moderna världen, med sitt fokus på 
ungdom och förträngning av död, som faktiskt tar upp frågor om döden, och på detta sätt 
låter människor bekanta sig med och reflektera kring döden (Cole & Pargament, 1999). 



 16 

Det är också möjligt att religiösa känner mindre oro för döden eftersom de tror på en 
himmel och ett liv efter detta, men det är inte helt säkert att troende, även om de 
intellektuellt tror på ett efterliv, också är känslomässigt övertygade om att det verkligen 
är så och på så sätt får sin oro dämpad.   

 
      Känslan av oro är lägre bland de troende än i gruppen av körsångare, och det kan kanske 

sättas i samband med den trygghet som kan uppnås genom att omfatta en tro och att ha 
tillgång till en koherent världsbild, där många frågor samtidigt får svar (Emmons et 
al.(1998). Förutom detta har den troende relativt klara riktlinjer för hur denne skall leva 
och bete sig mot sina medmänniskor. Emmons et al. (1998) har påpekat att religionen ger 
människor en mer koherent uppsättning strävanden som inte konkurrerar med varandra. 
Andra människor kanske måste använda mer energi åt att samordna och prioritera sina 
strävanden, eller pröva dem, medan det för troende är mer självklart hur de bör vara. Av 
denna anledning skulle de troende kunna känna mindre oro. Men dämpad oro kan också 
bero på kopplingen till den religiösa coping som Pargament (1997) beskrivit. Enligt Cole 
och Pargament (1999) kan troende copingmässigt vinna på att ge upp inför Gud. Troende 
känner att de i högre grad kan överlämna sina sorger åt en högre makt, de har inte fullt 
ansvar för allting själva, och de känner att livet för dem på det hela taget har en mening, 
fastän den kanske är fördold för dem. De kan så att säga vila i den trygghet, som det 
innebär att veta, att allt trots allt är i sin ordning, och att allt sker för det helas bästa. De 
troende kan också känna en ökad trygghet då de vet att de aldrig är ensamma och alltid 
har någon att vända sig till då de behöver stöd. Och stöd kan de få av antingen 
församlingen eller via den inre relationen med ”divine others” (Pollner, 1989). 

 
      De troende känner sig också mindre nedstämda än kontrollgruppen, och det kan bero på 

flera olika saker. Först och främst kan det helt enkelt bero på att de är lyckligare och i 
genomsnitt ligger högre i alla de positiva variablerna samt lägre i alla de negativa 
variablerna, även om skillnaderna inte är signifikanta för alla variablerna.  

 
      Det är svårare att förklara varför de troende känner mindre irritation och ilska än 

kontrollgruppen. Det är möjligt att ett aktivt religiöst engagemang och aktivt deltagande i 
samfundsliv på något sätt fungerar modellerande. Den troende både ser och hör att ett 
vänligt, fredsamt beteende är att eftersträva. Att leva efter budet ”älska din nästa så som 
dig själv” kanske gör att troende inte gärna skyller på andra, och därmed också känner 
mindre ilska eller irritation gentemot andra. Det är också möjligt att självskattningarna 
för denna variabel beror på att kristna troende anser att de inte ”borde” känna irritation 
eller ilska gentemot andra. Men det kan också helt enkelt vara så, att alla de observerade 
högre värdena på de positiva variablerna, samt de observerade lägre värdena på de 
negativa variablerna, sammantaget gör att de troende känner sig mindre irriterade och 
ilskna.  

 
      Kopplingen mellan kärlek och tro låter intuitivt rätt men har inte diskuterats tidigare i 

denna uppsats. En signifikant medelvärdesskillnad mellan grupperna finns och även en 
svag positiv signifikant korrelation mellan gruppen troende och variabeln kärlek. Denna 
korrelation bestod även efter kontroll för alla demografiska variabler förutom för 
utbildning. Variabeln kärlek nämndes inte i de i inledningen presenterade studierna om 
vare sig lycka eller religiositet, och kan därför inte sättas i relation till det som tagits upp i 
inledningen. Det är dock möjligt att anta, att de högre skattningarna i variabeln kärlek, för 
de troende, har att göra med känslor av att vara älskad av- och älska Gud.  Det är möjligt 
att denna variabel inte borde ha inkluderats i frågeformuläret.  
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 När det gäller variabeln mental balans, kan förklaringar för den högre självskattningen i 
den troende gruppen, fås genom Pargaments teori om religiös coping och från Emmons et 
al. (1998) studie om hur religion bidrar till koherens mellan olika strävanden och mål. 
Det är möjligt att hela det stödsystem som religionen kan erbjuda, på flera plan, för att 
handskas med olika typer av problem och stressorer (Pargament, 1997), sammantaget kan 
bidra till en ökad känsla av mental balans. Att troende individer oftare upplever sig ha en 
koherent världsåskådning samt mindre konkurrens bland sina motiv och strävanden 
(Emmons et al., 1998) kan säkerligen också bidra till den observerade högre känslan av 
mental balans. 

      
      Att de troende i genomsnitt har ett högre medelvärde i variabeln känsla av personlig 

styrka kan förklaras av Coles och Pargaments (1999) tes om att andlig ”surrender”. 
Andlig ”surrender” kan paradoxalt nog leda till en högre känsla av kontroll. Samtidigt 
som troende säger sig ledas av Gud och accepterar att Han i sista hand har kontrollen 
över saker och ting, känner de troende att de har mer personlig kontroll än andra. Enligt 
Pargament finns flera olika typer av coping även inom den positiva religiösa copingen. 
Individen kan ”samarbeta” med Gud på så sätt att denne ser honom som en 
”samarbetspartner”, eller individen kan förhålla sig passiv och hoppas att Gud skall 
ingripa och utföra något som förändrar dennes situation. Metoden att ”samarbeta” med 
Gud är den som bäst förklarar paradoxen att individen kan ha en känsla av kontroll, 
samtidigt som denne är medveten om sin egen bristande kontroll, och vet att det ytterst är 
Gud som är den som låter saker ske eller inte ske (Hill & Pargament, 2003).  

 
      De troende har i genomsnitt mycket höga medelvärden i de religiösa variablerna: känsla 

av gudsaktivitet i livet och känsla av en personlig gudsrelation. Detta tyder på att även 
om en individ accepterar Gud som en styrande kraft i tillvaron, så fungerar den relationen 
väl tillsammans med en känsla av personlig kontroll i livet. Kanske beror den 
självskattade högre personliga kontrollen på, att individen vet, att denne ”har ett 
samarbete” med Gud och vet att när han/hon själv inte mer kan göra något så är det dags 
att kliva åt sidan och lämna över resten åt Gud. Därtill hör också att individen litar till att 
Gud finns och att Han verkligen skall ingripa på det sätt som är bäst. Det kan vara svårare 
för icke troende att kliva åt sidan, eftersom de inte tror at det finns någonting gudomligt 
utanför dem själva som kan ta vid där de själva slutar, eller som hela tiden har ett 
vakande öga över vad som händer.    

 
      Förklaringarna ovan visar hur de olika negativa och positiva emotionella variablerna 

(som uppvisat signifikanta medelvärdesskillnader) på olika sätt skulle kunna påverkas av 
tro. De självskattade skillnaderna i dessa emotionella variabler kan sammantaget ge en 
hänvisning på grad av subjektivt välmående. Och i denna studie har det kunnat visas att 
troende upplevelser en högre grad av subjektivt välmående än kontrollgruppen av 
körsångare. Förutom de variabler, som i regressionsanalyserna, visat sig påverka 
självskattningen i variabeln lycka är det möjligt att den högre upplevelsen av subjektivt 
välmående också kan bidra till att förklara skillnaderna mellan gruppernas 
självskattningar i variabeln lycka.  

 
Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie har, för en grupp aktivt troende i Sverige, 
kunnat visa på samband mellan aktiv tro och självskattad lycka, samt på ett samband 
mellan aktiv tro och subjektivt välmående. Förutom de ovan nämnda försöken till att 
förklara dessa samband, kan frågan ställas om det finns ytterligare något som skulle 
kunna förklara alla dessa positiva samband? Kanske detta något skulle kunna vara det 
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som Pargament tagit upp angående religionens förmåga att vara flexibel och mångsidig. 
Kanske gör det en människa lyckligare ifall hon har någonting tryggt och stabilt, en 
koherent världsbild, riktlinjer för hur man ska leva, samt en social gemenskap, att luta sig 
mot när som helst i livet. Förutom allt detta kan religionen på grund av sin flexibilitet 
hjälpa individen att handskas med olika typer av problem genom livet, inom många olika 
områden. Religionen kan erbjuda olika typer av sällskap, både yttre socialt sällskap och 
inre vägledning och tröst. Och individen kan vila i vetskapen om att allt är som det ska 
vara. Kanske kan detta förklara att den troende tenderar att vara något lyckligare än vad 
andra är. 
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     Appendix 
 
 
      Hej! 
 
      För att ta reda på mer om hur människor känner kring olika livsfrågor har den här 

enkäten utarbetats som del i ett uppsatsarbete. Jag som skriver uppsatsen studerar vid 
Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet och är tacksam för den hjälp jag 
kan få av Dig. 

 
      Enkätuppgifterna behandlas helt och hållet konfidentiellt och ingen möjlighet att 

identifiera enskilda personer finns. Insamlade uppgifter kommer endast att användas i 
studiesyfte och ingen information lämnas ut till oberörda. 

 
      Vill Du veta mer om resultatet av denna studie, skriv då din egen mejladress på sista 

sidan av enkäten så skickar jag ut information när studien är klar. Om Du har frågor 
kring studien går det bra att kontakta mig på telefonnumret nedan. 

 
      Din medverkan betyder mycket! 
 
      Tack för hjälpen 
      Remi Tamminen      tel: 070- 554 46 52 
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Nedan följer några bakgrundsfrågor och därefter kommer ett antal påståenden som du 
ombeds ta ställning till. Ringa in den siffra i skalan som du anser bäst stämmer överens 
med hur du känner. Siffran 1 står för ”stämmer inte alls” och 10 står för ”stämmer helt 
och hållet”.  
 
      
     1. Man___   Kvinna___ 
 
      
     2. Hur gammal är du?____ 
 
      
     3. Gift/sammanboende        Ja____     Nej____ 
 
      
     4. Vilken är din högsta utbildning?  Grundskola___   Gymnasium___   Högskola___ 
 
     
     5. Yrke_______________________ 
 
 
 

   1=stämmer  helt                   10=stämmer    
           och hållet       inte alls 
     
    6. Jag finner livet meningsfullt                          1    2    3   4    5    6    7    8    9   10  
 
 
    7. Jag känner mig frisk                            1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
 
     
    8. Jag känner mig oftast lycklig                          1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
 
    
    9. Jag känner rädsla för döden                          1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
 
    
   10. Jag känner mig oftast mentalt balanserad                1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
  
     
    11. Jag känner ofta att mitt liv är fyllt                           1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
          med kärlek   
 
    12. Jag känner ofta oro                           1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
     
 
    13. Jag känner att jag har personlig styrka                    1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
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1=stämmer                               10=stämmer                        
helt och  hållet                                 inte alls                             
                       

      
    14. Jag känner mig ofta ensam                          1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
     
 
    15. Jag känner mig oftast optimistisk                           1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
          inför framtiden 
 
    16. Jag känner ofta irritation eller ilska                        1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
          gentemot andra 
 
    17. Jag accepterar vad livet har att erbjuda mig            1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
   
  
    18. Jag känner mig ofta nedstämd                          1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
   
 
    19. Jag känner i regel att jag har kontroll     1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
          över mitt liv  
 
    20. Jag har goda relationer till andra människor           1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
   
 
     21. Min uppfostran har varit religiös                           1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
    
       
     22. Jag känner att Gud aktivt verkar i mitt liv             1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
   
       
     23. Jag upplever att jag har en personlig    1    2    3   4    5    6    7    8    9   10 
           relation till Gud 
        
 

 
 

Din medverkan betyder mycket. Tack för din medverkan! 
 

Remi Tamminen 
tel: 070- 554 46 52 

 
 


