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Sammanfattning
Denna uppsats syftar till att undersöka om graden av judisk religiositet påverkar hälsan. 

Religiositet  definieras  i  tre  dimensioner;  beteende,  attityd  och  tro  som tillsammans 

skiljer  en  religion  från  en  annan.  Hälsa  definieras  med  hjälp  av  World  Health 

Organisation, WHO, som 1948 menade att hälsa är "ett tillstånd av fullständigt fysiskt,  

psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp". 

Studier har visat att ett stort religiöst engagemang har ett måttligt samband med bättre 

hälsa där religion erbjuder ett litet, men betydande skydd. Vissa forskare menar dock att 

religion har en negativ påverkan på hälsan, i och med en ökad risk för olika typer av 

psykiska problem. 

Utgångspunkten för denna studie är Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät som 

syftar till att beskriva den svenska befolkningsgruppens hälsoläge. Urvalet består av 

Sveriges judiska minoritetsgrupp, 16 – 84 år, som är medlemmar i antingen Stockholm, 

Göteborg eller Malmö Judiska församling. Tilläggsfrågor inkluderades om det specifikt 

judiska. Totalt skickades 1272 enkäter ut och med en svarsfrekvens på 34,8 % och ett 

totalt bortfall på 65,2 %. 

Resultaten redovisades och analyserades med ett antal logistiska regressioner där de tre 

beroende variablerna mätte det allmänna hälsotillståndet, den psykiska samt den 

kroppsliga hälsan vilka testades mot samtliga oberoende variabler. Studien kan inte 

bekräfta hypotesen att graden av judisk religiositet har någon oberoende påverkan på 

hälsan. Istället tar ålder över effekten på hälsa vilket kan tyda på att medelåldern är 

högre för människor med en starkare religiositet. Det kan därför konstateras att religion 

inte är en viktig faktor för en god hälsa, åtminstone inte bland judiska 

församlingsmedlemmar i svenska storstäder. 

Nyckelord

Judendom, religion, hälsa, socialt stöd. 
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Påverkar graden av judisk 

religiositet hälsan?

1. Inledning 

Den judiska befolkningen är en av Sveriges fem nationella minoriteter men trots detta är 

kunskapen om svenska judars hälsa bristfällig. Intresset för ämnet väcktes då området är 

underforskat där de studier som gjorts på judar i Sverige inriktar sig på identitet, och 

inte på hälsa. Jag vill därför genomföra undersökningen då jag önskar belysa hur 

eventuella svagheter i en judes hälsostatus kan relateras till dennes religiositet. Genom 

att undersöka om olika grad av judisk religiositet påverkar hälsan hoppas jag att denna 

uppsats kan bidra till forskningsfältet som försöker hitta ett samband mellan religiositet 

och hälsa samtidigt som den ska ge en uppdaterad bild av hur judarna i Sverige mår 

idag. Syftet med denna studie är att se om graden av judisk religiositet påverkar hälsan. 

Hypotesen är att graden av judiska religionsutövning påverkar hälsan. Avgränsningen 

för uppsatsen är medlemmar, 16-84 år, i Stockholms, Göteborgs eller Malmös judiska 

församling. 

I följande avsnitt redovisas teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning som tar upp 

de frågor uppsatsen behandlar. Sedan följer ett metodavsnitt som redogör för bland 

annat urvalsprocessen, variabelkonstruktioner samt operationaliseringar. Resultatdelen 

syftar till att presentera huvudsakliga resultat. I slutsats och diskussion diskuteras de 

viktigaste resultaten. Uppsatsen avslutas med förslag på framtida forskning. 
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2. Teoretisk Bakgrund och tidigare forskning

Då inga studier gjorts på det specifika uppsatsämnet redovisas här teorier och 

forskningsresultat från angränsande forskningsfält. De undersökningar som gjorts om 

judar i Sverige fokuserar på identitet och inte lika mycket på hälsa, se bland annat 

Fischer (1996). På grund av detta används därför angränsande internationell forskning 

om religiositet och religion som har relevans för uppsatsens forskningsfråga. 

2.1 Hälsa

Hälsa är ett begrepp som ursprungligen ansågs vara beroende av en individs 

levnadsvanor, motion, miljö och mat (Stanhope & Lancaster, 2000; Sayor, 2004) och 

hälsa utvecklades, i västvärlden, senare till att endast innefatta fysisk hälsa. 

World Health Organisation, WHO, kom 1948 fram till att hälsa är synonymt med 

välbefinnande där de menade att hälsa är "ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt  

och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp". Taylor 

och Brown (1988) menar att en psykologisk hälsosam person är en sådan som bibehåller 

kontakten med verkligheten. Det individen ser ska därför finnas i verkligheten samtidigt 

som de ska ha kvar kontrollen över centrala händelser i livet både nu och i framtiden 

(Jahoda, 1958; Taylor & Brown, 1988). Ytterligare ett centralt kriterium är att personen 

har förmågan att vara nöjd eller tillfredsställd (Taylor & Brown, 1988). 

2.2 Religion

Religion är ett centralt begrepp för denna studie samtidigt som det inte finns någon 

entydig definition. Vanderpool och Levin (1990) menar att religiösa traditioner skapas 

och upprätthålls för att individen ska känna lugn och bli räddad från ett kaotiskt liv 

samtidigt som det hjälper oss att acceptera livets frustrationer, begär och begränsningar. 

Trots detta är ett av de största problemen inom ämnet svårigheten att mäta religiositet 

och religiöst deltagande eftersom religion är en multidimensionell domän som b.la. 

inkluderar beteende, attityder och tro (Ellison & Levin, 1998). För denna studie kommer 

religion definieras genom dessa tre dimensioner som tillsammans särskiljer en religion 

från en annan. Det är dock viktigt att särskilja religiöst engagemang som beteenden - 

såsom deltagande, bön etc. - och funktionella aspekter däribland olika typer av livsstil. 
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De funktionella aspekterna kan vara svåra att mäta vilket i sin tur gör det svårt att veta 

om dessa verkligen har en fördelaktig effekt på hälsan. Ytterligare problem är risken för 

att man förbiser några viktiga religiösa faktorer som kan ha en direkt effekt på hälsa 

(Chatters, 2000; Sarri et al., 2006).

2.3 Socialt stöd 

Ett socialt stöd innebär att individen befinner sig i sociala nätverk vilket ger en positiv 

upplevelse som dessutom bidrar till stabila, sociala roller i samhället (Cohen & Wills, 

1985). Detta kan vidare leda till ett välbefinnande då det medför en förutsägbarhet, 

stabilitet samt ger individen en bättre självkänsla (Cohen & Wills, 1985). 

Socialt stöd innebär att en individs signifikanta andra – familj, vänner – stödjer 

individen i situationer med syftet att bland annat underlätta personens ansvarstagande 

(Thoits, 1986).  Det sociala stödet får full effekt om det kommer från en person som 

socialt liknar individen och som är lugnare i utmanande eller stressiga situationer 

(Thoits, 1986). Stressiga situationer definieras som oönskade förändringar vilket kräver 

ett ändrat beteende (Thoits, 1986). Exempel på detta kan vara ofrivillig pensionering, 

skilsmässa och arbetslöshet. För denna studie definieras stress som ett tillstånd där man 

känner sig spänd, rastlös, nervös, orolig eller okoncentrerad. 

2.4 Hälsa och socialt stöd

Forskare har länge sett en koppling mellan sociala relationer och hälsa där mer socialt 

isolerade individer uppvisar en sämre hälsostatus (House et al., 1988). Många som 

forskar på socialt stöd antar att det emotionella stöd en individ får från det sociala 

nätverket är viktigt för hälsan (Schaefer et al., 1981). Trots att dessa samband funnits 

bör det uppmärksammas att effekten av socialt stöd och hälsa i många studier kan bero 

på att man jämfört extrema kontraster; socialt isolerade individer med människor som 

har medel eller höga nivåer av stöd  (Berkman & Syme, 1979; House et al., 1982; 

Cohen & Wills, 1985). 

Schumaker och Hill (1991) menar att man kan se kopplingen hälsa och socialt stöd 

genom olika mekanismer där det sociala stödet antingen direkt eller indirekt påverkar 

beteenden kopplade till hälsan. Olika typer av socialt stöd kan ge långtgående effekter i 

form av bättre immunförsvar samt påverka exempelvis alkohol- och rökvanor (Krantz, 

Grunberg & Baum, 1985; Wills, 1983; Cohen & Wills, 1985). Andra menar att det finns 
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psykologiska orsaker där socialt stöd kan medföra mer positiva känslor såsom ökat 

självförtroende eller en ökad känsla av tillhörighet (Schumaker & Hill, 1991). Socialt 

stöd kan även fungera som en stressbuffert som avbryter en stressfull situation och 

därmed även de psykiska och fysiska stresssymtomen (Cohen & Wills, 1985).  Även 

Thoits (1986) menar att socialt stöd och relationer till andra kan agera som en buffert då 

den psykologiska påverkan minskar i samband med stressiga händelser i livet (Cohen & 

Wills, 1985; Kessler & McLeod, 1985; Turner, 1983).  

Trots att studier har visat på att socialt stöd och sociala relationer kan påverka en 

individs hälsa är det fortfarande oklart hur denna påverkan sker och frågan är om det 

istället kan finnas andra bakomliggande faktorer (se exempelvis Schaefer et al., 1981). 

2.5 Hälsa och religion 

Det finns många biologiska, sociala och psykologiska faktorer där religion påverkar 

hälsan (Levin, 1996). Trots att kopplingen religion – hälsa diskuterats i hundratals år, är 

det först de senaste 50 åren som studier har gjorts på ämnet (Koenig, 1997). För mindre 

än 10 år sedan bemöttes teorier kring hälsa och religion med skepticism från många 

medicinska forskare men tack vare att kvaliteten av studier kring ämnet ökade, ökade 

även intresset (Ellison & Levin, 1998).  

Många artiklar som behandlar ämnet religion och hälsa har valt att utgå från ett 

perspektiv som syftar till att jämföra ett antal centrala religioner såsom katoliker, judar 

och kristna med varandra (Sloan & Bagiella, 2002). Problemet med dessa typer av 

studier är att de inte mäter det religiösa utan istället utgår från skillnader i 

sjukdomshistorik mellan grupperna, såsom kolesterolnivåer och andra ohälsofaktorer 

(Sloan & Bagiella, 2002). Studier har dock visat att ett stort religiöst engagemang har 

ett måttligt samband med bättre hälsa där religion erbjuder ett litet, men betydande 

skydd (Ellison & Levin, 1998). Det viktigaste är dock inte att hitta de omständigheter 

som motverkar att friska populationer blir sjuka utan det handlar om att identifiera de 

faktorer som upphöjer normalt friska populationer till att förbli hälsosamma och 

sjukdomsfria, där religion är en av dessa faktorer (Levin, 1996). Genom att identifiera 

dessa faktorer kan ohälsa motverkas genom förebyggande åtgärder. 

Sarri, Higgins och Kafatos (2006) för fram att ritualer och ceremonier som omgärdar 

maten kan främja både kropp och själ och religiösa grupper får ofta sin distinkta 

identitet genom deras speciella kostvanor. Koscher mathushållning innebär bland annat 
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att judar endast äter kött som slaktats och tillagats enligt bestämda regler. Ortodoxa 

judar som äter koscher, dvs inte blandar kött och mjölk, har visat sig ha ett lägre BMI än 

sekulariserade judar (Sarri et al., 2006). BMI kan ses som ett mått på den kroppsliga 

hälsan då den är ett riktmärke för att mäta hälsosam vikt. Skillnaderna i BMI mellan 

ortodoxa och sekulariserade judar berodde bland annat på livsstil och matvanor där 

ortodoxa judar äter mindre mättat fett och mer kolhydrater än deras sekulariserade 

motpart (Sarri et al., 2006). 

Även optimism och hopp, som tillskrivs genom exempelvis ett religiöst deltagande, 

medför en bättre fysisk hälsa och studier har visat att pessimism har långtgående 

effekter på en individs fysiska hälsa (Peterson et al., 1998; Koenig et al., 2001). En teori 

menar att vissa religioner sanktionerar ohälsosamt beteende, såsom alkohol, droger och 

tobak och enligt denna teori tenderar därför högt religiösa att inte använda droger och 

dricka alkohol i samma utsträckning som mindre religiösa människor (Idler & George, 

1998; Koenig et al., 1998) vilket direkt leder till ett hälsosamt beteende för religiösa 

individer (Levin, 1996). 

Religiositet kan även ses som ett medel att handskas med stress (Loewenthal, 2006). 

Sociala grupper, såsom religiösa grupper, skapar strukturer som ska skydda individen 

från stressiga situationer där individens beteende inte räcker till (Idler & George, 1998; 

Koenig et al., 1998). Depression är ett exempel på sjukdom som är mindre vanligt bland 

religiösa (Loewenthal, Goldblatt & Gorton et al., 1997a; Loewenthal, 2006). 

Religion har inte bara en positiv påverkan på hälsa, utan det finns även negativa effekter 

(Ellison & Levin, 1998). Levin (1996) menar att religiositet inte bevisat främjar hälsan 

eller förebygger sjukdomar och religionen är därför inte den viktigaste faktorn för en 

god hälsa. Enligt Koenig (1997) menade Sigmund Freud menade att en stark religiositet 

kan leda till depressioner, skuldkänslor och andra psykiska problem. Religion kan även 

ha en neurotisk påverkan som föder bland annat känslomässig instabilitet och ett 

ohälsosamt förnekande av naturliga instinkter (Koenig, 1997). 

Det är slutligen viktigt att vara medveten om att det kan finnas ett kausalt problem; 

medför hälsoproblem en starkare religiositet eller är det den starka tron som påverkar 

hälsan (Koenig, McCullough & Larson, 2001)? Byrd (1988) tar upp det kausala 

problemet då han undrar om en sämre hälsa gör att vårt religiösa deltagande minskar, 

istället för att anse att ett högre deltagande leder till bättre hälsa (se Levin, 1994). Levin 
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(1994) menar att frågan om ett kausalt samband kan svaras med ”kanske” då inga 

studier har bevisat att sambanden är kausala. 

2.6 Hälsa, religion och socialt stöd

Ellison och Levin (1998) identifierar de mekanismer inom religionen som ger 

hälsorelaterade effekter, bland annat inkluderas mekanismer såsom individens livsstil, 

där vissa religiösa grupper är negativt inställda till högt risktagande, och sociala nätverk 

som skapas i samband med religiösa samlingar där det skapas större och tätare sociala 

nätverk. Även känslan av att det finns socialt stöd kan påverka en persons fysiska och 

psykiska status där ett socialt stöd, en känsla av tillhörighet samt gemenskap inom 

religionen minskar stress och ilska hos religiösa individer (Levin, 1994) Detta sociala 

stöd i samband med religiösa sammanhang kan vara kopplat till hälsorelaterade 

beteenden (Oman and Reed, 1998; Oman and Thoresen, 2002; Sarri et al., 2006). En 

religiös aktivitet kan därför skapa ett antal biologiska processer som främjar hälsan 

(Levin, 1994). 

Religiösa grupper styr medlemmarna i deras tro kring gud, etik och relationer till andra 

där många av dessa är direkt relaterade till hälsa (Idler & George, 1998; Koenig et al., 

1998). De sociala villkor som därmed uppstår i en religiös grupp påverkar hälsan 

samtidigt som författarna menar att Weber och Durkheim formulerar forskningsfrågor 

som syftar till att svara på vilken typ av individ som man antar påverkas av kopplingen 

religion, socialt stöd och hälsa (Idler & George, 1998; Koenig et al., 1998). Studier har 

visat att religiösa grupper stödjer individer som drabbats av depressioner i samband med 

exempelvis dödsfall genom att komma med mat, erbjuda transport eller finansiell hjälp 

(Idler & George, 1998; Koenig et al., 1998). 

3. Metod och data

Utgångspunkten för denna studie är Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät som 

syftar till att beskriva den svenska befolkningsgruppens hälsoläge. Ytterligare 28 frågor 

lades till om det specifikt judiska. I den färdiga judiska hälsoenkäten, som var anonym, 

ingick bland annat kategorierna hälsa, levnadsvanor, sociala relationer, ekonomiska 

förhållanden och slutligen frågor om det judiska. Den judiska hälsoenkäten utformades i 

samarbete med Lars Dencik, professor i socialpsykologi och den slutgiltiga versionen 

godkändes av Judiska Centralrådet. Samarbetet baserades på en förförståelse av fältet då 
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samtliga som arbetat med enkäten är judar och har en stor kunskap om gruppen. Denna 

kunskap underlättade frågeformuleringen samtidigt som frågor från tidigare 

undersökningar kunde inkluderas för att påvisa eventuella nya resultat och samband. 

Urvalet var länge uppe för diskussion då det fanns två val; endast utgå från 

församlingsmedlemmar eller också inkludera icke-församlingsmedlemmar. På grund av 

tidsbrist togs beslutet att endast utgå från församlingsmedlemmar då medlemsregister 

med tillhörande kontaktuppgifter fanns att tillgå samtidigt som icke-medlemmar är 

svåra att nå vilket försvårar en eventuell urvalsprocess. Urvalet är stratifierat på ort och 

baserades på medlemsregister från Stockholms, Göteborgs och Malmös Judiska 

Församlingar. Det finns totalt 5300 registrerade medlemmar inom Judiska Centralrådet, 

uppdelat på Stockholm (67,9%), Göteborg (22,7%) samt Malmö (9,4%).  

Enkäten skickades ut den 27 augusti  2009 och en sista svarsdag fastställdes till den 21 

september 2009. Ca två veckors svarsfrist ansågs vara tillräckligt, baserat på tidigare 

erfarenheter. Med enkäten bifogades även ett missivbrev med information om 

undersökningen och vart respondenterna skulle vända sig om de hade frågor om själva 

enkäten eller om de kände att de behövde någon att prata med (Se bilaga A). Kuratorer 

från de tre Judiska församlingarna ställde därför upp om frågorna skulle visa sig vara 

stötande på nåt sätt såsom väcka minnen från Förintelsen.  På grund av mycket låg 

svarsfrekvens i samband med att svarsfristen på två veckor gått ut, utökades svarstiden 

med sammanlagt två veckor, vilket inbringade ytterligare 100 enkäter.  Totalt skickades 

1272 enkäter ut och bortfallet blev slutligen 829.  Detta innebär en svarsfrekvens på 

34,8 % och ett totalt bortfall på 65,2 %. Detta kan jämföras med den nationella 

folkhälsoenkäten med en svarsfrekvens på strax under 60%.  Enkäterna skickades 

vidare för bearbetning till EDB Business partner, som arbetar med bland annat 

statistiska sammanställningar och diverse IT-tjänster, den 15 oktober 2009 där svaren 

skannades in. Den 6 november 2009 levererades en datafil med de judiska 

respondenternas svar.

3.1 Urval 

Urvalet består av Sveriges judiska minoritetsgrupp som är medlemmar i Stockholm- 

Göteborg eller Malmö judiska församling och åldersfördelningen är 16 - 84 år. Den 

övre åldersgränsen sattes med motiveringen att personer över 84 år kan ha svårigheter 

att svara på enkäten samtidigt som de kan reagera kraftigt på frågorna eller på syftet 
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med undersökningen. I urvalsprocessen var det även viktigt att behandla informationen 

– medlemsregister etc – med fullständig sekretess och hela processen genomfördes 

därför på ett kontor på Judiska Församlingen i Stockholm där var fjärde medlem 

slumpmässigt valdes ut och inget material fick lämna församlingshuset under arbetets 

gång. Andelen som slutligen togs ut för undersökningen var 821 från Stockholm, 315 

från Göteborg samt 136 från Malmö. Det slutgiltiga urvalet blev således 1272 personer. 

3.2 Begränsningar och problem 

Valet att undersöka judarnas hälsa med ett kvantitativt tillvägagångssätt motiveras av 

respondentens möjliga ovilja att svara på frågor om den personliga hälsan i en face-to-

face intervju och chansen för ärliga svar ökar därför om respondenten istället får delta i 

en anonym enkät. Dock hade en kvalitativ metod gett möjligheten till följdfrågor för 

teman som visar sig vara intressanta för studiens syfte och hypotes. Även eventuella 

definitionsproblem minskar då forskaren och respondenten kan reda ut oklarheter som 

uppstår i samband med intervjun. 

Att urvalet till enkäten baseras på judar som bor i storstäder och i urbana miljöer gör att 

en generalisering till populationen av judar i Sverige är svår att göra. Skillnader i bland 

annat levnadsvanor kan förklaras av var i landet man bor och eftersom studien endast 

utgår från storstadsbefolkningen är det svårt att generalisera resultatet till judar i 

småstäder, som förmodligen har andra levnadsvanor och andra sätt att utöva sin 

religiösa tro på än judar i urbana miljöer. Valet att inte ålderstandardisera materialet 

beror på att denna uppsats huvudsakliga syfte inte var att jämföra olika judiska grupper 

utan mer relatera begreppen religiositet och hälsa till varandra. 

Ytterligare praktiska begränsningar handlade om att individuella påminnelser inte 

skickades ut på grund av att en förutsättning för enkätens genomförande var 

hundraprocentig anonymitet. Detta har säkerligen påverkat svarsfrekvensen. Att en del 

frågor i huvudenkäten återkommer i den judiska delen är ytterligare något som kan ha 

påverkat svarsfrekvensen. 

Som nämnts ovan är det viktigt att som forskare vara medveten om förförståelsen för 

fältet. För studien har inte denna förförståelse påverkat resultatet i betydande grad då 

undersökningen skett i form av ett standardiserat frågeformulär vilket minimerat 

forskarens möjlighet att tolka och påverka respondenternas svar. Förförståelsen kan 

dock haft en påverkan om studien utförts med hjälp av individuella intervjuer där det 
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finns större möjligheter att tolka respondenternas svar och deras reaktioner på frågorna 

som ställts. 

Efter att enkäternas skickats ut den 7 september inkom många åsikter. Bland annat 

verkade personer med en sämre hälsostatus mest negativa till att svara på enkäten där 

mångfalden av frågorna blev påfrestande.  Detta eventuella systematiska bortfall är 

viktigt att vara medveten om då det kan ge en skevhet i resultaten där de sjukaste är 

underrepresenterade.  Den övriga responsen som mottogs handlade främst om att 

enkäten var en undersökning som registrerade svaren och därmed kartlade judarna i 

Sverige. Andra som fått enkäten menade att den syftade till att göra samma sak som 

nazisterna under andra världskriget och information av personlig art, som hälsofrågor, 

inte borde bli offentliga dokument hos myndigheter. Majoriteten av de negativa 

reaktionerna hänvisade till historiebeskrivningen där de menade att det judiska folket 

inte ska utsättas för en sådan kartläggning som skedde under andra världskriget. 

3.3 Bortfall

I en enkätundersökning som denna finns det två typer av bortfall. Interna bortfall 

innebär bortfall på specifika frågor och externa bortfall innebär att en individ valt att 

inte svara på enkäten överhuvudtaget. Det totala bruttourvalet om 1272 personer 

minskades med 22 personer. 20 av dessa hade okänd adress eller hade flyttat utan 

eftersändning och 2 hade avlidit. Det totala interna bortfallet är 66,3%.  

3.4 Variabelmotivering

För att mäta hälsan valdes tre variabler ut som beskrev det allmänna hälsotillståndet, 

den psykiska och kroppsliga hälsan. Valet av dessa tre variabler motiveras av att de 

syftar till att beskriva olika delar av en persons hälsa. Enligt WHOs definition är hälsa 

"ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott  

frånvaro av sjukdom och handikapp". Denna definition valdes ut då den inte mäter 

specifika hälsoproblem såsom olika typer av värk, sömnsvårigheter utan ger en mer 

allmän bild. Även frågor om depression och stress inkluderades som extra mått på 

psykisk hälsa, då teorin pekat på att religiositet påvisar störst samband till den psykiska 

hälsan. 

För att mäta religiositet valdes fyra variabler ut som mäter graden av judisk 

religionsutövning samt känslan för det judiska. Om man deltagit i religiösa 
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sammankomster och om man håller koscher i hemmet är ytterligare två variabler. 

Samtliga mäter olika aspekter av en individs relation till judendomen samtidigt som de 

utgår från tre dimensioner; beteende, en attityd eller en tro, detta enligt Ellison och 

Levins (1998) indelning. Dessa tre dimensioner (1998) var utgångspunkten i valet av 

variablerna och dimensionen tro återfinns i graden av judisk religionsutövning som 

syftar till att beskriva en trosuppfattning. Frågan om deltagande i religiösa 

sammankomster är ett exempel på ett beteende och attityden mäts genom känslan för 

det judiska som beskriver en individs attityd till religionen. Att hålla koscher i hemmet 

faller under samtliga dimensioner, där beslutet att hålla koscher har sitt ursprung i en tro 

och en attityd som sedan mynnar ut i ett medvetet beteende. Allt detta tillsammans 

skapar en kultur och är det som särskiljer en religion från en annan. 

Valet av variabler som mäter socialt stöd/sociala relationer var svårare att göra.  Thoits 

(1986) definition av socialt stöd innebär att en individs signifikanta andra – familj, 

vänner – stödjer individen i situationer som syftar till att bland annat underlätta 

personens ansvarstagande. Sett till denna definition valdes frågor ut som mätte just 

detta. Om en person har någon att anförtro sig åt och om personen lider av 

ensamhet/utanförskap är därför två frågor som ansågs uppfylla Thoits (1986) definition 

av begreppet socialt stöd. 

Ålder och kön är två allmängiltiga bakgrundsvariabler som är nödvändiga att ha med 

som kontrollvariabler och som inkluderas i flertalet av ovan nämnd tidigare forskning, 

exempelvis Schaefer et al.. Även tre frågor om levnadsvanor inkluderades som beskrev 

alkoholvanor, om personen röker eller använder hasch/marijuana. Dessa kan ses som 

hälsovariabler, religiösa variabler eller som i denna studie, bakgrundvariabler. Då den 

tidigare forskningen betonade att det möjligtvis kunde finnas samband mellan dessa tre 

typer av levnadsvanor och hälsa placerades dessa i bakgrundkategorin vilket gav 

möjligheten att testa dem mot olika typer av hälsa men även religiositet. 

3.5 Operationaliseringar och variabelkonstruktion

3.5.1 Beroende variabel

Hälsa har operationaliserats med tre huvudfrågor; ”Hur bedömer du ditt allmänna 

hälsotillstånd?” där svarsalternativen Bra och Mycket bra slagits ihop och Någorlunda/

Dåligt/Mycket dåligt slagits ihop. Detta ger två svarsalternativ; (1) Bra/Mycket bra samt 

(0) Någorlunda/Dåligt/Mycket.  ”Om du tänker på din kroppsliga hälsa, hur många 

10



dagar den senaste 30-dagarsperioden skulle du säga att den inte varit god?” och ”Om 

du tänker på din psykiska hälsa, hur många dagar den senaste 30-dagarsperioden 

skulle du säga att den inte varit god? hade öppna svarsalternativ där respondenten fått 

fylla i antal dagar, 0-30. Dessa svarsalternativ gjordes om där (1) 0 dagar och (0) 1-30 

dagar.  

Ytterligare två mått på psykisk hälsa inkluderades; ”Känner du dig för närvarande 

stressad?” med de ursprungliga svarsalternativen (1) Inte alls, (2) I viss mån, (3) 

Ganska mycket samt (4) Väldigt mycket. Här slogs alternativen ihop till att endast mäta 

ja eller nej, dvs (1)  I viss  mån/Ganska mycket/Väldigt mycket och (0) Inte alls. 

”Lider du av depression?” var ursprungligen en flervalsfråga där respondenten fått 

kryssa för de alternativ som instämde på henne, där depression var ett val. För att plocka 

ut depression omkodades alla missing för det specifika svarsalternativet till nej, och 

värdet 1, som mätte ja, behölls. Fråga 94.6, som mäter depression, fick alltså de egna 

svarsalternativen (1) Ja och (0) Nej. 

3.5.2 Oberoende variabler

De två kategoriska variablerna som inkluderas mäter religiositet har operationaliserats 

med frågorna ”Hur skulle du vilja beskriva dig i förhållande till judisk 

religionsutövning?” med svarsalternativen (0) Jag utövar inte alls religionen (1) jag är 

judisk, bara så där i allmänhet (2) Jag är ”liberal” (reform/masorti) judisk (3) Jag är 

”traditionell”, men inte ortodox och (4) Jag är ortodox. För att få en mindre skev 

fördelning mellan de olika graderna av judisk religionsutövning slogs traditionell och 

ortodox ihop, då ortodox bara hade N= 9. Referenskategorin sattes till (0) Jag utövar 

inte alls religionen. 

”Man kan ha olika känsla för det judiska. Vilken av följande svarsalternativ beskriver 

bäst hur du känner det?” är den andra kategoriska variabeln med de ursprungliga 

svarsalternativen (0) Även om jag har judisk bakgrund, betraktar jag mig inte på något 

sätt som judisk (1) Jag är medveten om att jag är jude, men tänker inte så ofta på det (2) 

Jag känner mig rätt judisk, men andra aspekter av mitt liv och min tillvaro spelar också 

stor roll (3) Jag är starkt medveten om att jag är jude, och det är mycket viktigt för mig 

samt (4) Inget av dessa alternativ, svårt att säga. (0)  Även om jag har judisk bakgrund, 

betraktar jag mig inte på något sätt som judisk, blev referenskategorin. 
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”Håller du koscher hemma hos dig?” gjordes om där (1) Ja och (0) Nej. Slutligen 

användes ”Har du deltagit i religiösa sammankomster under de senaste 12 

månaderna?”. Denna fråga är återigen ett av svarsalternativen i en flervalsfråga där 

respondenten fick kryssa för de alternativ som instämde på just dem. Genom att omkoda 

alla missing till nej kunde det aktuella svarsalternativet lyftas ut och därmed bli en egen 

fråga. Fråga 70.7 som mäter deltagande i religiösa sammankomster gjordes alltså om till 

en egen med svarsalternativen (1) Ja och (0) Nej. 

Socialt stöd/sociala relationer har operationaliserats med två frågor där positiva svar 

tyder på ett socialt stöd. ”Har du någon du kan dela dina innersta känslor med och 

anförtro dig åt?” där de ursprungliga svarsalternativen behölls; (0) Ja och (1) Nej. Även 

”Lider du av känsla av ensamhet/utanförskap?” är ett alternativ från en flervalsfråga. 

Alla missing fick värde 1 och frågan lyftes därmed ut till en egen med svarsalternativen 

(1) Ja och (0) Nej. 

Bakgrundsfrågorna. Kön fastställs genom frågan ”Är du man eller kvinna?” med 

svarsalternativen (0) Man och (1) Kvinna. För att fastställa ålder undrade vi ”Vilket år 

är du född?” med ett öppet svarsalternativ och variabeln är kontinuerlig. 

Även tre frågor som beskriver personens levnadsvanor inkluderades. ”Röker du 

dagligen?” där de ursprungliga svarsalternativen behölls; (1) Ja (0) Nej , ”Hur ofta har 

du druckit alkohol under de senaste 12 månaderna?” där (1) innehöll de ursprungliga 

svarsalternativen 4 gånger/vecka eller mer,  2-3 gånger/vecka, 2-4 gånger/månad och 1 

gång/månad eller mer sällan samt (0) Aldrig. ¨Den slutgiltiga frågan om levnadsvanor 

var ”Har du någon gång använt hasch eller marijuana?” med svarsalternativen (0) Nej 

(1) Ja, för mer än ett år sedan, Ja, det senaste året samt eller Ja, den senaste månaden. 

I ett antal frågor har felsvar registrerats, dvs där man inte kunna läsa av respondentens 

svar och denna kategori får värdet missing. Samtliga frågor har alltså gjorts om till 

dummyvariabler förutom de två frågor som mäter graden av judisk religionsutövning 

samt känslan för det judiska. Ålder kvarstår som kontinuerlig variabel. För att korrekt 

kunna jämföra modellerna måste antalet (N) vara lika stort i alla modeller som ingår i 

analysen, detta genomfördes genom att exkludera de interna bortfallen för varje fråga. 

Referenskategorin fastställdes genom att utgå från att 0 skulle beskriva det mest 

negativa värdet för varje variabel. 
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För denna studie är huvudvariablerna hälsa och religiositet. Övriga variabler syftar till 

att agera som kontrollvariabler. 

4. Resultat

4.1 Univariat analys

Nedan (tabell 1) redovisas medelvärde för samtliga variabler. Flertalet av variablerna 

har gjorts om till dummyvariabler med maxvärdet 1. Variablerna som mäter 

religionsutövning samt känsla för det judiska har omkodats och kvarstår som 

kategoriska oberoende variabler. I tabell 2-4 framkommer resultatet från den logistiska 

regressionsanalysen. 

Tabell 1. Medelvärde (%) för samtliga oberoende variabler. 

N = 404    Procent/Medelvärde   

Bra allmänt hälsotillstånd 78%

God kroppslig hälsa 45%

God psykisk hälsa 50%

Stressad 43%

Deprimerad 10%

Religionsutövning: 

Utövar inte alls 10%

Judisk i allmänhet 26%

Liberal 29%

Traditionell/ortodox 35%

Känsla för det judiska: 

Betraktar mig ej som jude 1%

Tänker inte på det 10%

Rätt judisk 39%

Starkt medveten 49%

Svårt att säga 1%

Håller koscher 39%

Deltar i religiösa 
sammankomster 

60%

Socialt stöd:
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Ensamhet/utanförskap 11%

Ingen att anförtro sig åt 9%

Bakgrund: 

Röker 7%

Dricker alkohol 91%

Använt hasch/marijuana 20%

Kvinna 53%

Ålder (år) 54,48. Std. = 18,12

Ur tabell 1, ovan, kan utläsas att 78 % anser att de har ett bra allmänt hälsotillstånd. En 

bra psykisk och kroppslig hälsa är mindre vanligt där 55 % anger att de på något sätt har 

problem med sin kroppsliga hälsa och för den psykiska hälsan anger 50 % att de inte 

fullt ut har god psykisk hälsa. Stress och depression är ytterligare två mått på psykisk 

hälsa där 10 % anser att de är deprimerade. Att vara stressad är däremot relativt vanligt 

där 43 % menar att de för närvarande känner sig stressade. 

För graden av judisk religionsutövning anger 10 % anger att de inte utövar religionen. 

En majoritet, 35 %, ser sig själv som traditionella eller ortodoxa. För frågan som mäter 

känslan för det judiska ligger medelvärdena något högre där 49 % är starkt medvetna 

om sin religion. Endast 1 % anger att de inte betraktar sig som judar och 10 % tänker 

inte på att de är judar. 

En majoritet av dem som svarat på enkäten håller inte koscher i hemmet samtidigt som 

60 % har, den senaste 12 månaderna, valt att delta i religiösa sammankomster. 

Respondenterna anser inte heller att de har ett lågt socialt stöd, dock känner 10 % sig 

ensamma eller har problem med att hitta någon att anförtro sig åt.  

53 % av de som svarat på enkäten är kvinnor och medelåldern för samtliga är 54,48 år. 

Till bakgrundsvariablerna inkluderas även frågor om levnadsvanor. Referenskategorin 

för dessa tre redogör för en person som varken dricker, röker eller har använt 

hasch/marijuana. 7 % av respondenterna röker och 91 % dricker alkohol. 20 % har 

någon gång använt hasch eller marijuana. 

4.2 Bivariat och multivariat analys

I tabellerna nedan (tabell 2-4) redovisas resultaten av ett antal logistiska 

regressionsanalyser.  I samtliga tabellerna redovisas logoddsestimat, signifikansnivåer 
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samt pseudo- R². Pseudo-R² visar approximativt hur mycket gissningsfelet minskar, hur 

mycket bättre vi kan predicera ett värde på Y,  när de oberoende variablerna inkluderas i 

analysen. Signifikansnivåerna redovisas i tre nivåer; 0,1 % nivån (***), 1 % nivån (**) 

samt 5 % nivån (*). 

Nedan redovisas resultatet, vidare tolkningar återfinns i diskussionsdelen. 

4.2.1 Allmänt hälsotillstånd

Tabell 2. Resultatredovisning mellan samtliga oberoende variabler och ett bra allmänt 

hälsotillstånd. Logoddsskattningar från en logistisk regressionsanalys.  N = 404. 

Variabler Bivariat Multivariat

Stressad 0,742** 0,992**

Deprimerad -1,405*** -1,451***

Religionsutövning (ref = 
Utövar inte alls religionen);

Jude i allmänhet -0,336 0,034

Liberal -0,109 0,467

Traditionell/ortodox 0,127 0,204

Känsla för det judiska (ref= 
Betraktar mig ej som jude); 

Medveten -0,273 -1,594

Rätt judisk -0,109 -1,581

Starkt medveten 0,288 -1,450

Svårt att säga -0,182 -4,135**

Håller koscher 0,100 -0,789**

Deltar i religiösa 
sammankomster

0,981*** 0,507

Socialt stöd: 

Ingen att anförtro sig åt 0,566 -0,405

Ensam/utanför -1,165*** -0,756
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Bakgrund: 

Dricker alkohol -0,797** -0,402

Röker 0,194 0,086

Använt hasch -1,412*** -1,407**

Ålder -0,050*** -0,057***

Kön -0,05 0,279

Konstant -7,120

Cox & Snell Pseudo - R² 0,212
*p , .05. **p , .01. ***p , .001

Att vara deprimerad påvisar ett stort samband på det allmänna hälsotillståndet, även 

kontrollerat för övriga oberoende variabler (tabell 2). Även estimaten för stress påvisar 

ett samband till hälsan, där stressade individer förvånande nog har ett bättre allmänt 

hälsotillstånd, jämfört med icke-stressade individer. En enhets förändring i den 

oberoende variabeln ger 0,992 enheters ökning på Y, kontrollerat för övriga oberoende 

variabler. 

Estimaten för de olika graderna av religionsutövning påvisar en traditionell/ortodox har 

ett positivt samband på hälsan, jämfört med en liberal som ger en hälsoförsämring med 

0,109 enheter. Dock är dessa resultat inte statistiskt säkerställda. Olika grad av judisk 

medvetenhet går generellt inte att koppla till hälsa. Dock kan det med säkerhet 

konstateras att en individ som har svårt att bedöma sin känsla för det judiska har 

betydligt sämre hälsa, 4,135 enheter, jämfört med en som inte på något sätt betraktar sig 

själv som jude. 

Att hålla koscher i hemmet har ett negativt samband med det allmänna hälsotillståndet. 

En enhets förändring i den oberoende variabeln ger 0,785 minskning på Y, kontrollerat 

för övriga oberoende variabler. Den bivariata analysen visar på att deltagande i religiösa 

sammankomster har ett positivt samband på hälsan som förbättras med 0,981 logodds 

enheter jämfört med de som inte deltar i religiösa sammankomster. Kontrollerat för 

samtliga oberoende variabler visar sig detta dock vara ett skensamband där andra 

bakomliggande faktorer kan finnas. Även sambandet mellan känslan av 

ensamhet/utanförskap med det allmänna hälsotillståndet är ett skensamband, där 

hypotesen som antar att ensamhet påverkar hälsan negativt kan förkastas. 
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Ålder visar på en statistisk signifikans med ett estimat på -0,050 och kontrollerat för alla 

oberoende variabler kvarstår sambandet, dock med något högre värde. Detta betyder att 

för varje år en person åldras försämras det allmänna hälsotillståndet med 0,057 enheter, 

kontrollerat för övriga oberoende variabler.  

Den bivariata analysen visar på ett samband mellan alkoholvanor och hälsa där en 

person som dricker alkohol har 0,797 enheters minskning på det allmänna 

hälsotillståndet jämfört med en som inte dricker alkohol. När övriga oberoende 

variabler läggs in försvinner dock sambandet. Användningen av hasch ger ett negativt 

samband på det allmänna hälsotillståndet, även när samtliga oberoende variabler 

inkluderas. En enhets förändring i den oberoende variabeln ger alltså 1,407 enheters 

minskning på Y, kontrollerat för övriga oberoende variabler. 

Gissningsfelet minskar med 21% om vi känner våra oberoende variabler, detta enligt 

Cox & Snells Pseudo - R² värde. 

4.2.2 Kroppslig hälsa
Tabell 3. Resultatredovisning mellan samtliga oberoende variabler och en bra kroppslig hälsa. 

Logoddskattningar från en logistisk regressionsanalys.  N = 399

Variabler Bivariat Multivariat

Är stressad 0,811*** 0,687**

Är deprimerad -0,689 -0,360

Religionsutövning (ref = 
Utövar inte alls religionen); 

Jude i allmänhet -0,372 -0,546

Liberal 0,068 -0,301

Traditionell/ortodox 0,051 -0,038

Känsla för det judiska (ref= 
Betraktar mig ej som jude);

Medveten -0,448 -1,054

Rätt judisk 0,137 -0,620

Starkt medveten 0,000 -0,834

Svårt att säga 0,188 -0,628
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Håller koscher -0,156 -0,246

Deltar i religiösa 
sammankomster

0,236 0,110

Socialt stöd: 

Har ingen att anförtro sig åt 0,601 0,425

Ensam/Utanför -0,604 -0,263

Bakgrund: 

Dricker alkohol -0,130 0,049

Röker 0,431 0,290

Använt hasch -0,201 -0,290

Ålder 0,003 0,001

Kön -0,336 -0,181

Konstant 0,261

Cox & Snell Pseudo - R² 0,068
*p , .05. **p , .01. ***p , .001

Tabellen ovan, tabell 3,  har den kroppsliga hälsan som beroende variabel.  Både den 

bivariata och multivariata logistiska regressionsanalysen påvisar samma mönster där 

endast stress har ett statistiskt säkerställt samband till den kroppsliga hälsan. Detta 

innebär att en enhets förändring i den oberoende variabeln ger 0,687 logodds enheters 

ökning på Y, kontrollerat för övriga oberoende variabler. De övriga säkerställda 

samband som återfanns i tabell 2 är borta. En högre grad av religionsutövning ger ett 

positivt samband på den kroppsliga hälsan. Dock är detta ej statistiskt säkerställt. Även 

sambandet mellan de olika graderna av känsla för det judiska och den kroppsliga hälsan 

saknas, dock visar logoddsestimatet på att en stark medvetenhet för det judiska innebär 

en sämre kroppslig hälsa, jämfört med en som inte betraktar sig själv som jude. Detta är 

inte heller statistiskt säkerställt. 

Vårt gissningsfel minskar med endast  6,8 % om vi känner alla oberoende variabler. 
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4.2.3 Psykisk hälsa 
Tabell 4. Resultatredovisning mellan samtliga oberoende variabler och bra psykisk hälsa. 

Logoddsskattningar från en logistisk regressionsanalys. N = 396

Variabler Bivariat Multivariat

Stressad 1,711*** 1,481***

Deprimerad -1,856*** -1,312**

Religionsutövning (ref = 
Utövar inte alls religionen);  

Jude i allmänhet -0,520** -0,722

Liberal 0,148 -0,559

Traditionell/ortodox 0,097 -0,173

Känsla för det judiska (ref= 
Betraktar mig ej som jude);

Medveten -0,686* 1,471

Rätt judisk 0,064 2,129

Starkt medveten 0,263 1,913

Svårt att säga -1,109 0,790

Håller koscher 0,211 0,276

Deltar i religiösa 
sammankomster

0,295 0,051

Socialt stöd: 

Ingen att anförtro sig åt 0,806** 0,589

Ensam/Utanför -1,664*** -1,341**

Bakgrund: 

Dricker alkohol 0,199 0,505

Röker 0,309 -0,305

Använt hasch 0,286 0,182

Ålder 0,013** 0,006
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Kön -0,489** -0,413

Konstant -2,481

Cox & Snell Pseudo - R² 0,227
*p , .05. **p , .01. ***p , .001

Den sista tabellen (tabell 4) redovisar sambanden till den psykiska hälsan. Återigen 

påvisas säkerställda samband med stress och depression, med estimat över 1. Variabeln 

som mäter stress har ett positivt samband på den psykiska hälsan, jämfört med en som 

inte är stressad. Detta gäller även kontrollerat för övriga oberoende variabler. 

Depression har det omvända sambandet där sambandet är signifikant på 1 % - nivån. 

Detta innebär att en enhets förändring i den oberoende variabeln ger 1,312 logodds 

enheters minskning på Y, kontrollerat för övriga oberoende variabler. 

Att se sig själv som jude i allmänhet har ett negativt samband på den psykiska hälsan, 

jämfört med en som inte alls utövar religionen. Detta bivariata samband försvinner dock 

när samtliga oberoende variabler inkluderas, vilket tyder på ett skensamband. Den 

bivariata analysen tyder även på att en individ som är medveten om att denna är jude, 

men inte tänker på det, har sämre psykisk hälsa än en person som inte på något sätt 

betraktar sig själv som jude, detta är signifikant på 5 % - nivån. 

Analyserna visar även på att det sociala stödet påverkar den psykiska hälsan. En känsla 

av ensamhet eller utanförskap har ett negativt samband till den psykiska hälsan, även 

när övriga oberoende variabler inkluderas. En enhets förändring i den oberoende 

variabeln ger -1,341 logodds-enheters minskning på Y, kontrollerat för övriga 

oberoende variabler. Att inte ha någon att anförtro sig åt skulle påverka den psykiska 

hälsan är ett skensamband då sambandet försvinner när övriga oberoende variabler 

inkluderas i regressionen. Estimaten visar trots detta på att ensamhet/utanförskap har en 

negativ påverkan på den psykiska hälsan, dock är detta ej statistiskt säkerställt. 

Att dricka alkohol, röka eller använda hasch ger ett positivt samband till den psykiska 

hälsan, detta är dock inte statistiskt säkerställt. Att åldras ger en positiv förändring på 

den psykiska hälsan, som ökar med 0,013 enheter per år. Kontrollerat för samtliga 

variabler försvinner dock detta samband. Även sambandet mellan kön och den psykiska 

hälsan är signifikant, där en kvinna har 0,489 enheters sämre hälsa än en man. Men 
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återigen tyder den multivariata analysen på att detta är ett skensamband, när de övriga 

oberoende variablerna inkluderas. 

Vårt gissningsfel minskar med 22,7% om vi känner alla oberoende variabler. 

5. Slutsats och diskussion

Syftet med denna studie var att undersöka om graden av judisk religiositet påverkar 

hälsan.  Det viktigaste problemet är, som tidigare uppmärksammats, svårigheten att 

mäta vissa begrepp. För denna studie har religiositet varit ett begrepp som är 

problematiskt att mäta då det alltid finns en risk för att man förbiser några viktiga 

religiösa faktorer som har en indirekt eller direkt påverkan på hälsan (Chatters, 2000; 

Sarri et al., 2006). Då studien är väldigt avgränsad, både sett till urval och syfte, har 

därför frågor använts som syftar till att mäta olika aspekter av en individs relation till 

judendomen utefter de tre dimensionerna beteende, attityd och tro (Ellison & Levin, 

1998). Hälsa definieras genom den kroppsliga hälsan, det allmänna hälsotillståndet samt 

olika typer av psykisk hälsa. Hypotesen, att graden av judisk religiositet påverkar 

hälsan, fick inte stöd och det huvudsakliga resultatet som denna studie gett upphov till 

är istället att de svaga samband som finns mellan religiositet och hälsa har andra 

bakomliggande orsaker. 

Medvetenhet om sin religion påvisar ett negativt samband till den psykiska hälsan och 

en svårighet att bedöma sin känsla för det judiska medför ett sämre allmänt 

hälsotillstånd än en som inte betraktar sig själv som jude. För det senare sambandet är 

det 1 % som anser att de har svårt att bedöma sin känsla för det judiska vilket indikerar 

på att sambandet som hittats mycket väl kan bero på slumpen. Resultatet innebär 

samtidigt inte att religiositet eller religiös tro i egentlig mening kan kopplas till den 

psykiska hälsan eftersom en person som har svårighet att bedöma sin känsla för det 

judiska inte tagit ställning utan snarast redogör istället för en avsaknad av religiositet, 

alternativt agnosticism. Detta gör att sambandet är svårt att relatera till denna studies 

syfte, som relaterar religiositet och hälsa, samtidigt som det visar sig vara ett 

skensamband när ålder inkluderas i regressionen. Även resultatet att en person som är 

medveten om sin religion har bättre psykisk hälsa än de som inte betraktar sig själva 

som judar bör uppmärksammas, då detta inte till fullo redogör för skillnader i 

religiositet. 
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Ett problem med variabeln som mäter känsla för det judiska är att svarsalternativen 

redogör för olika typer av medvetenhet och inte lika mycket för känslan för det judiska, 

som efterfrågas. Genom att ersätta ”känsla” med exempelvis medvetenhet alternativt 

byta ut svarsalternativen hade problemet eventuellt kunnat lösas och frågan hade blivit 

tydligare och lättare att tolka. Att omkoda variabeln till stark respektive svag 

känsla/medvetenhet för det judiska hade gjort kopplingen till studiens syfte tydligare då 

det nu finns flertalet svarsalternativ som enskilt inte kan användas då de inte mäter 

religiositet. 

Hur ser det då ut för graden av religionsutövning? De bivariata analyserna påvisar ett 

visst samband mellan ”jude i allmänhet” och den psykiska hälsan vilket tyder på att 

graden av religionsutövning, till viss del, kan förklara sambandet mellan religiositet och 

hälsa. Läggs ålder in tas dock effekten över vilket tyder på att det inte är den religiösa 

tron som påverkar hälsan utan istället ålder där man kan anta att det finns ett samband 

mellan ålder och de olika graderna av religionsutövning.  Detta motsägs av Ellison och 

Levin (1998)  som menar att ett stort religiöst engagemang har ett måttligt samband 

med bättre hälsa där religion erbjuder ett litet, men betydande skydd. Möjligtvis hade 

det varit en bra ide att skapa dummyvariabler även för grad av judisk religionsutövning 

för att tydliggöra distinktionen mellan stark och svag religiositet. 

Då materialet för undersökningen är baserat på församlingsmedlemmar var en 

förhandsförväntning att flertalet som svarar på enkäten skulle ha en hög känsla för det 

judiska. Det antogs även att enkäten skulle nå flertalet religiösa men efter att samtliga 

analyser utförts har en låg grad av judisk religionsutövning redovisats vilket betyder att 

många församlingsmedlemmar ser sig som ”judar i allmänhet” eller liberala och inte 

lika mycket som traditionella judar. Flertalet hade en stark känsla för det judiska 

samtidigt som många hade en låg grad av religionsutövning (tabell 1). Detta betyder att 

en individ visserligen har en känsla för det judiska trots att denna i praktiken inte utövar 

religionen på ett högre plan, dvs som traditionell eller ortodox. En majoritet håller inte 

heller koscher vilket ger ytterligare bevis på att en hög känsla för det judiska inte 

innebär samma höga grad av religionsutövning. Detta indikerar på att Ellison och 

Levins (1998) tre dimensioner inte hör ihop utan kan agera självständigt där en tro inte 

behöver mynna ut i ett uniformt beteende. 
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Att det univariata resultatet pekar på att flertalet deltar i religiösa sammankomster 

(tabell 1) kan förklaras av att alla som svarat på denna enkät är medlemmar i en judisk 

församling där valet att gå med i en judisk församling ofta kan handla om en önskan om 

socialt stöd , samvaro och socialt deltagande. Ett deltagande i en religiös sammankomst 

behöver inte nödvändigtvis innebära att handlingarna som skapas syftar till att bekräfta 

en specifik religiös tro såsom deltagande i gudstjänster. De religiösa sammankomsterna 

kan istället fungera som en mötesplats för människor som söker socialt stöd hos 

likasinnade. Dessa oklarheter gör att respondenterna som deltar i olika typer av religiösa 

sammankomster, där de delar samma beteenden, attityder och trosuppfattning, kan ha 

värderat svarsalternativen för frågan olika och därmed angett olika svar utefter deras 

egna definitioner av vad en religiös sammankomst är. Om en religiös sammankomst 

uppfattas som en möjlighet till socialt stöd  förstärks det univariata resultatet (tabell 1) 

av teorin som menar att det sociala stödet kan vara kopplat till hälsorelaterade 

beteenden (Oman and Reed, 1998; Oman and Thoresen, 2002; Sarri et al., 2006). Dock 

kan detta resultat inte generaliseras till hela populationen av judar, som även består av 

icke-medlemmar och som förmodligen inte deltar i religiösa sammankomster i samma 

utsträckning som urvalet i denna studie.  

Att koscher påverkar det allmänna hälsotillståndet negativt har tidigare visats (tabell 2). 

Dock motsägs resultatet av teorin som för fram att ritualer och ceremonier som 

omgärdar maten kan främja både kropp och själ. Religiösa grupper skapar sin distinkta 

identitet genom speciella kost och matvanor, där judar endast äter kött som slaktats och 

tillagats på rätt sätt.(Sarri et al., 2006). Det är dock intressant att det inte finns något 

säkerställt samband mellan koschermat och den kroppsliga hälsan, vilket teorin antyder 

där ortodoxa judar som äter koscher, dvs inte blandar kött och mjölk, hade ett lägre 

BMI, Body Mass Index, än sekulariserade judar (Sarri et al., 2006). BMI kan ses som 

ett mått på den kroppsliga hälsan då den är ett riktmärke för att mäta hälsosam vikt. 

Skillnaderna i BMI mellan ortodoxa och sekulariserade judar berodde bland annat på 

livsstil och matvanor där ortodoxa judar äter mindre mättat fett och mer kolhydrater än 

deras sekulariserade motpart (Sarri et al., 2006). 

Kan olika typer av socialt stöd påverka hälsan? Materialet för denna studie visar på att 

den psykiska hälsan har ett statistiskt säkerställt samband till känslan av 

ensamhet/utanförskap där ensamma har en sämre psykisk hälsa, kontrollerat för 
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samtliga oberoende variabler (tabell 4). Detta bekräftar tidigare forskning som menar att 

ett socialt stöd kan påverka en individs fysiska och psykiska status (Levin, 1994). 

Det kan dock vara svårt att se vad i det sociala stödet som påverkar hälsan, är det 

känslan av att stödet finns eller är det de faktiska handlingarna som bidrar? Trots att 

studier har visat på att socialt stöd och sociala relationer kan påverka en individs hälsa 

är det fortfarande oklart hur denna påverkan sker och frågan är om det istället kan finnas 

andra bakomliggande faktorer (Schaefer et al., 1981). Bakomliggande faktorer såsom 

ålder bör testas för att finna eventuella samband. På grund av denna studies begränsning 

lämnas detta för att förhoppningsvis undersökas i framtiden. 

Enligt Koenig (1997) var Sigmund Freud en av många som menade att religiositet kan 

leda till depressioner, skuldkänslor och andra psykiska problem. Trots detta är det 

väldigt få som anser att de lider av depression (tabell 1), som är ett mått på psykisk 

hälsa. Detta kan förklaras av att depressioner utlöst av exempelvis skilsmässor är 

mindre vanligt i religiösa grupper (Loewenthal, Goldblatt & Gorton et al., 1997a; 

Loewenthal, 2006) samtidigt som religiösa grupper skapar strukturer som ska skydda 

individen från situationer där individen inte får tillräckligt stöd (Idler & George, 1998; 

Koenig et al., 1998). 

Den enda faktorn som påverkar den kroppsliga hälsan positivt hos respondenterna är 

förvånande nog stress (tabell 3). Socialt stöd kan fungera som en stressbuffert där flera 

stressfyllda problem kan utsätta individen för flertalet sjukdomar, bland annat på grund 

av försämrat immunförsvar (Cohen & Wills, 1985). Dock visar resultatet på motsatsen 

där stress tenderar ge en bättre kroppslig hälsa. Orsaken till att denna studies resultat 

inte överensstämmer med den tidigare forskningen kan ligga i skillnader i den 

operationalisering som görs av olika definitioner. I denna studie har stress definierats 

som ”ett tillstånd då man känner sig spänd, rastlös, nervös, orolig eller  

okoncentrerad”. Cohen och Wills (1985) menar istället att stress innebär ökade känslor 

av hjälplöshet och mindre självkänsla. Dessa skillnader i definitioner kan vara en 

förklaring till att resultaten skiljer sig åt mellan denna och andra studier. 

Enligt teorier (exempelvis Sarri et al., 2006) sanktionerar vissa religioner ohälsosamt 

beteende, såsom alkohol, droger och tobak och detta skulle då leda till att religiösa 

individer är mer hälsosamma (Levin, 1996). Resultatet visar dock att en stor majoritet 

av respondenterna dricker alkohol och några har även rökt och använt hasch/marijuana 
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någon gång i livet (tabell 1). De bivariata analyserna redovisar även ett samband där det 

allmänna hälsotillståndet påverkas negativt om en individ någon gång använt 

hasch/marijuana (tabell 2). Att dricka alkohol och använda hasch/marijuana är dock 

inget, enligt resultatet, som påverkar den kroppsliga eller psykiska hälsan. 

Genom att mäta religiositet som olika typer av beteende, attityd och trosuppfattningar 

visar denna studie på att sambandet mellan religiositet och hälsa kan förkastas trots att 

delar av den tidigare forskningen påvisat motsatsen. Orsakerna till detta kan vara flera. 

Det är först och främst viktigt att vara medveten om hur urvalet påverkar en studie. Om 

urvalet är för litet kan det försvåra upptäckten av ett signifikant samband och därmed ha 

svårt att representera populationen av judar bosatta i Sverige. Det är vidare svårt att 

generalisera ett material om 443 till populationen av judar samtidigt som många studier 

som inkluderats i redovisningen av den tidigare forskningen har haft ett urval på så lite 

som 100, däribland Schaefer et al., (1981) vars metod baseras på 100 män och kvinnor i 

åldrarna 45-64 i Kalifornien, USA.  För denna studie är gruppen som har en stark 

religiositet, enligt de aktuella definitionerna, helt enkelt för liten. Detta kan förklara 

varför enkätundersökningen inte påvisat ett resultat mellan religiositet och hälsa, trots 

ihopslagningen av de respondenter som anser sig vara traditionella eller ortodoxa.  

Enkäten som föregick denna studie har, som tidigare nämnts, endast utgått från judarna i 

svenska storstäder. Skillnader i bland annat levnadsvanor kan förklaras av var i landet 

man bor, där judar i småstäder förmodligen har andra levnadsvanor och andra sätt att 

utöva sin religiositet på än judar i urbana miljöer. En ”bredare” urvalsgrupp är därför att 

föredra, främst genom att inkludera även icke-medlemmar, dvs. de övriga judarna 

bosatta i Sverige. 

Sammanfattningsvis bör hypotesen som antog att graden av judisk religiositet påverkar 

hälsan förkastas då inte tillräckliga bevis har funnits som påvisar att exempelvis en 

ortodox har bättre eller sämre hälsa än en liberal jude. Det syfte som uppsatsen utgått 

från är besvarat där resultatet kortfattat visade på att ålder är en bakomliggande variabel 

som tar över effekten för variablerna som mäter religiositet. Ålder är det som påverkar 

hälsan mest. Detta innebär att teorin om att ett stort religiöst engagemang har ett måttlig 

samband med bättre hälsa där religion erbjuder ett litet, men betydande skydd mot 

dödlighet i populationer avfärdas (Ellison och Levin, 1998). Istället kan det konstateras 

att religiositet inte är den viktigast faktorn för en god hälsa (Levin, 1996). Det kausala 
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problemet som Koenig et al., (2001) och Byrd (1988) skriver om kvarstår och man kan 

självklart undra om graden av religiositet kan påverkas av individens nuvarande 

hälsotillstånd, men precis som Levin (1994) betonar finns det hittills inga studier som 

på ett övertygande sätt visat att sambanden är kausala. 

5.1 Framtida forskning

Då denna enkätundersökning endast mätt graden av sjukdom är ett förslag på framtida 

forskning att söka de faktorer som bidrar till friska och välmående judiska individer, 

dvs. hitta de förebyggande faktorerna som bidrar till behålla en god hälsostatus för den 

judiska gruppen. Det vore även intressant att i framtiden studera den grupp som överlevt 

Förintelsen, som har en ovanligt hög genomsnittsålder. Kan de överlevandes tidigare 

traumatiska erfarenheter bidragit till att utveckla en ovanligt stark överlevnadsvilja? 

Framtida forskning kunde därför undersöka de faktorer som bidrar och ger en förståelse 

om dessa eventuella orsakssammanhang. 

Ytterligare förslag på framtida forskning är att arbeta med ett åldersstandardiserat 

material för att få en bild av hur de olika åldergrupperna mår och om särskilda resurser 

behövs såsom specialiserade hälsomottagningar. 
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