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Föreliggande studie undersökte samband mellan existentiell kris och 
religiositet i det högsekulära Sverige. De teoretiska utgångspunkterna 
hämtades från coping- och anknytningsteori. Syftet var att undersöka om 
föräldrar som befann sig i en existentiell kris p.g.a. att de fått ett allvarligt 
sjukt barn skiljde sig från föräldrar till friska barn i variablerna gudstro, 
förekomst och frekvens av bön samt bönens innehåll/riktning. Dessutom 
undersöktes gruppskillnader i samma variabler utifrån subgrupper av ej 
troende. Ett bekvämlighetsurval gav 129 deltagare, 57 i 
undersökningsgruppen och 72 i jämförelsegruppen. Statistisk prövning av 
samtliga frågeställningar genererade nollresultat. I diskussionen resonerades 
om detta berodde på att svenskarna i så låg grad hade religionen som en 
viktig del av sitt orienteringssystem. Ett bifynd var att hälften av deltagarna, 
oavsett grupp, bad till Gud eller bad på annat sätt - medan endast var femte 
trodde på Gud.  

 
En majoritet av världens befolkning har en religiös tro. Det finns inga exakta siffror på 
andelen troende men i World Value Survey:s (WVS) undersökningar i femtiosju länder i alla 
världsdelar framkommer att mindre än en tiondel av befolkningen definierar sig som ateister 
medan två tredjedelar ser sig som religiösa personer (Medrano, 2005). Detta gäller alltså 
globalt. Sverige, å andra sidan, har beskrivits som världens mest sekulariserade land. Färre än 
var tionde som bor i Sverige anser att religion är viktigt för deras dagliga liv (Ahmadi, 2006). 
Kyrkor och församlingar tappar i medlemstal. I det offentliga rummet används ingen religiös 
argumentation. Trots detta beräknas ungefär sextiofem procent av svenskarna vara troende, i 
någon form (Barret, Kurian & Johnson, 2001) och var tredje svensk definierar sig som en 
religiös person (Medrano, 2005). 
 
Mot denna bakgrund är det förvånande att det har producerats så lite psykologisk forskning 
om religion, såväl internationellt som i Sverige. Möjligen beror det på att frågan om 
religionens psykologiska funktion redan är besvarad och uttömd. Kanske genomlystes 
orsakerna till människans behov av Gudar tillräckligt väl redan av Freud (1928) eller andra 
pionjärer inom psykologin som intresserade sig för religionens psykologi. Eller så har vi fått 
de svar vi söker i den moderna neurovetenskapen, som identifierat en struktur i tinningloben 
som hjärnans ”religiösa upplevelsecentra” (Hood, Hill & Spilka, 2009). Jag tror dock inte att 
det är så enkelt, och glädjande nog kan man idag notera ett ökat intresse för empiriska 
undersökningar av religionens psykologiska aspekter. Systematiska studier med experimentell 
design börjar dyka upp, och ämnet tycks inte längre enbart vara förbehållet 
religionsvetenskapen. Akademiskt kan religionspsykologin idag i stor utsträckning ses som en 
underavdelning till socialpsykologin. 
 

 
*Ett varmt tack till följande: Alla deltagare i studien, utan vars medverkan ingen ny kunskap hade nåtts. Min handledare Pehr 
Granqvist, för idéer, feedback och uppmuntran. Birgitta Elofsson, Marianne Björnsdotter och Sara Leijon på 
Hjärtebarnsförbundet, för all värdefull hjälp. Nils Pettersson, Södertörns lärcentra. Elisabeth Nordin, Kungsholmens nya 
BVC. Kevin Ladd, Indiana University South Bend. 
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I den religiösa trons centrum återfinns bönepraktiken, som bör betraktas som ett 
multidimensionellt fenomen (Ladd & Spilka 2002). Att be är att söka kontakt med en högre 
makt. Bön kan handla om en själv eller andra. Bön kan gälla förlåtelse och skuld eller önskan 
om framgång och hälsa. Att be kan hjälpa individer i svåra situationer, men det kan också 
utgöra en del av en psykiatrisk symtombild. Bön har beskrivits som ”the most often practised 
form of religiosity” (Granqvist & Kirkpatrick, 2008). Samtidigt talar vi sällan om bön, 
åtminstone inte i Sverige, såvida man inte tillhör en religiös grupp - och då sker samtalen 
oftast med likasinnade bakom kyrkans väggar eller i den grupp man tillhör.  

 
De övergripande frågorna för denna uppsats är: Varför engagerar sig människor i bön? Varför 
vänder sig människor till religionen? Flera folkliga talesätt förmedlar att religionens funktion 
är att hjälpa människor att hantera den brännande insikten om sin egen och andras dödlighet 
(exempelvis: ”när fan blir gammal blir han religiös”). Om det ligger något i detta borde 
människor som tvingats konfronteras med hot om död tro och be annorlunda än de som 
förskonats från detta. Förhoppningen är att genom denna uppsats kunna bidra till svar på 
dessa frågor och nå ökad kunskap om bönens och religionens psykologiska funktion. 
 
Coping 
Den idag förhärskande synen på bön inom religionspsykologin är att se bön som coping, d.v.s. 
stresshantering. Coping handlar om mötet mellan en individ och en situation, närmare 
bestämt, vad en individ gör för bemästra specifika yttre och/eller inre krav. Utifrån den 
utgångspunkten är bönens viktigaste funktion att bidra till en individs hantering av stressiga 
och känslomässigt krävande situationer. Vid konfrontation med skador, förluster, hot eller 
utmaningar uppstår situationer där individens upplevelse av mening och egen kontroll hotas 
(Hood, Hill & Spilka, 2009). En möjlighet för individen är då att försöka möta detta genom att 
genom att be.  
 
Amerikanen Kenneth Pargament (1997) har studerat relationen mellan religion, välmående 
och stress. Han beskriver coping som en process som i likhet med religion och bön innebär ett 
sökande efter något meningsfullt. Exempelvis kan en tidigare kärnfrisk kvinna som utvecklar 
en allvarlig sjukdom finna något sekulärt betydelsefullt i sin svåra situation (”jag ska ta vara 
på varje sekund av livet”), eller så kan hon istället vända sig till religionen för att finna det 
betydelsefulla (”Gud prövar min tro”). Coping behöver dock inte, till skillnad från religion, 
involvera något element av helighet (Pargament, 1997). Copingprocessen är 
multidimensionell och involverar kognitiva, emotionella, beteendemässiga och fysiologiska 
komponenter. Dessutom sker alltid processen i en större kulturell kontext av relationer, 
förutsättningar och begränsningar (Pargament, 1997).  
 
Pargaments (1997) utgångspunkt var att mänskligt beteende till stor del är intentionellt och 
målinriktat. Individen gör ett aktivt och någorlunda fritt val i hur hon hanterar en stressig 
situation. När människan möter en svårighet kopplar hon på sitt orienteringssystem, en sorts 
referensram vars syfte är att hjälpa individen att begripa och hantera världen. En 
grundläggande förutsättning för att individen överhuvudtaget ska kunna välja en religiös 
copingstrategi är att religionen, åtminstone i någon mån, ingår i individens 
orienteringssystem. Pargament skisserar olika scenarion, eller förutsättningar, för 
interaktionen mellan en individs religiösa utgångsläge och sannolikheten att välja en religiös 
copingstrategi. Om vi föreställer oss person A, som aldrig uppfattat religion som något viktigt 
i hennes liv, och jämför henne med person B, som haft religion som en central del av sitt 
orienteringssystem, kan vi konstatera att personernas utgångsläge skiljer sig åt. Av detta följer 
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att sannolikheten för att välja religiös coping i en stressig situation också skiljer sig åt 
(Pargament, 1997). 
 
Senare utvecklade Pargament ett teoribaserat mått, RCOPE (Religious coping) där idén var att 
skapa en skala som både kunde fånga den religiösa copingens potentiellt hjälpsamma och 
skadliga uttryck. Undersökningsgruppen utgjordes av studenter som kämpade med en 
signifikant negativ livshändelse. I RCOPE gjordes en distinktion mellan positiv och negativ 
religiös coping. Välvillig bön, religiöst förlåtande och sökande av religiöst stöd visade sig 
hänga samman med positiva utfallsmått (t.ex. psykisk och fysisk hälsa) medan bön om Guds 
makt, andligt missnöje och en straffande Gud, hängde samman med sämre utfall (Pargament, 
2000). 
 
Anknytning 
Ett annat inflytelserikt perspektiv i dagens religionspsykologi kommer från 
anknytningsteoretiskt håll och har bland annat bidragit med relevanta utgångspunkter för 
studier av bön och religiös tro. Beskrivningar av Gud/ar som intar föräldrafunktioner 
gentemot människan har gamla anor. I bibeln återfinns föräldrametaforer och i Freuds skrifter 
om religion, exempelvis Totem och Tabu (1995), är Gud som fadersgestalt central. 
Anknytningsteori kan sägas vara besläktad med dessa synsätt, men ger ett mer aktuellt 
perspektiv på religion och bön. Utgångspunkten är att centrala aspekter av religiös tro och 
beteende representerar verkliga manifestationer av anknytningsprocesser som liknar dem som 
observeras mellan barn och omvårdare. Bön beskrivs som ett sätt att söka närhet, stöd och 
vägledning från en symbolisk anknytningsperson, vilket antas vara speciellt viktigt när 
personens anknytningssystem är aktivt (t.ex. vid oro och rädsla). Gud fungerar som en trygg 
bas och bön ses som den viktigaste formen av religiöst anknytningsbeteende som riktas till 
Gud. I de flesta teistiska religioner, exempelvis kristendom och islam, ingår en tro på en 
allestädes närvarande Gud. Detta får konsekvenser för anknytningsbeteendet, eftersom det då 
i princip i alla situationer är möjligt att kontakta Gud (Granqvist & Kirkpatrick, 2008). För 
den form av anknytning som vi vanligen talar om, den ickesymboliska, är det känt att förlust 
av en person i en anknytningsrelation är en av de starkaste stressorerna (Zeifman & Hazan, 
2008). Att förlora eller riskera att förlora en sådan person innebär därför ett mycket potent sätt 
att aktivera anknytningssystemet. Denna stressor torde omfatta både det lilla barnet vars 
förälder dör och föräldern som förlorar ett barn. 
 
Att mäta bön 
Hur mäter man då ett beteende som bön, som i så hög grad är privat? Ladd och Spilka (2002) 
var missnöjda med den samtida böneforskning som de menade antingen saknade teoretisk 
grund eller blandade affektiva, beteendemässiga och kognitiva komponenter. Utifrån Fosters 
idé (Ladd & Spilka 2002) att bön har tre huvudsakliga riktningar, inåt, utåt och uppåt – 
utvecklade de en böneskala. De begränsade skalan till kognitivt innehåll, alltså vad man 
”tänker på” medan man ber. Ladd och Spilka beskrev bön som ett sätt att forma olika sorters 
kognitiva förbindelser; antingen till sig själv (inåt), till yttervärlden (utåt) eller till något av 
transcendental karaktär (uppåt). Skalan utvecklades genom faktoranalys och åtta primära 
faktorer identifierades. Av dess åtta faktorer bedömdes två som bön inåt, två som bön uppåt 
och fyra som bön utåt. Faktorerna var följande: Granskning och tårar (inåt), sakramental och 
vila (uppåt), radikal, lidande, förbön och begäran (utåt).  
 
Religiositet, bön och kris 
Det finns ett talesätt som lyder: “There are no atheists in foxholes” (Pargament, 1997). 
Talesättet uttrycker att alla människor i en trängd situation skulle vända sig till Gud. Flera 
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religionspsykologiska empiriska studier har undersökt detta, framförallt i en amerikansk 
kontext. Olika studier fokuserar på olika tillstånd, med olika stressorer. Vanligt 
förekommande är kroppslig sjukdom, smärta, beroendesjukdom eller ångest. Resultaten är 
inte entydiga, men det tycks finnas ett visst stöd för talesättet om att få personer vidhåller sin 
ateism i en rävsax. Ellison och Taylor (1996) fann att 80 procent av drygt tusen intervjuade 
afroamerikaner delvis hanterat stora livskriser genom att antingen själva be, eller låta någon 
be för dem. Koenig (1988) beskrev att 95 procent av äldre (ff. a troende protestanter) 
rapporterade att de använde bön som coping för aktuella stressorer. Gilbert (1991) undersökte 
hur föräldrar hanterade förlust av ett foster eller barn och fann att 78 procent använde religiös 
coping (bland annat bön) för att hantera sin sorg och vanmakt. I en numera klassisk 
attitydundersökning av drygt fyra hundra studenter analyserades bland annat deras religiösa 
praktik och tro. En del av studenterna var krigsveteraner. Man fann att krigets fasor ökade 
religiösa beteenden, men att detta inte gällde för de soldater som befann sig i en nyligen 
etablerad kärleksrelation (Allport, Gillespie & Young, 1948). I en longitudinell studie av 
HIV/AIDS patienters religiositet och andlighet visade resultaten att en majoritet av 
patienterna tillhörde en organiserad religion och använde religion som coping för att hantera 
sin sjukdom (Cotton et al, 2006).  
 
I en nyligen genomförd europeisk studie undersöktes om bön kunde spela en positiv roll i 
smärthantering. Intresset för bön som en möjlig individuell faktor i smärthantering ligger i 
linje med det religiösa landskapet i dagens Västeuropa, där personliga religiösa faktorer ses 
som viktigare än organisationsfaktorer, såsom kyrka. Analysen av svaren från tvåhundra 
flamländska patienter med kronisk smärta visade att bön var signifikant relaterat till 
smärttolerans, men inte till upplevelse av smärtans intensitet (Dezutter, Wachholtz & 
Corveleyn, 2011). I en tysk studie undersöktes copingstrategier efter en närståendes död. 
Resultatet visade att positiv religiös coping var förknippat med posttraumatisk utveckling och 
komplicerad sorg medan negativ religiös coping var förknippad med komplicerad sorg och 
depression (Wigger, Murken & Marecker, 2008). I en annan tysk studie var ambitionen att 
mer detaljerat syna relationer mellan olika aspekter av religiositet och psykosocial 
anpassning. Resultatet visade att religiös coping i högre grad än religiös övertygelse var 
relaterad till ångest. I analysen framkom också en interaktionseffekt mellan hög grad av 
religiös övertygelse och hög grad av negativ religiös coping. Författarna var dock osäkra i 
vilken mån resultaten berodde på nationella specifika religiösa/kulturella faktorer (Zwingman, 
Muller, Körberg & Murken 2008). 
 
Det finns några grundläggande problem med att dra generella slutsatser från dessa och 
liknande undersökningar. För det första har man undersökt olika populationer. 
Undersökningarna gäller olika kulturer/subkulturer med olika trosinriktningar och olika 
frekvens av religiositet. För det andra skiljer sig studierna åt i fokus och val av mått. Vissa 
studier kartlägger förekomst av religiös coping medan andra undersöker vad olika 
copingstrategier förmodas leda till. Slutligen görs sällan någon distinktion mellan om 
stressorer ökar förekomst av religiös coping eller om stressorena på ett grundläggande, 
långsiktigt sätt gör individen mer religiös i sitt förhållningssätt till livet (Pargament, 1997). 
 
Religiositet i Sverige ur ett komparativt perspektiv 
Som redan nämnts kommer en betydande del av forskningen om religiös coping från studier 
på amerikanska medborgare. USA och Sverige skiljer sig dock kraftigt åt gällande 
medborgarnas religiösa praktik. Resultaten från World Value Survey (WVS) från 1990/1996 
(Ahmadi, 2006) visade att endast 16 % av den svenska befolkningen anser att Gud är viktig i 
deras liv. Motsvarande siffra för amerikanerna är 73 %. Andra studier har visat att 58 % av 
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amerikanerna anser religion vara viktigt i deras vardagliga liv medan endast 10 % av den 
svenska befolkningen tycker detsamma (Petterson 2000, refererad i Ahmadi, 2006). 
 
Den svenska befolkningens låga religiositet torde även få implikationer för i vilken 
utsträckning svenskarna använder religiös coping, exempelvis bön. Området är dock tämligen 
obeforskat. Ett undantag utgörs av Ahmadis kvalitativa studie från 2006, där 51 
cancerpatienter beskriver hur de förhåller sig till och hanterar sin situation. En frågeställning 
gällde huruvida insjuknandet har förändrat patienternas religiositet. Man fann inget tydligt 
stöd för ett sådant antagande även om några av patienternas copingmetoder klassificerades 
som religiösa (Ahmadi, 2006). 
 
Fram till för ett par decennier sedan var den allmänna uppfattningen att ett lands 
modernisering ledde till minskad religiositet. Att USA inte passade in i denna modell tycktes 
man blunda för. Uppfattningen har dock kommit att ifrågasättas alltmer. I en undersökning 
(Gill & Lundsgaarde, 2004) fann man starka samband mellan hur mycket utbyggd ett lands 
offentliga välfärd var och invånarnas religiösa tro och beteende. Man fann starka negativa 
korrelationer mellan ett lands offentliga sektor och religiöst beteende, efter att man 
kontrollerat för andra aspekter av modernisering som urbanisering, läskunnighet och tv-
tittande. Sverige intar här en extremposition. Vid jämförelse med andra länder har Sverige den 
största gemensamt finansierade välfärden per capita. I den andra variabeln, religiositet, visar 
det sig att svenskarna går minst till kyrkan, finner minst stöd i religionen samt tillhör de 
länder som har flest invånare som definierar sig som icke-troende. En förklaring som Gill och 
Lundsgaarde presenterade var att detta kan bero på att medborgarna i ett land med stor 
gemensam välfärd i kristider inte vänder sig till kyrkan, utan till staten och dess funktioner 
(Gill & Lundsgaarde, 2004). 
 
Definitioner 
För att sammanfatta bakgrunden kan vi till att börja med konstatera att Sverige är ett extremt 
högsekulariserat land och att bön och religiös tro kan förstås utifrån teorier om stresshantering 
och anknytning. Vidare så har studier i andra kontexter än det svenska samhället funnit visst 
stöd för att en kris ökar förekomst och grad av religiösa beteenden. Så vad händer då, i 
religiöst hänseende, med befolkningen i Sverige när de konfronteras med en kris? För att 
kunna undersöka detta behöver vi närmare definiera kris, religiös tro och bön. Då det saknas 
tydligt konsensus kring vad begreppen rymmer, anges nedan vad begreppen avser i 
föreliggande uppsats.  
 

Existentiell kris.  
Existentiell kris operationaliseras i denna uppsats som upplevelse av hot om eget barns död. 
Hotet ska helt eller delvis ha stöd av objektiva fakta (sjukdom). Hotet behöver inte vara akut i 
den meningen att barnets liv är i omedelbar fara. Krisen skall dock ha sin grund i en 
upplevelse av hot mot det egna barnets liv - antingen genom aktuellt upplevt hot eller genom 
tidigare upplevt hot som fortfarande på ett signifikant sätt påverkar förälderns liv. Frånvaro av 
existentiell kris innebär att inget hot om eget barns död föreligger eller upplevs, och att det 
inte heller föreligger något hot om egen död eller annan närståendes död (enligt samma 
kriterier som ovan). 
 
De undersökningsdeltagare som i föreliggande studie uppfyllde kriterierna för existentiell kris 
var medlemmar i Hjärtebarnsförbundet, en ideell handikapporganisation vars huvudsakliga 
syfte är att förbättra villkoren för familjer som har barn och ungdomar födda med hjärtfel 
samt familjer som mist sitt hjärtbarn. Gemensamt för alla medlemmar är att de delar 
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erfarenheten av att ha tagit emot ett besked som ställer livet på ända (Forsberg & Kjellsson, 
1996). Hjärtebarnsförbundet har cirka 6000 medlemmar i Sverige varav cirka 1000 bor i 
Stockholm. Bland medlemmarna finns föräldrar till barn med många olika typer av hjärtfel 
och ofta har barnen samsjuklighet. Exempelvis har nästan vartannat barn med Downs 
syndrom också ett hjärtfel (Vårdguiden, 2011). Kanslichefen på Hjärtebarnsförbundet i 
Stockholm, Marianne Björnsdotter, har beskrivit att barnens sjukdom kan klassificeras i lätt, 
medelsvår och svår, dessutom finns barn med inoperabelt hjärtfel som avlider tämligen 
omgående. Den genomsnittliga åldern på barnet när föräldrarna går med i 
Hjärtebarnsförbundet var tidigare åtta månader, idag blir föräldrarna medlemmar i ett tidigare 
skede, exakta siffror finns dock ej att tillgå (samtal med Marianne Björnsdotter 2011-10-24). 
Graden av kris hos föräldrarna/medlemmarna varierar och det är vanligt att föräldrarna går in 
och ut ur kriser. Rädslan att förlora sitt barn kan även utmynna i en stark gemenskap med 
sådana som befinner sig i en liknande situation (samtal med Marianne Björnsdotter 2011-10-
24).  
 

Övrig kris. 
Med övrig kris avses i föreliggande uppsats ett bredare begrepp som syftar till att fånga olika 
sorters stressorer av varierande styrka och som inte härrör från barns sjukdom. Hit räknas 
exempelvis relationsproblem och psykisk ohälsa. 
 

Religiös tro. 
Religiös tro definieras som olika inställningar till frågan om Guds existens. Teism avser tro på 
en transcendent (bortom sinnesvärlden) och personlig gud. Panteism avser en gudsuppfattning 
där hela världen eller universum är besjälat av ett opersonligt andligt väsen. Agnosticism avser 
uppfattningen att det inte går att veta huruvida det finns någon gud eller inte. Ateism avser 
avsaknad eller avståndstagande från tro på någon gud, gudar eller högre makter. 
 

Bön. 
Bön definieras som en form av religiös praktik som hör till personliga sfären. Bönens främsta 
syfte är att sätta individen i kontakt med en transcendent verklighet. Vidare definieras bön 
som avsiktlig; man vänder sig till en högre makt utifrån ett syfte. I linje med detta ses bönens 
innehåll som en spegling av personens motivation eller målinriktade beteende. En ytterligare 
aspekt på bönedefinitionen i denna uppsats är att bön är det som respondenten beskriver som 
bön. 

 
Syfte 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att undersöka om människors bönebeteende 
och religiösa tro skiljer sig åt mellan de som befinner sig i en existentiell kris och de som inte 
befinner sig i en existentiell kris – i ett högsekulärt samhälle som Sverige. 
 

Frågeställningar. 
1. Föreligger det skillnader i religiös tro mellan människor i existentiell kris och 

människor som inte befinner sig i existentiell kris? 
2. Föreligger det skillnader i förekomst och frekvens av bön mellan människor i 

existentiell kris och människor som inte befinner sig i existentiell kris? 
3. Föreligger det skillnader i bönens riktning mellan människor i existentiell kris och 

människor som inte befinner sig i existentiell kris? 
4. Föreligger det skillnader i förekomst och frekvens av bön och/eller bönens riktning 

mellan människor i existentiell kris och människor som inte befinner sig i existentiell 
kris – för undergruppen ej religiöst troende? 
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Syfte och frågeställningar skulle kunna uttryckas som riktade hypoteser. Ett sådant 
tillvägagångssätt valdes dock bort eftersom det finns ett tydligt forskningsstöd för att 
religionens funktion skiljer sig åt mellan olika länder. I exempelvis USA fyller religionen fler 
privata funktioner än i det högsekulära välfärdslandet Sverige. Och någon liknande 
undersökning som denna har mig veterligen aldrig gjorts i något högsekulärt välfärdsland. 
Därför skulle riktade hypoteser innebära att ta en omotiverat stor risk. 

 
Metod 

 
Undersökningsdeltagare och rekrytering 
Undersökningsgruppen utgjordes av 57 föräldrar som befann sig i existentiell kris som en 
följd av att de fått allvarligt sjukt barn. Jämförelsegruppen utgjordes av 72 föräldrar som inte 
befann sig i existentiell kris, denna grupp hade huvudsakligen friska barn och inget dödshot 
mot personerna själva eller deras närstående förelåg. Undersökningsgruppen rekryterades 
genom ett bekvämlighetsurval via kontaktpersoner inom Hjärtebarnsförbundet. Genom 
kontaktpersonerna tillfrågades föräldrar att delta via två slutna facebookgrupper med 
sammanlagt cirka 600 medlemmar samt via en efterlysning på Hjärtebarnsförbundets hemsida 
(2011). Enkäten presenterades som att den handlar om livsåskådning, exempelvis vad man 
gör när man tvingas konfronteras med svåra händelser i livet, se bilaga 1 för den exakta 
information som nådde undersökningsgruppen. Sextioen svar inkom och 4 deltagare 
exkluderades (för inklusions- och exklusionskriterier se nedan). 
 
Rekryteringen till jämförelsegruppen gav totalt 88 svar, varav 16 exkluderades. Rekryteringen 
skedde också här enligt bekvämlighetsprincipen, via tre kanaler. En kontaktväg utgjordes av 
efterlysningar som publicerades på tre stora familjeforum på nätet, Familjeliv.se (34 svar 
varav 11 exkluderades), Barntotal.se (4 svar varav 2 exkluderades) och Alltforforaldrar.se (9 
svar varav 2 exkluderades). Den andra kontaktvägen utgjordes av e-postutskick till aktuella 
och tidigare deltagare i pappagrupper som utgår från Södertörns lärcentra och som 
huvudsakligen administreras via olika barnavårdcentraler i Stockholm (5 svar, ingen 
exkluderades). Den tredje kontaktvägen utgjordes av e-postutskick till aktuella och tidigare 
deltagare vid föräldragrupper vid Kungsholmens nya BVC (31 svar varav 1 exkluderades). 
Dessutom inkom 5 svar från föräldrar till huvudsakligen friska barn som uppgav att de 
kommit i kontakt med enkäten på ”annat sätt”. För jämförelsegruppen presenterades enkäten 
som att den handlade om livsåskådning, ingen vidare exemplifiering gavs, se bilaga 2 för den 
exakta informationen som nådde jämförelsegruppen. Att enkäten presenterades delvis olika 
för undersöknings- respektive jämförelsegruppen hade rekryteringstekniska orsaker. 
 
Totalt deltog 129 personer, i åldrarna 21 till 57 år med genomsnittlig ålder 38, 81 år (S = 
6,65). Respondenterna hade mellan ett och fem hemmavarande barn, genomsnittligt antal barn 
var 1,84 (S = 0,94). Som framgår av tabell 1 var en klar majoritet av undersökningsdeltagarna 
kvinnor. Ungefär hälften av deltagarna var gifta och hos de övriga var samboskap i klar 
majoritet. Drygt hälften av deltagarna hade högskoleutbildning och en tredjedel hade 
gymnasium som högsta utbildning. Fler än var tredje deltagare arbetade i ett akademiskt yrke 
och fler än var fjärde arbetade i ett yrke som krävde gymnasial utbildning. Drygt hälften av 
deltagarna hade sin konfessionella tillhörighet i svenska kyrkan och fler än var tredje angav 
ingen konfession. Närmare hälften uppgav att de befann sig i en ”övrig kris”, se vidare nedan, 
exempelvis att de nyligen genomgått en separation. Demografisk data, avseende geografisk 
hemvist, saknas för undersökningsdeltagarna. En klar majoritet bedöms dock såsom 
hemmahörande i Mälardalsregionen. 
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Tabell 1 Bakgrundsvariabler (N=129) 
 
 Undersökningsdeltagare  

  Antal Andel (%) 
Kön Kvinna 108 83,7 
 Man 21 16,3 
Civilstånd Gift 68 52,7 
 Sambo 51 39,5 
 Annat 10 7,8 
Högsta utbildning Gymnasium 46 35,7 
 Universitet 70 54,3 
 Annat 13 10,0 
Yrke Gymnasialt 35 27,1 
 Akademiskt 52 40,3 
 Annat/Ej svar 42 32,6 

Konfession Ingen konfession 51 39,5 
 Svenska kyrkan 69 53,5 
 Annan 9 7,0 
Övrig kris Ej övrig kris 77 59,7 
 Övrig kris 52 40,3 

 
Genomförande 
En kontaktperson i Hjärtebarnsförbundet gick ut med en intresseförfrågan via en sluten 
facebookgrupp i mitten av april 2011, vilket resulterade i 60 intresseanmälningar. Vid samma 
tidpunkt lades en i allt väsentligt likadan intresseförfrågan ut på familjeliv.se, vilket 
resulterade i 3 intresseanmälningar. I början av september 2011 skickades sedan en i allt 
väsentligt likadan text ut till hjärtebarnsföräldrarnas slutna facebookgrupp, men då med 
bifogad länk till enkäten. I mitten av september lades motsvarande texter ut som 
efterlysningar på de tre familjesajterna (familjeliv.se, barntotal.se och alltforforaldrar.se). 
Samtidigt skickades, genom kontaktperson vid Södertörns lärcentra, motsvarande text ut via 
e-post till aktuella och tidigare deltagare i Pappa-grupper som utgår från Södertörns lärcentra. 
Genom kontaktperson på Kungsholmens nya BVC skickades vid samma tidpunkt 
motsvarande text ut via e-post till aktuella och tidigare deltagare vid föräldragrupper vid 
Kungsholmens nya BVC. I början av november gick ytterligare en förfrågan ut via en annan 
kontaktperson vid Hjärtebarnsförbundet och nådde medlemmar i en annan sluten 
facebookgrupp för hjärtebarnsföräldrar. En efterlysning sattes också in på hjartebarn.org: s 
förstasida. 
 
Inkludering och exkludering 
Enbart föräldern med minst ett hemmavarande barn som bor hos föräldern helt eller delvis, 
inkluderades. Barnet/en skulle antingen vara biologiska barn eller adopterade; så kallade 
”bonusbarn” innebar exkludering. Båda föräldrarna till ett barn var välkomna att delta i 
studien men i den databearbetning där bägge föräldrar analyserades exkluderades en av 
föräldrarna i de fall bägge deltagit. Eftersom könsfördelningen var ojämn exkluderades det 
överrepresenterade könet, kvinnor. En kvinna i undersökningsgruppen och en kvinna i 
jämförelsegruppen exkluderades av detta skäl. Undersökningsgruppen utgjordes av deltagare 
med hemmavarande allvarligt hjärtsjukt eget barn. Exkluderingskriterier för 
undersökningsgruppen var om deltagaren hade en övrig kris som var akut och ickerelaterad 
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till det sjuka barnet, exempelvis om personen själv var allvarligt sjuk. Ingen deltagare 
exkluderades av detta skäl, dock exkluderades 2 deltagare i undersökningsgruppen eftersom 
de saknade hemmavarande barn och en exkluderades eftersom hemmavarande barns ålder 
kraftigt avvek från övriga deltagares.  
 
Jämförelsegruppen matchades till föräldraskap, med åtminstone ett hemmavarande barn. Tio 
personer exkluderades från jämförelsegruppen eftersom de saknade eget barn och en 
exkluderades eftersom hon saknade hemmavarande barn. Barnet/en skulle vidare inte lida av 
någon allvarlig sjukdom. Exkludering från jämförelsegruppen skedde om det framkom något 
som indikerade att personen hade allvarligt sjukt barn, annan risk för barns liv, allvarlig risk 
för barns hälsa eller svårt handikappat barn eller om personen själv hade en livshotande 
sjukdom eller nyligen förlorat en närstående. Fyra deltagare i jämförelsegruppen exkluderades 
av sådana skäl. 
 
Etiska ställningstaganden 
Undersökningen genomfördes i enlighet med vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Föräldrar till 
allvarligt sjuka barn befinner sig i ett utsatt läge. Följande åtgärder vidtogs för att säkra 
deltagarnas frivillighet och integritet samt för att förhindra att enkäten skulle upplevas som 
kränkande. I ett tidigt skede kontaktades personer i Hjärtebarnsförbundet ledning för att ge 
synpunkter på undersökningens upplägg och relevans för undersökningsgruppen. Intrycket 
var att undersökningen sannolikt skulle upplevas som relevant för stora delar av 
föräldragruppen. Utifrån ledningspersonernas synpunkter formulerades sedan de enkätfrågor 
som handlade om barns sjukdom. I e-brevet som innehöll förfrågan att delta, betonades att 
deltagandet var frivilligt. För att säkra anonymiteten sköttes all kommunikation med 
deltagarna i undersökningsgruppen via kontaktpersoner, medan datainsamlingen skedde 
digitalt och utan inblandning av kontaktpersonerna. Enkätens omfattning minskades ned så 
långt det var möjligt utan att riskera viktig information.  
 
Material 
Enkäten skapades och överfördes till digital form med hjälp av google docs formulär (2011) 
och respondenterna nådde enkäten genom att klicka på en internetlänk. Detta upplägg innebar 
att det endast var möjligt att kryssa för ett alternativ vid flervalsfrågor. Vidare kunde frågor 
villkoras så att respondenterna endast fick se de frågor som var relevanta utifrån deras tidigare 
svar. Om respondenten exempelvis uppgett att ingen närstående avlidit de senaste 12 
månaderna, fick hon ingen följdfråga på detta. En sådan princip användes för alla frågor utom 
frågorna om bönens riktning, se nedan. Alla icke-villkorade frågor, frånsett nuvarande 
sysselsättning, var obligatoriska, man kunde alltså inte gå vidare i enkäten om man inte 
besvarat dessa. 
 
Enkäten bestod av fem typer av frågor; bakgrundsfrågor, kontrollfrågor, frågor om religiös 
tro, frågor om förekomst och frekvens av bön samt frågor om bönens riktning. Enkäten i sin 
helhet såsom den presenterades för respondenterna återfinns i bilaga 3. Bakgrundsfrågorna 
gällde deltagarnas kön, ålder, civilstånd, utbildning, yrke, konfession, kontaktväg till enkäten 
samt om eventuell partner fyllt i enkäten. Syftet med bakgrundfrågorna var att få information 
för exkludering/inkludering samt att få information om eventuella gruppskillnader i 
ovidkommande variabler. Kontrollfrågorna gällde fem områden och hade som primärt syfte 
att ge information för eventuell exkludering. De fem områdena var; barn och barns sjukdom, 
eventuell egen sjukdom, eventuell närståendes sjukdom, eventuell avliden närstående och 
eventuell övrig kris (exempelvis psykisk ohälsa). De frågor som gällde egen eller andras 
sjukdom innehöll skattningar på en skala från 1 till 100 gällande sjukdomens allvarlighet, där 
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1 motsvarade lätt sjukdom och 100 motsvarade hög risk att avlida omgående. Utifrån 
deltagarnas skattning och deras beskrivning av sjukdomen fattades beslut om exkludering.   
 
Frågorna om religiös tro var fyra till antalet. Respondenterna fick skatta grad av medhåll i 
vardera ett teistiskt, panteistiskt, agnostiskt och ateistiskt påstående (Granqvist & Hagekull, 
2003). Respondenterna skattade på en 6-gradig skala där 1 motsvarade stämmer inte alls och 
6 motsvarade stämmer helt och hållet. Exempelvis löd det teistiska påståendet så här: Gud är 
ett levande, personligt väsen som är intresserad av och involverad i människors liv och 
angelägenheter. Vi de fall respondenten skattade 4,5 eller 6 på kategoriserades hon eller han 
som, beroende på vilka fråga det gällde, teist, panteist, agnostiker eller ateist. En och samma 
person kunde alltså kategoriseras som exempelvis både teist och agnostiker. Syftet med 
frågorna var tvådelat, dels att undersöka frågeställning 1, om det föreligger gruppskillnader i 
religiös tro och dels att identifiera undergruppen ej religiöst troende inför frågeställning 4; om 
det föreligger några skillnader i religiös tro eller bönebeteende - för undergruppen ej religiöst 
troende. Teismmåttet har visat sig vara stabilt över åtminstone tid 15 månaders tid. 
Reliabilitetsmått för frågorna om panteism, agnosticism och ateism saknas. 
 
Frågorna om förekomst och frekvens av bön gällde primärt frågeställning 2, om det föreligger 
någon gruppskillnad gällande förekomst och frekvens av bön. Förekomst prövades med två 
ja/nej-frågor: Ber du till Gud? Ber du på annat sätt? Frekvensmåttet utgjordes av två 
skattningsfrågor: Hur ofta ber du till Gud? Hur ofta ber du på annat sätt? En 4-gradig skala 
användes där 1=Sällan, årligen, 2=Ibland, varje månad, 3= Ofta - varje vecka och 4=Mycket 
ofta, dagligen.  
 
De 29 frågorna om bönens riktning gällde primärt frågeställning 3, om det föreligger 
gruppskillnader gällande bönens riktning, och motsvarar Ladd & Spilkas böneskala (2006), 
dock med några förändringar. Ladd & Spilka visade (2002) genom andra ordningens 
faktoranalys att de tre faktorerna inåt, uppåt och utåt förklarade 62 % av den observerade 
variansen. I den ursprungliga engelskspråkiga skalan skattar respondenterna hur ofta de tänker 
på ett ord eller en mening under sin bön. Exempelvis: Please use the 1-6 scale to indicate the 
degree to which you think about examining yourself during your own prayers, 1= never think 
about during prayer, 6=always think about during prayer. Efter pilottestning av den till 
svenska översatta böneskalan framkom synpunkter från piloterna att det var svårt att förstå 
och tillämpa dessa instruktioner. Därför kontaktades en av skalans upphovsmän, Kevin Ladd, 
som beskrev att skalan avsåg fånga bönens mål. Exempelvis, när en person ber, i vad mån ber 
hon då för att granska sig själv? (e-postkommunikation med Ladd, 2011-09-16). Med denna 
förståelse av böneskalan blir det mindre meningsfullt att beskriva skalan som renodlat 
kognitivt inriktad. Dess primära fokus gäller bönens mål eller avsikt. Ladd beskrev vidare att 
skalans 8 primära faktorer hittills har visat sig vara robust i sex länder; USA, Danmark, 
Nigeria, Brasilien, Israel och Indien samt att skalan är under utprovning i ytterligare länder (e-
post kommunikation med Ladd, 2011-05-13).  
 
Utifrån Ladds synpunkter omarbetades instruktionerna så att respondenterna fick skatta på en 
6-gradig skala hur ofta de hade varje ord/mening som mål/strävan/syften för sin bön. 
Exempelvis: Vänligen använd 1-6-skalan för att ange i vilken utsträckning stillhet motsvarar 
dina mål/syften/strävan med din egen bön, 1= aldrig mitt mål med bön, 6=alltid mitt mål med 
bön. Den omarbetade instruktionen i föreliggande undersökning innebar att frågorna om 
elände (misery) respektive vemod (sadness) fick omformuleras till tänka på elände respektive 
tänka på vemod, eftersom få personer torde skatta elände och lidande som mål för sin bön. 
Skalan översattes med backtranslation. Det engelska radical approching var svåröversatt men 
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blev utmana Gud efter konsultation från Ladd (e-postkommunikation med Ladd, 2011-09-16). 
Alla respondenter, oavsett om de bad eller inte, svarade på böneskalans frågor. Detta skedde i 
enlighet med Ladd & Spilkas orginalinstruktioner. Personer som uppgav att de inte bad 
ombads att svara såsom de tror att folk som ber skulle svara. Dessa svar analyserades dock 
inte i det vidare arbetet.  
 
Statistiska analyser 
Statistiska analyser genomfördes med datorprogrammet SPSS Statistics 19.0. En alfanivå på  
5 % användes vid samtliga signifikansprövningar. Där t-värde anges var analysmetoden 
envägs oberoende t-test och där χ2 (Pearson Chi-Square) anges användes Chi-tvåtest. Cohens 
d beräknades utifrån poolade standardavvikelser. Cohens Kappa, K, är ett reliabilitetsmått 
som användes för att uppskatta effektstorlek vid ickeparametrisk analys. En deskriptiv 
gruppskillnad ansågs föreligga om effekten var åtminstone liten (d eller K >0,2). 
Masssignifikansproblemet bör beaktas då totalt 27 signifikansprövningar genomfördes för de 
fyra frågeställningarna. 

 
Resultat 

 
Preliminära analyser 
Här redovisas variabelöverväganden, deskriptiv statistik samt gruppskillnader på 
bakgrundsvariabler. 
 

Variabelöverväganden. 
Initialt var avsikten att skapa en summavariabel för de fyra frågor där deltagarna skattade 
teistisk, panteistisk, agnostisk och ateistisk trosuppfattning. Vid reliabilitetsprövning, där 
agnosticism och ateism var reverserade, visade det sig dock att frågorna inte mätte samma 
sak. Cronbachs alfa var visserligen 0,62, men panteism korrelerade negativt med teism och 
reverserad agnosticism och den största korrelationen mellan två frågor (teism och reverserad 
ateism) var i sammanhanget endast r= 0.66. Således bedömdes en summavariabel inte vara 
meningsfull och beslut togs att plocka bort frågan om panteism. För att minska risken att 
missa verkliga gruppskillnader beslutades därför att gå vidare med tre olika mått på 
religiositet i form av teism, agnosticism och ateism. Cut-off sattes till 4 på de 6-gradiga 
skalorna. Dessa tre begrepp överensstämmer vidare med common sense och kan förstås som 
tre olika grundinställningar till frågan om Guds existens. 
 
Det var vidare önskvärt att skapa ett mått för bönefrekvens som omfattade alla beende 
personer, alltså både de som ber till Gud och de som ber på annat sätt. För att kunna göra detta 
beslutades att för de personer som både ber till Gud och på annat sätt ska deras högsta 
skattade bönefrekvens ingå i måttet som omfattar alla beende.  

 
Deskriptiv statistik. 

Gällande religiös tro var medelvärdet för teismskattningarna på den sexgradiga skalan 2,25, 
och lägst av dessa frågor. Frågan om ateism hade det högsta genomsnittet, 3,40. En femtedel 
av deltagarna var teister, d.v.s. de höll åtminstone delvis med om det teistiska påståendet. 
Närmare hälften var agnostiker respektive ateister. Gällande förekomst av bön noterades att 
något fler än var fjärde deltagare bad till Gud och att något fler än var tredje bad på annat sätt. 
Hälften av deltagarna bad till Gud och/eller bad på annat sätt. Gällande bönefrekvens så 
framkom att av de som bad till Gud bad fler än var tredje varje månad. Av de som bad på 
andra sätt bad hälften varje månad. Bland beende totalt, oavsett typ av bön, bad fler än var 
tredje varje månad. Gällande bönens riktning låg genomsnittet på den sexgradiga skalan strax 
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under 2,50 för bön utåt och strax över 2,50 för bön inåt och uppåt. För en mer detaljerad bild 
av bakgrundsvariabler, se tabell 2 och 3. 
 
Tabell 2 Deskriptiv statistik kontinuerliga variabler (N=129) 
 

Undersökningsdeltagare    

M S Min Max α 
Teism (1-6) 2,25 1,70 1 6 - 
Agnosticism (1-6) 3,35 2,01 1 6 - 

Religiös 
tro 

Ateism (1-6) 3,40 2,00 1 6 - 

Bön till Gud frekvens (1-4) 2,50 1,04 1 4 - 
Annan bön frekvens (1-4) 1,85 0,76 1 4 - 

Böne- 
frekvens 

Bön oavsett typ frekvens (1-4) 2,19 0,99 1 4 - 

Bön Inåt (1-6, 8 frågor) 2,51 0,87 1 6 ,75 
Bön Uppåt (1-6, 7 frågor) 2,54 1,07 1 6 ,82 

Bönens 
riktning 

Bön Utåt (1-6, 14 frågor) 2,42 0,93 1 6 ,90 
 
Notera: Högre värde = högre frekvens eller högre grad av instämmande i aktuell variabel. 
M och S Bönens riktning = M och S / antalet frågor för varje dimension. 
 
 
Tabell 3 Deskriptiv statistik nominala variabler (N=129) 
 

 Undersökningsdeltagare   

  Antal Andel (%) 
Teister Teister 26 20,2 
 Ej teister 103 79,8 
Agnostiker Agnostiker 61 47,3 
 Ej agnostiker 68 52,7 
Ateister Ateister 57 44,2 

Religiös tro 

 Ej ateister 72 55,8 

Ber till Gud Ber  37 28,7 
 Ber aldrig 92 71,3 

Ber på andra sätt Ber  45 34,9 
 Ber aldrig 84 65,1 
Ber till Gud eller på andra sätt Ber  64 49,6 

Förekomst av bön 

 Ber aldrig 65 50,4 

 
Gruppskillnader på bakgrundsvariabler. 

Av de åtta bakgrundsvariablerna kön, civilstånd, utbildning, yrke, konfession, övrig kris, ålder 
och antal barn noterades signifikanta skillnader mellan grupperna på samtliga variabler utom 
yrke. Se tabell 4 för detaljer om de nominala variablerna. I de fall villkoren för 
signifikansprövning med chi-tvåtest inte uppfylldes, p.g.a. att någon cell hade för lågt 
förväntat värde, redovisas istället resultat från Fishers exakt test. De ickeparametriska 
analyserna visade att det i undersökningsgruppen fanns fler kvinnor, fler gifta personer, fler 
medlemmar i svenska kyrkan, fler som uppgav ”övrig kris” och färre akademiker än förväntat. 
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Gällande ålder fanns en signifikant skillnad mellan grupperna. Undersökningsgruppen (M = 
38,51 år, S = 6,88 år) var signifikant äldre än jämförelsegruppen (M = 33,67 år, S= 5,64 år); 
t127 = 4,39, p < 0,01. Gällande antal hemmavarande barn skiljde sig grupperna signifikant åt. 
Undersökningsgruppen (M = 2,32, S = 1,04) hade fler barn än jämförelsegruppen (M = 1,47, 
S = 0,65), t127 = 5,36, p < 0,01. 
 
Tabell 4 Signifikansprövning nominala bakgrundsvariabler 

 
 Undersöknings- 

grupp 
Jämförelse- 
grupp 

  

 Antal Andel (%) Antal Andel (%) df χ2 K 
Kvinna 53 93,0 55 76,4 1 6,43* 0,15 Kön 
Man 4 7,0 17 23,6    
Gift 36 63,1 32 44,4 2 7,39*** 0,12 
Sambo 20 35,1 31 43,1    

Civilstånd 

Annat 1 1,8 9 12,5    
Gymnasium 25 43,9 21 29,2 2 6,19* -0,05 
Universitet 24 42,1 46 63,9    

Utbildning 

Annat 8 14,0 5 6,9    
Gymnasialt 21 36,8 14 19,4 2 5,02 -0,02 
Akademiskt 19 33,3 33 45,8    

Yrke 

Annat/Ej svar 17 29,9 25 34,8    
Ingen 
konfession 

16 28,1 35 48,6 2 6,39*** -0,16 

Svenska 
kyrkan 

35 61,4 34 47,2    

Konfession 

Annat 6 10,5 3 4,2    
Ej övrig kris 25 43,9 52 72,2 1 10,64** 0,27 Övrig kris 
Övrig kris 32 56,1 20 27,8    

 
Notera:* = p < 0,05; ** = p < 0,01, *** = Fisher´s exakt test, p < 0,05 
n = 57 undersökningsgrupp; n = 72 jämförelsegrupp 
 
 
Huvudresultat 
Här redovisas resultat från prövning av frågeställningarna.  
 

Frågeställning 1. 
En chi-två signifikansprövning genomfördes för var och en av de tre religiösa 
grundinställningarna, teism, agnosticism och ateism för att se om det förelåg någon skillnad 
mellan grupperna. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant gruppskillnad 
gällande andel teister, agnostiker och ateister, se tabell 5. 
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Tabell 5 Religiös tro 
 

Undersökningsgrupp Jämförelsegrupp  
 
 

Observerat  
antal 

Förväntat  
antal 

Observerat  
antal 

Förväntat  
antal 

χ2 K 

Teister 13 11,5 13 14,5 0,45 ,01 
Agnostiker 30 27 31 34 1,17 ,03 
Ateister 23 25,2 34 31,8 0,61 ,02 

 
Notera: df=1; n=129 i samtliga signifikansprövningar 
 

Frågeställning 2. 
Föreligger det skillnader i förekomst och frekvens av bön mellan människor i existentiell kris 
och människor som inte befinner sig i existentiell kris? Tre chi-två signifikansprövningar 
genomfördes för att undersöka eventuella gruppskillnader i förekomst av bön gällande andel 
beende till Gud, beende på annat sätt och beende till Gud eller på annat sätt. Resultatet visade 
att det inte fanns någon signifikant gruppskillnad gällande andel beende, oavsett bönetyp, se 
tabell 6. 
 
Tabell 6 Förekomst av bön (N=129) 
 

Undersökningsgrupp Jämförelsegrupp  
 
 Observerat  

antal 
Förväntat  
antal 

Observerat  
antal 

Förväntat  
antal 

df χ2 K 

Bön till Gud 20 16,3 17 20,7 1 ,16 ,11 
Annan bön 20 19,9 25 25,1 1 ,97 ,00 
Bön oavsett typ 31 28,3 33 35,7 1 ,34 ,08 

 
T-test visade inte heller någon signifikant skillnad mellan grupperna avseende bönefrekvens 
bland beende till Gud, beende på annat sätt eller beende till Gud och/eller på annat sätt, se 
tabell 7 för detaljer. En deskriptiv skillnad noterades i det att undersökningsgruppen tycktes 
be oftare på annat sätt än jämförelsegruppen. 
 
Tabell 7 Bönefrekvens bland beende 
 

Undersökningsgrupp Jämförelsegrupp  
 M S M S 

df t d 

Bön till Gud 2,45 1,10 2,53 1,01 35 -2,28 -0,08 
Bön på annat sätt 1,94 0,73 1,78 0,80 39 0,67 0,21 
Bön oavsett typ 2,26 0,10 2,12 0,99 62 0,55 0,14 

 
Frågeställning 3. 

Föreligger det skillnader i bönens riktning mellan människor i existentiell kris och människor 
som inte befinner sig i existentiell kris? Gällande bönens riktning bör det först påpekas att det 
inte har gjorts någon åtskillnad mellan bön till Gud och bön på annat sätt, såsom var fallet vid 
förekomst och frekvens av bön. De frågor som bygger upp skalan om bönens riktning 
förutsätter inget specifikt objekt för bönen, och till skillnad från förekomst/frekvens är inte 
klassificering av bön här något utfallsmått. Tre t-test genomfördes för att testa om det förelåg 
gruppskillnader gällande bön inåt, uppåt och utåt, se tabell 8. Ingen signifikant skillnad 
mellan grupperna framkom. En deskriptiv skillnad noterades dock gällande bön utåt. 
Undersökningsgruppen tycktes mer sällan rikta sin bön utåt än jämförelsegruppen.  
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Tabell 8 Bönens riktning (n=64) 
 

Undersökningsgrupp Jämförelsegrupp  
 M S M S 

df t d 

Bön Inåt 20,52 5,40 19,67 8,26 62 0,48 0,12 
Bön uppåt 18,10 6,80 17,42 8,23 62 0,36 0,09 
Bön utåt 32,13 11,75 35,61 14,06 62 -1,07 -0,27 

 
Frågeställning 4. 

Föreligger det skillnader i förekomst och frekvens av bön och/eller bönens riktning mellan 
människor i existentiell kris och människor som inte befinner sig i existentiell kris – för 
undergruppen ej religiöst troende? På samma sätt som vid analyserna av bönens riktning 
gjordes ingen åtskillnad i det följande mellan bön till Gud och bön på annat sätt, för att inte få 
allför litet antal i cellerna. Tre chi-två signifikansprövningar genomfördes för att undersöka 
eventuella gruppskillnader gällande förekomst av bön (till Gud eller på annat sätt) utifrån tre 
olika operationaliseringar av ej religiöst troende; icke-teister, agnostiker och ateister. Gruppen 
icke-teister avsåg personer som ej skattade sig som teister och var alltså delvis en annan grupp 
än gruppen ateister. Resultatet visade att det inte fanns någon signifikant gruppskillnad 
gällande andel beende utifrån någon av undergrupperna, se tabell 9 för detaljer. Värt att notera 
på en deskriptiv nivå var dock att det överhuvudtaget fanns ateister som uppgav att de ber. 

 
Tabell 9 Förekomst av bön utifrån religiös tro 
 

Undersökningsgrupp Jämförelsegrupp  
 
 

Observerat  
antal 
beende 

Förväntat  
antal 
beende 

Observerat  
antal 
beende 

Förväntat  
antal 
beende 

n χ2 K 

Icke-
teister 

19 17,1 21 22,9 103 0,61 0,07 

Agnostiker 10 10,8 12 11,2 61 0,19 0,05 
Ateister 4 4,8 8 7,2 57 0,31 0,05 

 
Notera: df = 1 för samtliga signifikansprövningar 
 
Tre t-test genomfördes för att testa om det förelåg gruppskillnader gällande bönefrekvens 
utifrån undergrupperna icke-teister, agnostiker och ateister. Ingen signifikant skillnad mellan 
grupperna framkom, se tabell 10. En deskriptiv skillnad noterades dock gällande 
bönefrekvens på undergruppen agnostiker. Agnostiker i undersökningsgruppen tycktes be 
något oftare än agnostiker i jämförelsegruppen, t20 = 0,64, p = 0,53, d = 0,28.  

 
Tabell 10 Bönefrekvens utifrån religiös tro 
 

Undersökningsgrupp Jämförelsegrupp  
 M S M S 

df t d 

Icke-teister 1,74 0,73 1,67 0,73 38 0,30 0,10 
Agnostiker 1,80 0,63 1,58 0,90 20 0,64 0,28 
Ateister 2,00 0,82 1,88 0,10 10 0,22 0,13 

 
Nio t-test genomfördes för att testa om det förelåg gruppskillnader gällande bönens riktning 
utifrån undergrupperna icke-teister, agnostiker och ateister. Ingen signifikant skillnad mellan 
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grupperna framkom, se tabell 11. Dock noterades fem deskriptiva skillnader mellan 
grupperna. Den första deskriptiva skillnaden gällde bön utåt för undergruppen icke-teister. 
Icke-teister i undersökningsgruppen tycktes mer sällan rikta sin bön utåt än icke-teister i 
jämförelsegruppen, t38 = -0,77, p = 0,44, d = -0,25. Den andra deskriptiva skillnaden gällde 
bön utåt för undergruppen agnostiker. Agnostiker i undersökningsgruppen tycktes mer sällan 
rikta sin bön utåt än agnostiker i jämförelsegruppen, t20 = -0,65 p = 0,52, d = 0,28. Den tredje, 
fjärde och femte deskriptiva skillnaden gällde bön inåt, uppåt och utåt för undergruppen 
ateister. Ateister i undersökningsgruppen tycktes mer sällan rikta sin bön inåt, t10 = -0,38, p = 
0,71, d = -0,24, oftare rikta sin bön uppåt, t10 = 0,58, p = 0,57, d = 0,35 samt mer sällan rikta 
sin bön utåt än ateister i jämförelsegruppen, t10 = 0,38, p = 0,71, d = -0,23. 
 
Tabell 11 Bönens riktning utifrån religiös tro 
 

Undersökningsgrupp Jämförelsegrupp   
 M S M S 

df t d 

Icke-teister Bön Inåt 19,84 6,41 19,76 9,49 38   0,31 0,01 
 Bön uppåt 16,26 6,54 16,62 8,96 38 -0,14 -0,05 
 Bön utåt 31,42 12,38 34,86 15,34 38 -0,77 -0,25 

Agnostiker Bön Inåt 20,70 6,15 20,00 7,98 20 0,23 0,10 
 Bön uppåt 15,70 6,85 14,92 6,39 20 0,28 0,12 
 Bön utåt 32,50 12,81 35,92 11,74 20 -0,65 -0,28 

Ateister Bön Inåt 16,75 7,27 19,00 10,42 10 -0,38 -0,24 
 Bön uppåt 16,50 7,05 14,13 6,51 10 0,58 0,35 
 Bön utåt 27,75 18,21 31,75 16,64 10 -0,38 -0,23 

 
Kontrollanalyser 
Eftersom det inte fanns några gruppskillnader på utfallsmåtten bedömdes det som mindre 
betydelsefullt att kontrollera för de observerade gruppskillnaderna på bakgrundsvariabler. 
Detta eftersom en förändring i huvudresultaten, från nollresultat till positiva resultat, skulle 
betyda att det var bakgrundsvariablerna snarare än variabeln av intresse (existentiell kris) som 
stod för effekten. Därutöver tillkommer att grupperna skiljde sig åt på hela sju 
bakgrundsvariabler. Att lägga in sju kontrollvariabler i en analys skulle riskera att leda till 
statistiskt skakiga resultat och därmed osäkra slutsatser, särskilt med tanke på att 
deltagarantalet är relativt begränsat.  

 
Diskussion 

 
Sammanfattning av resultatet 
Statistisk prövning av samtliga frågeställningar genererade nollresultat. Ingen signifikant 
gruppskillnad i religiös tro, förekomst och frekvens av bön eller bönens riktning/mål framkom 
således. I åtta fall förelåg deskriptiva gruppskillnader som dock generellt var små och 
osystematiska (p-värden från 0,29 till 0,71 och d-värden från 0,21 till 0,35). Slutsatsen blir 
därför att i Sverige tycks föräldrar som befinner sig i existentiell kris på grund av att deras 
barn har en allvarlig hjärtsjukdom inte tro eller be annorlunda än föräldrar som har 
huvudsakligen friska barn.  
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Studiens resultat i relation till tidigare teori och empiri 
 

Coping. 
Föreliggande resultat ligger inte i linje med tidigare, framförallt amerikansk, forskning som 
visat att människor blir mer religiösa och vänder sig mer till Gud när de utsätts för stor stress. 
Talesättet “There are no atheists in foxholes” (Pargament, 1997) tycks inte stämma i en 
svensk kontext. Resultatet ligger dock i linje med de indikationer som framkom i Ahmadis 
(2006) kvalitativa studie, där personers insjuknande i cancer på inget entydigt sätt förändrade 
deras personliga religiositet eller andelen religiös coping i deras beteende. Ur ett 
copingperspektiv ligger det nära till hands att tolka resultatet som en följd av att invånare i 
Sverige i så låg grad har religionen som en viktig del av sitt orienteringssystem. Alla 
föräldrar, oavsett land eller kultur, hamnar i en känslomässigt mycket krävande situation när 
de får ett allvarligt sjukt barn. Sannolikheten att välja en religiös copingstrategi, exempelvis i 
form av bön, tycks dock minska drastiskt för de individer som nästan helt saknar religiösa 
inslag i sitt orienteringssystem eller för dem vars religiösa inslag i denna referensram inte har 
aktiverats under lång tid. På en kvalitativ nivå är intrycket från föreliggande studie att en 
betydande del av deltagarna uttryckte en känsla av främlingskap gentemot religion och dess 
uttryck. För att återknyta till inledningen är detta inte så förvånande mot bakgrund av att 
endast var tionde svensk uppger att Gud är viktig i deras vardagliga liv (Petterson 2000, 
refererad i Ahmadi, 2006).  
 

Anknytningsteori. 
När en förälder får ett besked om att ens barn har en allvarlig sjukdom aktiveras helt säkert 
anknytningssystemet. Hotet att förlora barnet, trots att man gör allt man någonsin kan för att 
undvika detta, innebär en mycket kraftfull stressor. Dock tyder resultatet i föreliggande 
undersökning på att någon anknytning till Gud inte verkar utvecklas av en sådan kris. Varför 
sker då ingen sådan utveckling? En tänkbar delförklaring är att även ur ett 
anknytningsteoretiskt perspektiv bör personens religiösa utgångsläge påverka sannolikheten 
att anknytning till Gud aktiveras. En person som haft en religiös uppfostran och som lever i en 
kontext där bön är vanligt förekommande bör i högre utsträckning ha utvecklat symbolisk 
anknytningsrelation till Gud än en person vars religiösa erfarenhet är begränsad. Man kan 
spekulera i om en specifik undersökning av teister som ställts inför en liknande kris hade visat 
andra resultat, men detta ligger utanför uppsatsens omfång.  
 

Religiositet i Sverige ur ett komparativt perspektiv. 
I inledningen beskrevs att Sverige är ett extremt land ur två aspekter. Dels har Sverige 
världens största offentliga sociala skyddsnätet per capita och dels är Sverige extremt 
högsekulariserat. Kanske förstås svenskarnas låga grad av religiösa tro, som bekräftades i 
föreliggande undersökning, bäst genom sådana sociologiska teorier. I Gill och Lundsgaardes 
studie (2004) framgick att den svenska befolkningen finner mindre stöd i religionen än 
samtliga andra länders befolkning. Givet att detta stämmer är det logiskt att föräldrar i Sverige 
inte vänder sig till religionen i tider av svår kris. Men vad ersätter i så fall religionens funktion 
i Sverige, för föräldrar i existentiell kris? Klart är att föräldrarna vänder sig till vården, dels 
för att söka bästa tänkbara vård för sitt sjuka barn, men även för att själv erhålla psykosocialt 
stöd. Kanske har psykologer, psykoterapeuter och andra vårdgivare övertagit den funktion 
som kyrkan och dess företrädare hade förr och fortfarande har i vissa länder.  
 
Vid sidan av sådant individuellt stöd som kan fås genom t.ex. religiös bikt eller psykoterapi 
söker människor i svåra situationer socialt stöd från andra människor. Uppenbart i denna 
studie var att föräldrar till allvarligt sjuka barn erhåller ett värdefullt stöd från andra föräldrar i 
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liknande belägenhet. Hjärtebarnsföräldrarnas slutna facebookgrupper utgör ett exempel på hur 
sådant stöd kan se ut. Man kan även tänka sig att ett likartat socialt stöd skulle kunna fås i 
exempelvis en kyrkogemenskap. Denna uppsats har dock huvudsakligen fokuserat på 
personers privata religiositet och den sociala aspekten av religion har inte fördjupats. 
Rimligtvis hör dessa delar samman. Om exempelvis kyrkans ställning är stark i ett samhälle är 
det naturligt att där söka social samvaro och stöd i svåra tider. Det är även troligt att den 
privata och sociala aspekten av religion har en reciprokal påverkan. Exempelvis bör ett 
högfrekvent socialt umgänge i en kyrkokontext där bön och tro är närvarande på ett självklart 
sätt öka sannolikheten att individen också i sin ensamhet söker stöd från Gud. Eller det 
motsatta, en person med ett rikt privat böneliv söker sig sannolikt i större utsträckning till 
kyrkogemenskapen. Oavsett vad som påverkar vad, kan vi konstatera att den svenska 
befolkningen i liten utsträckning tycks söka sig till den privata eller organiserade religionen, 
vare sig man är i kris eller ej.  
 

Religiositet i förhållande till statistik. 
Om nu ingen skillnad föreligger kan det vara intressant att se hur data i föreliggande 
undersökning står sig jämfört med tillgänglig statistik. Graden av religiös tro hos 
undersökningspersonerna ligger på ungefär samma nivå som tidigare svenska studier. Måtten 
är dock inte direkt jämförbara. Av samtliga undersökningsdeltagare uppgav en femtedel att 
de, åtminstone delvis, trodde på en personlig Gud. Detta kan jämföras med resultaten från 
WVS från 1990/1996 (refererad i Ahmadi, 2006) som visade att 16 % av svenskarna trots allt 
tycker att Gud är viktig i deras liv. Möjligen indikerar mitt resultat en något lägre grad av 
religiositet hos svenskarna än vad övriga studier pekar på. Och om så är fallet, kan man 
spekulera i om detta beror på att huvuddelen av deltagarna bodde i Mälardalsregionen, en 
högurban och därför högsekulär landsdel. Mer förvånande, givet den låga förekomsten av 
gudstro, var att hälften av deltagare bad på något sätt, det vill säga till Gud eller på annat sätt 
– och oavsett kris eller ej. Detta diskuteras mer utförligt under ”Reflektioner” nedan. 
 
Metodologisk diskussion 
 

Nollresultat. 
Resultatet i undersökning innebar att nollhypotesen inte kunde förkastas, d.v.s. inga statistiskt 
signifikanta skillnader mellan grupperna kunde påvisas. I dagens forskning är enigheten stor 
kring att vetenskapligt arbete bör ske genom falsifiering. Med denna metodik har nollresultat 
inte samma bevisvärde som när nollhyptesen kan förkastats. Man kan alltså inte helt säkert 
utesluta att någon eller några av de deskriptiva gruppskillnaderna i föreliggande undersökning 
speglar verkliga skillnader som skulle varit statistiskt signifikant om n varit betydligt högre 
och resultaten stått sig. Det finns dock förhållanden som talar för att nollresultat inte uppkom 
genom slump. Av sammanlagt nio chi-tvåanalyser erhölls ingen deskriptiv skillnad, d.v.s. K 
var alltid mindre än 0,2 (minimal).  Av sammanlagt arton raka medelvärdesjämförelser (t-test) 
noterades åtta deskriptiva skillnader, d.v.s. d större än 0,2, varav den största effekten var 
liten/måttlig (d=0,35). I sammanhanget är det värt att påminna om att det lägsta p-värdet vid t-
test var 0,29 och att de deskriptiva skillnaderna gick i bägge riktningar och inte uppvisade 
någon tydlig systematik. Vid en signifikansnivå på 5 % och 27 prövningar förväntas vidare 
minst en analys bli signifikant enbart genom slumpen.  
 

Design och datainsamling. 
En viktig fråga gäller om verkliga effekter missades på grund av undersökningens design. 
Skulle man exempelvis funnit signifikanta gruppskillnader om man använt sig av mer potenta 
stressorer? Gällande typ av stressor, blir mitt svar nekande. Litteraturen pekar på att 
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aktivering av hot om egen död ökar sannolikheten att använda religiös coping jämfört med 
andra typer av kriser, exempelvis relationsproblem (Hood et al, 2009). Att hotet i detta fall 
gällde eget barns död torde snarast göra stressoren mer kraftfull än om hotet gällt egen död. 
Dock vill jag hålla dörren öppen för att resultaten kunnat bli annorlunda om en annan 
operationalisering av existentiell kris gjorts. Om man valt snävare kriterier med syftet att 
enbart fånga de som befinner sig i ett akut skede av krisen hade kanske signifikanta resultat 
erhållits. Hypotetiskt kan man tänka sig att det fanns personer i undersökningsgruppen som 
initialt efter sjukdomsbeskedet vänt sig till religion eller bön, men sedan upphört med detta. 
Kanske kan man se denna oprecishet i begreppet existentiell kris som att studien i högre grad 
undersökte om stressorena på ett grundläggande, långsiktigt sätt gjorde individen mer eller 
mindre religiös i sitt förhållningssätt till livet än att undersökningen gällde huruvida stressorer 
ökade/minskade förekomst av religiös coping i en akut kris. Till designens svagheter hörde att 
endast självskattningsmått användes. Objektiva mått på religiöst beteende eller djupintervjuer 
skulle ha utgjort värdefulla komplement. Tills studiedesignens styrkor hörde att ingen 
sammanblandning av förekomst av religiös coping och utfallsmått, såsom exempelvis 
livskvalitet, gjordes. 
 

Skalor och frågor i enkäten. 
I diskussionen ovan om design ställs frågan om resultatet hade blivit annorlunda om man 
definierat stressorena snävare, att krisen definierats som mer akut. Om fler frågor om barns 
sjukdom och hur det påverkat föräldern inkluderats i enkäten kunde det utgjort en grund för 
exkludering av föräldrar som inte befann sig i ett akut skede. Sådana kompletterande frågor 
kunde dock också riskerat styra respondenternas svarsmönster och lett in respondenten på ett 
visst tankesätt (d.v.s. att barnets sjukdom är en existentiell kris vilket religiöst beteende kan 
hjälpa individen att hantera). Valet av Ladd och Spilkas böneskala (2006) kan vidare 
ifrågasättas. Ett par respondenter kommenterade att skalan var konstig eller svår att fylla i. 
Det är möjligt att skalan skulle tjänat på en mer omfattande anpassning till svenska 
förhållanden. Å andra sidan innebär varje förändring en potentiell försämring av skalans 
utprovade psykometriska egenskaper. Personligen finner jag Ladd och Spilkas ansats 
högintressant. Att bön kan beskrivas utifrån tre olika riktningar är en spännande tanke som 
genererar teoretiskt intressanta idéer. Det är möjligt, dock inte sannolikt, att resultatet blivit ett 
annat om jag utgått från skalans primära åtta faktorer istället för andra ordningens faktorer. 
Valet av böneskalan kan också ifrågasättas av ett annat skäl. Ladd och Spilkas skala 
förutsätter att det alltid finns en intention bakom en bönehandling, bön ses som målinriktat 
beteende. En risk med denna utgångspunkt är om man missar centrala komponenter i bön som 
individen kanske endast är vagt medveten om, eller rent av omedveten om. Samtidigt är 
fördelen med denna aspekt av skalan att man erhåller ett stort mått av tydlighet.  
 

Urval och antal deltagare. 
Urvalet var inte optimalt givet frågeställningarna. Det ideala hade varit att göra ett slumpvis 
urval från alla föräldrar i Sverige med hjärtsjuka barn respektive ett slumpvis urval från alla 
föräldrar i Sverige utan sjuka barn. För att försöka kompensera för bekvämlighetsurvalets 
nackdelar var strävan gällande rekryteringen att den skulle ske på samma sätt för både 
undersöknings- och jämförelsegrupp - så långt detta var möjligt. Det låga intresset bland 
medlemmarna på familjeliv.se gjorde dock att det snart stod klart att fler rekryteringskanaler 
skulle behövas. Och även om all rekrytering till jämförelsegruppen hade skett via familjeliv.se 
hade detta inte varit problemfritt. I ett inlägg på DN Debatt kritiseras en undersökning gjord 
av familjeliv.se, på de egna medlemmarna, utifrån att urvalet inte blir representativt för 
svenska kvinnor (Sjöström & Madestam, 2012). Även rekryteringen till 
undersökningsgruppen bar på potentiella felkällor. Man kan exempelvis spekulera i om 
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medlemmarna i Hjärtebarnsförbundet i högre grad än genomsnittet är vana att ta hjälp från 
andra, för att hantera stress. Vidare vidgades rekryteringen till undersökningsgruppen från den 
initiala planen, genom en efterlysning på Hjärtebarnsföreningens hemsida. I takt med att fler 
urvalskanaler kom att användas ökade antalet variabler jag saknade kontroll över, exempelvis 
gällde detta internetvanor och därtill relaterade variabler samt geografisk spridning. Även om 
kontroll av bakgrundsvariabler genom kovariansanalys hade genomförts hade detta endast 
delvis kunnat hantera detta problem. I efterhand är det uppenbart att det hade varit önskvärt 
med bättre matchning mellan grupperna. 
 
Det hade också varit önskvärt med fler deltagare. Att i förväg göra en beräkning av vilket n 
som skulle krävas för att få god power var ej görligt eftersom liknande undersökning i ett 
högsekulärt land inte gjorts. Det egna målet med minst 100 deltagare i vardera grupp nåddes 
dock inte. Denna eventuella brist på power kompenserades till viss del genom undersökning 
av effektstorlekar.  
 

Extern validitet. 
Jag har inte funnit någon likartad undersökning i en europeisk kontext. Bland annat därför 
vore det oklokt att generalisera resultatet från denna undersökning till andra samhällen eller 
länder. Möjligen skulle man erhålla liknande resultat i andra högsekulära länder med liknande 
religiös flora, exempelvis våra nordiska grannländer. Men i övrigt tyder det mesta på att 
resultatet blivit annorlunda om denna studie hade genomförts i ett annat samhälle/land. 
Sannolikt kan man i högre grad generalisera resultatet till att omfatta svenska föräldrar med 
allvarligt sjuka barn, oavsett typ av sjukdom. 
 
Reflektioner och framtida forskning 
Bland de 129 deltagarna fanns tolv beende ateister. Ryggmärgsreflexen säger att detta är 
anmärkningsvärt, men för mig personligen är det inte så förvånande. Att tolv av sammanlagt 
femtiosju ateister (21 %) ber, utgör dock en ansenlig andel. Hur ska man förstå något så 
motsägelsefullt som en beende ateist? Liksom många andra känslomässigt engagerande 
ståndpunkter tycks inte individens religiösa tro med lätthet generera vattentäta logiska system. 
Samma fenomen indikerades ovan i den bristande reliabiliteten i frågorna om religiös tro (se 
variabelöverväganden). Där kan man tänka sig att den låga graden av samvariation i dessa 
frågor kunde ha åtminstone två tänkbara förklaringar. Den låga reliabiliteten kunde bero på 
brister i frågornas konstruktion eller så kunde de härröra från egenskaper i konstruktet. I det 
senare fallet är det möjligt att den bristande reliabiliteten mellan exempelvis grad av teism och 
ateism speglar ett verkligt förhållande, att undersökningsdeltagarna sällan är fullständigt 
logiska i sin religiösa tro. Detta utgör sannolikt en delförklaring till paradoxen beende ateist. 
Kanske hänger detta också samman med religionens undanskymda roll i Sverige. Om vi 
sällan talar om religion och bön så stoppas sannolikt den personliga reflektionen. Hade vi 
istället gläntat på dörren till vårt inre inför andra, eller rent av diskuterat och argumenterat för 
vår privata religiösa tro och hur vi ber, skulle kanske de religiösa ståndpunkterna och 
beteendena utvecklas och innehålla färre motsägelser. 
 
Diskrepansen mellan andelen gudstroende (20 %) och andel beende (50 %) väcker dock fler 
frågor. Om man inte tror på Gud; vem vänder man sig till då i bönen? Och varför ber man 
överhuvudtaget? Ett sätt att försöka närma sig svaret på dessa frågor, inom ramen för denna 
uppsats, är att belysa vad de personer som bad på annat sätt hade för objekt för sin bön. Flera 
av dessa personer beskrev inget tydligt objekt för sin bön, deras bön var snarast en 
förhoppning eller önskan. Andra riktade sin bön till universum, världsalltet eller naturen och 
några uppgav att de bad till avlidna släktingar. Utifrån detta tycks det som att invånare i den 
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mest högsekulära regionen i världens kanske mest högsekulära land saknar en tankemässig 
struktur för fenomenet bön, samtidigt som många uppvisar ett reellt behov av att be. Vad som 
ligger bakom behovet av bön är dock fortfarande oklart. I mina ögon tycks dock coping- och 
anknytningsperspektivet fortsatt äga de mest relevanta ansatserna för att förklara detta.   
 
Jag bar med mig åtminstone två implicita hypoteser in i arbetet med denna uppsats. För det 
första misstänkte jag att kriser gjorde människor mer religiösa, även i Sverige, och för det 
andra misstänkte jag att en stor andel av den svenska befolkningen bad till Gud. En stor styrka 
med en kvantitativ forskningsdesign är att man tvingas tänka om, när statistiken pekar i en 
annan riktning än man först trott. Min implicita hypotes att kris ökar religiositet har numera 
blivit kraftigt försvagad. Dock är frågan inte klarlagd, även om man accepterar 
undersökningens slutsatser. Kvar att undersöka finns nämligen vad en existentiell kris gör 
med gruppen religiöst troende? Detta gäller alltså individer som har religionen som en central 
del i sitt orienteringssystem och som har utvecklat en anknytning till Gud. Det vore önskvärt 
med en kvantitativ undersökning liknande den föreliggande för att se hur bön och religiös tro 
samvarierar med existentiell kris för denna grupp.  
 
Min andra implicita hypotes, att en betydande del av den svenska befolkningen ber oavsett om 
de definierar sig som religiösa personer eller ej, bekräftades av undersökningen. Hälften av 
deltagarna visade sig be i någon form. Detta är spännande i sig, men det vore värdefullt med 
ytterligare studier som mer detaljerat undersöker och kartlägger bön och dess psykologiska 
funktion i en svensk kontext. Djupintervjuer och kvalitativa studier, liksom fler kvantitativa 
studier vore önskvärt. Inte minst för den ovan beskrivna gruppen, beende ateister.  
 
Vidare är Sveriges politiska landskap i förändring och det är inte självklart att Sverige om 
femton år tillhör de länder i världen som har den största offentliga välfärd per capita. Om en 
sådan utveckling sker vore en uppföljande studie högintressant för att pröva de starka 
samband mellan stor gemensam välfärd och låg grad av religiositet som tidigare forskning 
påvisat. 
 
Slutsats 
Föreliggande studie har ökat vår kunskap om bönens och religionens psykologiska funktion i 
det högsekulära Sverige där befolkningen har ett starkt gemensamt socialt skyddsnät. Genom 
denna studie vet vi mer om vad bönens funktion inte är. Om en förälder hamnar i en 
existentiell kris på grund av att hon får ett barn med allvarlig sjukdom tycks inte föräldern 
vända sig till religionen för att hantera detta. Krisen sammanfaller troligen inte med någon 
direkt förändring av individens grad av religiös tro eller medvetna bönebeteende.  
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Bilaga 1 
 
Information till undersökningsgruppen 
 
Rubrik: Enkät om livsåskådning 
 
Hej! 
 
Jag heter Jakob Moström och studerar sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms 
universitet. Min kontakt inom hjärtebarnsförbundet är XXXXX XXXXX, som hjälper mig 
med kommunikationen.  
 
Jag söker deltagare till en enkätundersökning som görs inom ramen för min examensuppsats. 
Enkäten handlar om livsåskådning. Till exempel vad människor gör när de tvingas 
konfronteras med svåra händelser i livet.  
 
Mitt intresse gäller dig som människa och förälder. Och jag kan inte tänka mig någon 
lämpligare grupp än er hjärtebarnsföräldrar för uppsatsens syfte - eftersom ni besitter unika 
erfarenheter. 
 
Min förhoppning är att du kommer att uppleva enkäten som väl investerad tid. Att det blir en 
möjlighet att stanna upp en stund och tänka på frågor som du kanske sällan hinner reflektera 
över i din vardag.  
 
Deltagandet är frivilligt och anonymt. Enkäten fylls enkelt i via nätet och tar ca 10 minuter att 
besvara. Klicka på länken nedan så kommer du till enkäten. Observera! Enkäten ska besvaras 
inom två veckor. Fyll endast i enkäten en gång / person. 
 
Har du frågor om undersökningen är du välkommen att mejla eller ringa mig.  
 
Tack på förhand och vänliga hälsningar!  
 
Jakob Moström 
 
Länk till enkäten: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?XXXXXX  
 
Kontaktuppgifter 
Mail: XXXXX@XXXXXXX.XXX  
Tel: XXX-XXXXXXX  
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Bilaga 2 
 
Information till jämförelsegruppen 
 
Rubrik: Enkät om livsåskådning 
 
Hej! 
 
Jag heter Jakob Moström och studerar sista terminen på psykologprogrammet vid Stockholms 
universitet. Jag söker deltagare till en enkätundersökning som görs inom ramen för min 
examensuppsats. Enkäten handlar om livsåskådning och mitt intresse gäller dig som människa 
och förälder. 
 
Min förhoppning är att du kommer att uppleva enkäten som väl investerad tid. Att det blir en 
möjlighet att stanna upp en stund och tänka på frågor som du kanske sällan hinner reflektera 
över i din vardag.  
 
Deltagandet är frivilligt och anonymt. Enkäten fylls enkelt i via nätet och tar ca 10 minuter att 
besvara. Klicka på länken nedan så kommer du till enkäten. Observera! Fyll endast i enkäten 
en gång / person. Har du frågor om undersökningen är du välkommen att mejla eller ringa 
mig.  
 
Tack på förhand och vänliga hälsningar!  
 
Jakob Moström 
 
Länk till enkäten: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?XXXXXX  
 
Kontaktuppgifter 
Mail: XXXXX@XXXXXXX.XXX  
Tel: XXX-XXXXXXX  
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Bilaga 3 
 
Enkäten skapades i google docs (2011) och fylldes i via nätet. Nedan återges frågorna i den 
ordning och med de rubriker som de presenterades för respondenterna. Observera att alla icke 
villkorade frågor utom nuvarande sysselsättning var obligatoriska. Observera även att 
svarsalternativen under rubriken Varför ber du? kompletteras med Ladd och Spilkas (2006) 
böneskalas engelska svarsalternativ – som alltså inte presenterades för respondenterna. 
 

Enkät om Livsåskådning 
 
Bakgrundsuppgifter 
Kön:  (Kvinna) (Man) 
Ålder. Antal år: (öppen fråga) 
Civilstånd: (Gift) (Sambo) (Särbo) (Ensamstående) (Annat) 
Högsta utbildning: (Grundskola) (Gymnasium) (Folkhögskola) (Högskola/Universitet) 
(Annat) 
Nuvarande sysselsättning: (öppen fråga) 
Vilken är din religiösa tillhörighet/konfession? Exempel: Luthersk (t.ex. Svenska Kyrkan), 
frikyrka, annan kyrka, annat samfund, annan religion eller ingen tillhörighet/konfession. 
(öppen fråga) 
Är det något du vill tillägga? (öppen fråga) 
 
Hälsa 
Lider du för närvarande av någon allvarlig sjukdom? (Ja) (Nej) 
Om ja:  
Beskriv kortfattat din/a sjukdom/ar: (öppen fråga) 
Skatta sjukdomens svårighetsgrad på en skala mellan 0 – 100. 0=lätt sjukdom, 100= hög risk 
att avlida omgående: (öppen fråga) 
Ange tidpunkt för ditt insjuknande. Exempel: Feb 2005: (öppen fråga) 
 
Föräldraskap 
Har du eget/egna barn? Obs! Inkludera ej ”bonusbarn”: (Ja) (Nej) 
Om ja:  
Antal egna barn: (öppen fråga) 
Antal hemmavarande barn: Som bor hos dig helt eller delvis: (öppen fråga) 
Hemmavarandes barns ålder och kön. Exempel: Flicka 3 år, Pojke 7 år: (öppen fråga) 
Lider eller har något av dina barn lidit av någon allvarlig sjukdom?  (Ja) (Nej) 
Om ja:  
Beskriv kortfattat barnets/ens sjukdom/ar: (öppen fråga) 
Skatta sjukdomens svårighetsgrad på en skala mellan 0 – 100. 0=lätt sjukdom, 100= hög risk 
att avlida omgående: (öppen fråga) 
Ange tidpunkt för barnets/ens insjuknande och eventuella tillfrisknande. Exempel: Sjuk från 
jan 2002 till dec 2010, tillfrisknat från jan 2011: (öppen fråga) 
Är det något du vill tillägga? (öppen fråga) 
 
Närstående 
Har någon till dig närstående person avlidit under de senaste 12 månaderna? (Ja) (Nej) 
Om ja:  
Ange din relation till den avlidne och beskriv kortfattat omständigheterna kring dödsfallet: 
(öppen fråga) 
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Lider någon till dig närstående person för närvarande av någon allvarlig sjukdom? Obs! 
Inkludera ej eget barn: (Ja) (Nej) 
Om ja:  
Ange din relation till den sjuke och beskriv kortfattat sjukdomen: (öppen fråga) 
Skatta sjukdomens svårighetsgrad på en skala mellan 0 – 100. 0=lätt sjukdom, 100= hög risk 
att avlida omgående: (öppen fråga) 
Ange tidpunkt för närståendes insjuknande? Exempel:  Feb 2005: (öppen fråga) 
 
Kris  
Genomgår du för närvarande en livskris/existentiell kris? Krisen kan exempelvis innebära att 
du brottas med eller plågas av tankar på livets mening eller människans livsvilkor: (Ja) (Nej) 
Om ja:  
Beskriv kortfattat den aktuella krisen: (öppen fråga) 
Vad har du gjort för att försöka hantera denna kris? (öppen fråga) 
 
Livsåskådning, religiositet och andlighet 
Nedan följer fyra påståenden om Gudstro. Markera den ruta (1-6) efter varje påstående som 
överensstämmer bäst med din uppfattning. 
 
1. Gud är ett levande, personligt väsen som är intresserad av och involverad i människors liv 
och angelägenheter    
 
(1) Stämmer inte alls 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) Stämmer helt och hållet 
 
2. Gud är en opersonlig kraft i universum 
3. Jag vet inte om jag tror att det finns någon Gud 
4. Jag tror inte att det finns någon Gud 
 
Bön 
Ber du till Gud? (Ja) (Nej) 
Om ja:  
Hur ofta ber du till Gud? (Sällan - årligen) (Ibland - varje månad) (Ofta - varje vecka) 
(Mycket ofta - dagligen) 
Ber du på andra sätt? Obs! inkludera ej att be andra människor om någonting: (Ja) (Nej) 
Om ja,  
Hur ofta ber du på andra sätt? (Sällan - årligen) (Ibland - varje månad) (Ofta - varje vecka) 
(Mycket ofta - dagligen) 
Beskriv kort hur du ber på andra sätt: (öppen fråga) 
 
Varför ber du? 
Vänligen använd 1-6-skalan nedan för att ange i vilken utsträckning vart och ett av följande 
ord eller fraser motsvarar dina mål/syften/strävan med din egen bön. Exempelvis, i vilken 
utsträckning ber du när du söker efter stillhet? Eller, i vilken utsträckning ber du för att 
ansluta till din tros traditioner? Om du kryssat för att du aldrig ber på de båda ovanstående 
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frågorna om bön, var god och svara på följande frågor i enlighet vad du tror att folk som ber 
har för mål med sina böner (d. v. s. sätt dig in i deras ställe och föreställ dig deras mål). 
 
1. hänge mig (devoting myself)   
 
(1) Aldrig mitt mål med bön   
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) Alltid mitt mål med bön 
 
2. stillhet (stillness) 
3. ägna mig åt ritualer (engaging in rituals)  
4. granska mig själv (examining myself) 
5. tystnad (silence) 
6. söka stöd åt andra (seeking assistance for others) 
7. tänka på lidande (misery) 
8. acceptera andras smärta (accepting the pain of others) 
9. utmana Gud (radical approaching)   
10. sörjande (grieving) 
11. våndas med andra (agonizing with others) 
12. självsäkerhet (assertiveness) 
13. ansluta till traditioner (connecting with traditions) 
14. överlämna (committing) 
15. be om hjälp för andra personer (asking for help for other people) 
16. döma mig själv (judging myself) 
17. sträva efter att vara revolutionär (seeking to be revolutionary) 
18. göra personliga vädjanden (making personal appeals) 
19. bära människors nöd (carrying the distress of people) 
20. utforska sakrament (exploring sacraments) 
21. söka på uppdrag av någon annan (searching on behalf of someone else) 
22. lugn (quietude) 
23. utvärdera mitt inre liv (evaluating my inner life) 
24. be om materiella ting (requesting material things) 
25. tänka på vemod (sadness) 
26. djärvhet (boldness) 
27. fråga efter saker jag behöver (asking for things I need) 
28. privat upplevelse (private experience) 
29. be att fysiska behov tillgodoses (asking that physical needs be met) 
Är det något du vill förtydliga? (öppen fråga) 
 
Avslutande frågor 
Hur kom du i kontakt med denna enkät? (Via Kungsholmens nya BVC) (Via pappagrupper) 
(Via Hjärtebarnsförbundet) (Via Familjeliv.se) (Via Alltforforaldrar.se) (Via Barntotal.se) 
(Annat sätt) 
Du som har en partner, har denne också fyllt i denna enkät? (Ja) (Nej) 


