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Sammanfattning 

Sverige är ett exceptionellt fall av sekularisering på både samhälls- och individnivå. 

Samtidigt har immigrationen delvis förändrat det demografiska landskapet för 

religiositet då utrikesfödda i regel är mer religiösa än inrikesfödda samt oftare tillhör en 

annan religion. Syftet med denna uppsats är att beskriva utrikesföddas religiositet i 

Sverige med särskild fokus på vistelsetidens och religionstillhörighetens betydelse. 

Inom religionssociologin antar den så kallade moderniseringsteorin att ju mer 

sekulariserat ett samhälle är, desto mer sekulariserade är dess medlemmar. Variationen i 

religiositet inom samhället beror på socialisering och upplevelser av otrygghet. Utöver 

dessa variabler påverkas utrikesfödda av villkoren i sitt ursprungsland och av själva 

migrationsprocessen. Datamaterialet till denna studie kommer från 

Levnadsnivåundersökningen för utlandsfödda och deras barn (LNU-UFB) och 

analyseras med hjälp av multinomial logistisk regression. Resultatet visar att det finns 

ett positivt samband mellan migrationsålder och religiositet, och för dem som migrerade 

i vuxen ålder även ett negativt samband mellan vistelsetid och religiositet, vilket kan 

tyda på en potentiell sekulariseringsprocess av utrikesfödda i Sverige. Bland 

utrikesfödda som har en religionstillhörighet har religionen inget samband med 

religiositet, och det finns ingenting som tyder på att utrikesfödda muslimer skulle vara 

mindre motståndskraftiga mot sekularisering. För fortsatta studier av sekularisering 

behövs paneldata. 
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Inledning och syfte 

Ungefär femton procent av befolkningen i Sverige är utrikesfödda, det vill säga födda i ett 

annat land än Sverige med föräldrar födda i ett annat land än Sverige. De har gemensamt att 

de vid migrationstidpunkten kommer till en given kontext som de själva inte varit med och 

skapat, men att de allteftersom tiden går i sin tur även själva påverkar olika samhällsområden. 

Ett sådant område är religionen i Sverige, och dess roll i samhället. Både inom 

religionssociologin och i samhället i stort pågår det en diskussion ifall immigrationen till 

Sverige och Västeuropa1 kommer att innebära ett slut på den sekulariseringsprocess som 

annars präglat världsdelen under 1900-talet. 

 

Tidigare forskning har byggt idén om en avsekularisering utifrån det faktum att utrikesfödda, 

och speciellt utrikesfödda muslimer, är i genomsnitt mer religiösa än inrikesfödda 

(Aleksynska och Chiswick,2013), att de tenderar att föda fler barn (Kaufmann, Goujon, & 

Skirbekk, 2012), samt att en större religiös minoritet medför att samhället tvingas att återge 

religionen en större betydelse i det offentliga samtalet (Davie, 2006). Tidigare studier på 

utrikesföddas religiositet har dock förbisett viktiga samband, inte minst det mellan 

migrationsålder och vistelsetid, samt hur vistelsetiden interagerar med religionstillhörighet. 

Diskussionen om avsekularisering på grund av invandring har i och med detta byggt på 

bristfälligt deskriptivt underlag och det är denna uppsats övergripande mål att ge en mer 

nyanserad och korrekt bild av förhållandena. 

 

Syftet med denna uppsats är att beskriva religiositet bland utrikesfödda i Sverige. Särskilt 

fokus läggs dels på sambandet mellan vistelsetiden i Sverige och graden av religiositet, det 

vill säga eventuell sekularisering, dels på skillnaderna i religiositet mellan utrikesfödda med 

olika religionstillhörighet. Syftet är också att diskutera och utvärdera religionssociologisk 

teori och tidigare empiri i relation till uppsatsens analyser. 

 

Datamaterialet skapar en avgränsning till utrikesfödda som bott i Sverige i minst fem år, och 

analysernas resultat kan därför bara generaliseras till denna population. För att språket i 

                                                 
1 I denna uppsats definieras Västeuropa som de gamla EU15-länderna samt Island, Norge och Schweiz. 
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uppsatsen ska fungera smidigt används begreppet utrikesfödda utan att specificera denna 

avgränsning. Då fokus i huvudsak är på sekularisering har den teoretiska genomgången 

koncentrerat sig på religionssociologiska teorier som behandlar detta ämne, och då studien är 

av utrikesfödda i Sverige har tidigare forskning avgränsats till att gälla en svensk och 

västeuropeisk kontext. 

 

Dispositionen är som följer. Uppsatsen inleds med en behandling av religionssociologi med 

fokus på sekularisering, samt religiositeten i Västeuropa. Teoriavsnittet avslutas med en 

genomgång av aktuell empirisk forskning av utrikesföddas religiositet och en genomgång av 

hur de olika teoretiska perspektiven kommer att tillämpas i analysen. Därefter följer en 

metoddel där de medtagna variablerna presenteras och studiens metodval, multinomial 

logistisk regression, beskrivs. I det efterföljande resultatavsnittet testas sambandet mellan 

religiositet och studiens oberoende variabler. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och 

förslag på vidare forskning. 

Teori 

Religiositet på samhällsnivå 

Religionssociologin har rötter som går tillbaka till sociologins urfäder, och är den subdisciplin 

inom sociologin som utmärker sig mest när det gäller att vara i ständigt dialog med sina 

klassiker (O'Toole, 2011). Två arv har Weber och Durkheim, de bland klassikerna som intar 

en särställning i sin påverkan på religionssociologin, synnerligen lämnat efter sig till 

religionssociologin. Det första är den ”metodologiska ateismen” (Berger, 1967, s. 100), där 

dessa klassiker bröt mot traditionen att studera religion utifrån ett teologiskt perspektiv, det 

vill säga utifrån religionens sanningsanspråk, och istället studerade den som en social 

företeelse bland andra. Det andra arvet var synen på att religionen i framtiden skulle få en allt 

mer undanträngd roll. De noterade att religionen drog sig tillbaka från samhällssektorer såsom 

ekonomi och vetenskap redan i övergången från ett preindustriellt till ett modernt samhälle. 

Weber (1985 [1922]) tolkade detta som samhällets fortsatta övergång till att bygga på 

ekonomiskt målrationellt handlande, och ansåg att religionen skulle bli mindre viktig allt 

eftersom fler sektorer skulle bygga på en målrationell logik. Även Durkheim (1964 [1893]) 
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såg det som ett historiskt faktum att religionen dras sig tillbaka till färre områden i och med 

den ökade differentieringen av samhället som leder till förlusten i styrkan hos en 

samhällsövergripande gemenskap. Gemensamt för Weber och Durkheim är således 

antagandet om att moderniteten leder till sekularisering (O'Toole, 2011). Detta antagande om 

kausalitet, kallat moderniseringsteorin, har fortsatt att vara centralt för den moderna 

religionssociologin. 

 

En central gestalt för moderniseringsteorin under 1900-talet har varit sociologen Peter L. 

Berger. Utgångspunkten för Bergers religionssociologi är den kunskapssociologi som han och 

Thomas Luckmann utvecklade tillsammans några år tidigare. I den externaliseras allt 

mänskligt handlande till ett samhälle som i sin tur får skenet av att vara en objektiv verklighet 

som återspeglas gentemot människorna. Individen internaliserar i sin tur samhället genom 

socialisation och gör det till en del av sitt subjektiva medvetande. Denna dialektik mellan 

externalisering och internalisering sker samtidigt och gör att individen kan skapa en 

meningsfull ordning av sitt liv. Den meningsfulla ordningen, som är syftet med hela 

samhället, tas för given och ses som det naturliga tillståndet (Berger & Luckmann, 1966). 

 

För att den meningsfulla ordningen ska kunna upprätthållas behövs en plausibilitetsstruktur 

som legitimerar ordningen, som gör att människor inte glömmer bort att ta verkligheten för 

given och som skolar in nya generationer. Samhällets institutioner kan endast överleva om de 

anses vara objektiva och inte skapade av människan, det krävs med andra ord ett falskt 

medvetande som döljer det dialektiska förhållandet mellan individ och samhälle. Religion är 

hos Berger (1967) den ultimata legitimeringen, eftersom den relaterar samhället till en 

kosmisk ordning och är därför särdeles effektiv när det gäller att dölja att världen är socialt 

konstruerad. De religiösa uttrycken – såsom legitimerande förklaringar, gemenskap och 

ritualer – är denna plausibilitetsstruktur som upprätthåller den meningsfulla ordningen skapad 

av religionen. 

 

Berger definierar religion enligt följande: ”Religion is the human enterprise by which a sacred 

cosmos is established. […] By sacred is meant here the quality of mysterious and awesome 

power, other than man and yet related to him” (1967, s. 25). Bergers definition av religion har 

en viktig likhet, och en viktig skillnad jämfört med den Durkheim använder sig av. Likheten 

är att den substantiella biten, vad religion är, är lika vid hos Berger som hos Durkheim. Häri 

fångas med andra ord allt som inte bara är religion i en västerländsk kontext såsom en 
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monoteistisk gud eller himmelriket, utan allt som människor tillskriver en helig mening. 

Skillnaden är att Bergers definition saknar en funktionalistisk sida, vad religion gör, på det 

sätt som Durkheim menar att religion konstituerar samhället. I och med detta blir det möjligt 

att på allvar tala om en sekularisering av ett samhälle. 

 

Berger (1967) delar Webers och Durkheims syn på att instrumentellt handlande som 

legitimering av ekonomin och politiken, och ökad differentieringen av samhällsroller är två 

avgörande drivkrafter bakom sekulariseringen, men lägger till dessa också pluralismen. Den 

moderna pluralismen innebär existerandet av olika plausibilitetsstrukturer, eller 

legitimeringar, parallellt. Religionen som skapare av meningsfull ordning får sin validitet när 

den religiösa legitimeringen är tagen för givet, men känner människor till att olika alternativ 

hamnar validiteten i gungning eftersom det eviga och kosmiska anspråk religionen gör inte 

längre fungerar (Berger & Luckmann, 1995). 

 

Den gemensamma påverkan av att religion undanträngs från viktiga samhällsfunktioner och 

att flera olika religiösa och icke-religiösa legitimeringar finns sida vid sida gör att valet av 

religion blir till en fråga om smak eller preferens hos den enskilde. Detta skapar tillsammans 

ett sekulariseringstryck där religionen förlorar sin status som objektiv, för givet tagen, 

kunskap. I ett sådant sekulariserat samhälle kommer allt fler individer att se på samhället utan 

religiösa tolkningar av det (Berger, 1967). 

 

Utifrån Bergers religionsdefinition går det således definiera sekularisering som dels att allt 

fler områden i samhället undantas från den religiösa meningsordningen som grund för deras 

legitimitet, dels att allt fler individer använder allt mindre av den religiösa meningsordningen 

för att förstå samhället och sin plats i det (Berger, 1967). Sekularisering innebär på så sätt att 

religionen i ett samhälle blir privatiserad (Casanova, 1994), att även individer som är religiösa 

betraktar religion som en privatsak och inte som ett perspektiv med vilket de bedömer hela 

samhällskroppen. På så sätt trängs religionen undan till den privata sfären och blir osynlig för 

samhället i stort (Luckmann, 1967). 

 

Berger ansåg länge att sekularisering var oundvikligt och att globaliseringen skulle göra den 

till ett globalt fenomen i takt med att den västerländska pluralismen blir känd för människor i 

andra delar av världen (Berger, 1967). Denna ståndpunkt har han senare dragit tillbaka, inte 

minst på grund av att teorin falsifierats, då det finns moderna regioner, till exempel USA, som 
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trots pluralism fortsatt vara religiösa eller till och med gått i en mer religiös riktning, som till 

exempel Sydamerika (Berger, 1999). Berger (2001) kvalificerar nu sin analys om 

sekularisering med att det primärt är dels en akademisk elit som blivit sekulariserad, dels att 

Västeuropa utgör ett undantag som en sekulariserad ö i en annars religiös värld. 

Det västeuropeiska undantaget 

För att förklara varför Västeuropa är ett undantag krävs det ytterligare förklaringar utöver 

modernisering och pluralism, eftersom dessa krafter också finns på andra håll i världen utan 

att automatiskt leda till samma sekularisering. Förklaringen ligger istället huvudsakligen i att 

Västeuropa genom den protestantiska reformationen tog en speciell moderniseringsväg, och 

att det finns ett antal egenskaper hos protestantismen som i större utsträckning än andra 

religioner leder till sekularisering. Protestantismen, i kontrast med katolicismen, jämställde 

alla människor inför gud, en tanke som lade grunden till idén om jämställdhet mellan 

människor inför varandra, något som underlättade en ekumenisk utveckling (det vill säga 

tolererande av andra religioner) och påskyndade relativiseringen av religiösa sanningar 

(Bruce, 2001). Protestantismen gjorde även en större åtskillnad mellan den politiska och den 

religiösa sfären jämfört med katolicismen och underlättade därmed en utveckling där 

religionen kunde bli till en privatsak (Berger, 1967). Religionens plats i den privata sfären, 

stödd av kapitalismens framväxt och spridandet av målrationellt handlande, gjorde att 

religiösa organisationer omdefinierades till att tillhöra civilsamhället med främst ideella och 

sociala, inte meningsskapande, ändamål (Davie, 2001). Protestantismens översättning av 

kyrkoböcker från latin till landets språk skapade, för det fjärde, en ny typ av 

folkbildningskultur som ledde till en bättre läskunnighet och därmed större mottaglighet för 

andra idéer (Fjellvang, 2011). Utöver ovanstående har det framhållits att statsbyggandet 

krävde en ny typ av identifikation och lojalitet bland samhällsmedborgarna och att 

nationalstaten blev en ny enande symbol för medborgarna att samlas kring (Bruce, 2001). 

Detta kan vara anledningen till att sekulariseringsvågen kunde sprida sig från det 

protestantiska Europa till att innefatta katolska länder såsom Frankrike. 

 

Den institutionella sekulariseringen och synen på religionen som en privatsak anses variera 

väldigt lite mellan de västeuropeiska länderna. Den gängse synen är att religiösa perspektiv 

inte har mycket att tillföra offentlig diskurs, men att religiösa resurser kan komma att 
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användas vid sociala behov av både samhällen och individer (Modood, 2012). Skillnaden 

mellan länder återfinns istället på den individuella nivån. 

Religiositet på individnivå 

I studier av religiositet på individnivå delas i regel tro och utövande upp för att på så sätt 

kunna empiriskt mäta dem var för sig. Ifråga om religiös trosuppfattning i Västeuropa trodde 

år 1990 i genomsnitt 70 procent på en gud, 61 procent på en själ, 43 procent på livet efter 

döden och 41 procent på himmelriket (Davie, 2001). Svenskar utgör tillsammans med danskar 

de mest sekulära befolkningarna; motsvarande andelar i Sverige som tror på de fyra 

fenomenen ovan är 45 procent, 58 procent, 38 procent och 31 procent, det vill säga 

konsekvent under det västeuropeiska snittet (a.a.). Mäter man istället religiös handling i form 

av gudtjänstbesök går i genomsnitt 39 procent av västeuropéerna på dessa minst en gång i 

månaden, medan motsvarande siffra i Sverige är 10 procent (a.a.). I en mer sammansatt analys 

med grund i datamaterial från år 2000 skapade Voicu (2012) ett index där religionens och 

guds betydelse i ens liv, förtroende för kyrkan och tron på religiösa idéer kombinerades. I 

detta index var genomsnittet 51 av 100, Malta hade högst värde med 86 och Sverige tillhörde 

de lägsta med 34 (a.a.). Med andra ord är Sverige extremt ifråga om sekularisering på 

individnivå i det redan institutionellt exceptionella Västeuropa. 

 

Den religiösa praktiken bland individer i Sverige har under de senaste 30 åren haft en 

nedåtgående trend. Andelen som besökt ett religiöst möte minst en gång i månaden under det 

senaste året har förvisso legat relativt stabilt på runt tio procent, men andelen som aldrig gjort 

det har ständigt ökat (Hagevi, 2007). Social praktik i privatlivet som tidigare varit kopplad till 

religiösa uttryck har också den minskat. I mitten av förra seklet var andelen 

utomäktenskapligt födda barn, borgerliga vigslar, odöpta spädbarn respektive okonfirmerade 

femtonåringar alla under tio procent, medan de vid millennieskiftet ökat dramatiskt i 

förekomst och nu utgör exempelvis utomäktenskapligt födda barn och okonfirmerade 

femtonåringar en majoritet (a.a.). I en systematisering av det religiösa livet i Sverige år 2010 

finner Weibull och Strid (2011) att 77 procent av befolkningen i Sverige är medlemmar i 

något religiöst samfund, 45 procent tror på gud, 21 procent ber till gud minst en gång i 
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månaden, 11 procent tycker att religion är mycket viktigt och att 8 procent besöker en 

gudtjänst minst en gång i månaden2. 

 

För att förklara variationen i religiositet på individnivå i Västeuropa har otrygghetsteorin 

(engelska: insecurity theory) visat sig ha empirisk framgång. Teorin myntades av Norris och 

Inglehart (2004) och går ut på att ju mer otrygg en individ är, desto mer obehag, eller ångest, 

upplever den. Religionen kan ge lindring åt sådan ångest genom att erbjuda förutsägbara 

handlingsmönster och en tröst om bättre villkor, antingen snart eller i livet efter detta. 

Otrygghet kan finnas på både samhällsnivå, det vill säga vara av en sådan natur att den som 

påverkar en hel befolkning, och på individnivå. 

 

Otrygghetsteorin antar att länder som ger individer en större trygghet på både individ- och 

samhällsnivå också kommer att i genomsnitt ha lägre grad av religiositet. Studier har också 

visat att en högre nivå av BNP per capita (Aleksynska & Chiswick, 2013; Fjellvang, 201; 

Hirschle, 2011), större ekonomisk jämlikhet (Norris & Inglehart, 2004), lägre arbetslöshet och 

högre välfärdsbudget (Immerzeel & van Tubergen, 2013) leder till minskad religiös tro 

och/eller religiös praktik i ett land. Teorin har också använts för att förklara skillnader i 

religiositet mellan individer inom länder. Inkomst är negativt korrelerat med religiös tro 

(Aleksynska & Chiswick, 2013) och individer som är arbetslösa, har dålig hälsa eller har 

förlorat en partner (så kallad existentiell otrygghet) är mer religiöst troende än de som har ett 

arbete, god hälsa eller inte förlorat en partner (Immerzeel & van Tubergen, 2013). 

 

Därutöver finns tre bakgrundvariabler som nära nog alla empiriska studier av religiositet på 

individnivå använder sig av. Kvinnor har visats sig vara mer religiösa än män, äldre är mer 

religiösa än yngre och lägre utbildade är mer religiösa än högre utbildade. Skillnaden i könens 

religiositet antas bero på kvinnor socialiseras in i en roll där religiösa värden premieras (van 

Tubergen, 2006). Åldersskillnaderna i religiös tro antas bero på olika faser i livscykeln, att 

äldre tvingas konfrontera döden oftare, medan ålderskillnaderna i religiös praktik istället antas 

bero på generationsskillnader (Kaufmann, Goujon, & Skirbekk, 2012; Weibull & Strid, 2011). 

                                                 
2 Anledningen till att Sverige har en så hög andel medlemmar i ett religiöst samfund beror på den tidigare 

kollektivanslutningen till Svenska Kyrkan, och att det sedan separationen från staten krävs en aktiv 

handling för att gå ur. Medlemskap i religiösa samfund är därför ingen bra indikator på religiositet i 

Sverige. 
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Utbildningens effekt på lägre religiositet går genom träning i kritiskt tänkande, som antas 

relativisera absoluta sanningar och därmed leda till mindre religiositet (van Tubergen, 2011). 

Migration och avsekularisering 

Det råder relativ konsensus i beskrivningen av Västeuropa som ett exceptionellt fall av 

sekularisering i aktuell religionssociologisk forskning. Vad det råder olika uppfattningar om 

är istället åt vilket håll Västeuropa är på väg. För medan de tidiga moderniseringsteoretikerna 

Weber och Durkheim, och senare den unge Berger, utgick från att världen skulle bli mer lik 

Västeuropa, börjar allt fler fråga sig ifall inte Västeuropa framöver kommer att bli mer likt 

världen. Teorier om västeuropeisk avsekularisering hämtar sin kraft primärt från att 

immigrationen till Västeuropa består av människor som kommer från mer religiösa länder och 

som själva är mer religiösa än befolkningen mottagarländerna.  

 

Immigrationen av personer som både är mer religiösa, och som tillhör en annan religion 

(islam) än majoritetsreligionen i Västeuropa (kristendom), påverkar den demografiska 

sammansättningen av befolkningen (Kaufmann, Goujon, & Skirbekk, 2012). Religiösa 

kvinnor föder även i genomsnitt fler barn än icke-religiösa och tillsammans med en fortsatt 

immigration antas till exempel cirka 17 procent av befolkningen i Österrike vara muslimer år 

2050, jämfört med cirka 4 procent år 2010 (a.a.). Davie (2006) menar att ökningen av den 

religiösa minoritetsbefolkningen, i huvudsak den muslimska, ökar de religiösa perspektivens 

förekomst i det offentliga samtalet. Med detta perspektiv sker det en avsekularisering av 

Västeuropa genom en motsatt rörelse jämfört med den som skapade det sekulariserade 

undantaget. Allt större religiösa minoriteter ökar religionens roll i samhället genom sin blotta 

existens, vilket avprivatiserar religionen och följaktligen avsekulariserar samhället på en 

institutionell nivå (a.a.) 

 

Idén om avsekularisering vilar dock på tre tvivelaktiga antaganden: för det första att 

religiositet är en rigid, närmast essentiell, egenskap hos immigranter som inte kan påverkas; 

för det andra att en majoritet av dem som immigrerar till Västeuropa är muslimer; för det 

tredje att det finns något med religiositet hos muslimer som gör dem särskilt oemottagliga för 

förändring (Köhrsen, 2012). Samtidigt är dessa tre antaganden avgörande för diskussionen 

kring avsekularisering, både rent deskriptivt och policymässigt. Deskriptiv hur Västeuropas 

befolkning faktiskt kommer att se ut med avseende på religiositet i framtiden – om världen 
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kommer att ta Västeuropas väg eller vice versa. Policymässigt om huruvida Västeuropa måste 

ändra sin relation mellan offentlighet och religion, och om det verkligen är tal om en 

institutionell avsekularisering eller en fråga om att skapa ett mångkulturellt samhälle där olika 

slags livsuppfattningar får plats (Modood, 2012). 

Religiositet bland utrikesfödda 

Sett till tidigare forskning är de bakgrundsvariabler som används för att beskriva religiositet 

bland utrikesfödda här indelade i fem kategorier. Den första kategorin består av samma 

bakgrundsvariabler som används för den inrikesfödda befolkningen. Dessa är dels kön, ålder 

och utbildning som betraktas närmast som universella i tidigare forskning, dels variabler 

kopplade till otrygghetsteorin. Sambandet mellan dem och religiositet antas vara detsamma 

som för inrikesfödda. 

 

Den andra kategorin är variabler kopplade till ursprungslandet som de utrikesfödda kommer 

ifrån. Hypoteserna kopplade till dessa variabler är hämtade både från moderniseringsteorin 

och från otrygghetsteorin. van Tubergen (2006) visade att nivån på BNP per capita i 

ursprungslandet är positivt korrelerat med utrikesföddas religiositet efter migrationen, och 

Van der Bracht, Van de Putte och Verhaeghe (2013) visade att motsatt förhållande gäller för 

GINI-koefficienten, att utrikesfödda från länder med hög ekonomisk ojämlikhet var mer 

religiösa. 

 

Den tredje kategorin är variabler kopplade till mottagarlandet, och likaså här antas sambanden 

för utrikesfödda vara desamma som för inrikesfödda för de variabler som är kopplade till 

antingen moderniseringsteorin eller otrygghetsteorin. Inom denna kategori finns också 

variabler kopplade till religiositet bland inrikesfödda som antas verka på utrikesföddas 

religiositet genom socialisation. Till exempel fann både van Tubergen och Sindradóttir (2011) 

Van der Bracht, Van de Putte och Van de Velde (2013) ett positivt samband mellan den 

inrikesfödda befolkningens religiositet och dito bland utrikesfödda inom samma land. 

 

Den fjärde kategorin är själva migrationen. Aleksynska och Chiswick (2013) teoretiserar att 

migrationsprocessen i sig innebär ett tydligt avbrott i kontinuiteten för en individs liv i och 

med att migranter lämnar en familjär miljö och hamnar i en ny främmande. I och med detta 

kan graden av religiositet initialt vara högre i mottagarlandet jämför med hur det var innan 
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migrationen för den utrikesfödde. De finner negativa samband mellan vistelsetid i 

mottagarlandet å ena sidan och både religiös tro och religiös praktik å andra sidan, vilket de 

tolkar som en kausal effekt av integration/assimilering, något som också van Tubergen och 

Sindradóttir (2011) gör. 

 

Den femte kategorin är religionstillhörighet. Här saknas en teoretisk bakgrund och troligen är 

variabler i denna kategori medtagna för dess samhälleliga relevans, särskilt med avseende på 

avsekulariseringsdebatten. van Tubergen (2006) hittar inget samband i religiositet mellan 

personer som är kristna jämfört med personer som tillhör övriga religioner (inklusive 

muslimer). Aleksynska och Chiswick (2013) hittar inte några skillnader mellan utrikesfödda 

kristna och muslimer ifråga om religiös tillhörighet, men hittar ett samband där muslimer 

oftare utövar religiös praktik. 

 

Ett problem som återfinns i samtliga refererade studier är att förhållandet mellan ålder och 

vistelsetid i mottagarlandet inte studeras. Det är inte ett orimligt antagande att ålder vid 

immigrationen påverkar framtida religiositet i den mening att ett barn som flyttar från ett 

religiöst land till ett sekulariserat har större sannolikhet att bli påverkad av mottagarlandets 

religiösa nivå än en person som immigrerar vid vuxen ålder. Eftersom ålder vid migration är 

hundra procent korrelerat med variablerna ålder och vistelsetid i landet kan den inte 

inkluderas i en regressionsmodell utan förhållandena mellan dessa tre måste studeras separat. 

Att inte göra så riskerar inte bara att man misstolkar sambanden för de variabler som 

inkluderas i modellen, utan även att man missar viktiga förklaringar till varför religiositeten 

ser ut som den gör för människor med olika ålder och vistelsetid. 

 

Ett annat problem gäller variabler kopplade till ursprungsland, såsom värden för BNP och 

GINI. Dessa är hämtade från tidpunkten då undersökningen genomfördes, troligtvis utifrån en 

idé om att dessa mått varit stabila sedan migrationen. Det innebär att utrikesfödda som fötts 

och emigrerat vid olika tidpunkter från sitt ursprungsland, och därmed med olika nivå på BNP 

och GINI under sin vistelse i det landet, fått samma värde kopplade till sig; dessutom ett värde 

som är hämtat från en tidpunkt efter själva migrationen. Det är svårt att utifrån denna kodning 

skapa en rimlig kausal länk mellan ursprungsländerna och den individuella religiositeten. Till 

det ska också tilläggas att BNP används som både en operationalisering av 

moderniseringsteorin och otrygghetsteorin, vilket än mer försvårar en kausal tolkning. 
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Teorins användning i denna studie 

Denna studie använder sig av Bergers religionsdefinition, vilken tar sin utgångspunkt i 

människors vardagsförståelse av det heliga, det vill säga en rakt av substantiell definition. 

Definitionen är vid i den meningen att den upptar alla slags religioner och därmed all slags 

religiositet utan begränsningar till ett västerländskt, kristet, koncept. Dock innebär det inte att 

all typ av handlande orienterat i relation till religion, eller utfört av religiösa personer, är per 

automatik religiöst (Köhrsen, 2012). Människor som använder en religiös byggnad i form av 

en samlingslokal, sociologer som pratar om religion eller religiösa auktoriteters deltagande i 

övrigt samhällsliv är inte uttryck för religionsutövande och därmed för inte för religiositet på 

individnivå (a.a.). 

 

Rent empiriskt har det i tidigare forskning ansetts vara belagt att Västeuropa är den mest 

sekulariserade regionen i världen, inte minst på en institutionell nivå, och att Sverige är ett av 

de mest sekulariserade länderna inom regionen, speciellt på individnivå – oavsett ifall detta 

beror på en generell moderniseringsprocess som Weber och Durkheim antog eller på något 

unikt förhållande i Västeuropeisk historia som exempelvis den äldre Berger och Bruce 

föreslog. Detta är viktigt eftersom det därmed går att anta att utrikesfödda som immigrerar till 

Sverige är i genomsnitt mer religiösa än den svenska kontexten, oavsett ursprung. Kopplingen 

mellan ett samhälles sekularisering och privatisering av religion antas ha en kausal påverkan 

på utrikesfödda individer utifrån den socialiseringsprocess som Berger och Luckmann (1966) 

beskriver. Denna antas vara särskild stark mot utrikesfödda eftersom de kommer till en ny 

kontext som de ännu inte varit med och skapat (det vill säga externaliserat) själva. Denna 

socialisering är approximerad, precis som hos Aleksynska och Chiswick (2013), utifrån 

vistelsetid i landet. 

 

För att förklara ytterligare variationen i religiositet mellan utrikesfödda i Sverige används dels 

de universella variablerna kön, ålder och utbildning, dels otrygghetsteorin. Oavsett dess 

grovhuggna tillämpning för att förklara skillnader mellan länder i de refererade studierna 

ovan, har den visat sig ge signifikanta och rimliga resultat på individnivå. I och med 

problemen med ursprungslandsvariablerna kommer däremot varken otrygghetsteorin eller 

moderniseringsteorin att tillämpas på de utrikesföddas hemländer. 
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Teorierna om modernisering, socialisering och otrygghet ingår alla i religionssociologin 

huvudfåra. Det finns en kritik mot denna huvudfåra i form av en rational choice-inspirerad 

teori som istället för att förklara religiositet med hjälp av faktorer kopplade till individer, antar 

att den religiösa efterfrågan är konstant och att religiositet varierar primärt utifrån kvaliteten 

på religiösa marknader. Teorin menar att en större religiös pluralism på tillgångssidan av en 

religiös marknad utsätter religiösa organisationer för konkurrens vilket i sin tur tvingar fram 

en högre kvalitet på den religiösa produkt de erbjuder, vilket i sin tur leder till ökat religiöst 

utövande (Furseth & Repstad, 2003; van Tubergen & Sindradóttir, 2011). Teorin används som 

förklaring på varför USA tagit en annan religiös väg jämfört med Europa, kan även kritiserats 

för att vara starkt påverkad av ett amerikanskt och kristet perspektiv utan tillämpbarhet på 

resten av världen (Sharot, 2002). Teorin om religiösa marknader används primärt för att 

förklara variation mellan länder vilket, tillsammans med att den antar att individers religiositet 

är konstant, gör att den lämpar sig illa för denna studie och därmed kommer att lämnas 

därhän. 

Metod 

Datamaterial 

Datamaterialet för denna studie kommer från Levnadsnivåundersökningen för utlandsfödda 

och deras barn (LNU-UFB) som genomfördes i huvudsak under 2011. LNU-UFB följer i stort 

de ordinarie Levnadsnivåundersökningarna (se Eriksson, 2014) i form och innehåll, men har 

ett stratifierat urval baserat på ursprungsregion och ålder för att bättre kunna jämföra olika 

grupper av utrikesfödda. Svarsfrekvensen för LNU-UFB var 50,6 procent (ej inräknat ett 

kortare formulär som saknade frågor om religion). 

 

Det är viktigt att komma ihåg att LNU-UFB är en surveyundersökning av dem som bor i 

Sverige, och inte av alla som någon gång immigrerat till landet. Undersökningen har också en 

begränsning i urvalet till dem som bott i landet i minst fem år, och kan därmed endast 

generaliseras till dessa. Studier baserade på LNU-UFB handlar därför inte om invandringen, 

utan om den utrikesfödda delen av befolkningen. Som utrikesfödd definieras i denna uppsats 
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en person som är född utomlands, med föräldrar som är födda utomlands och som inte är 

adopterad till Sverige. 

Variabler 

Religiositet 

I LNU-UFB återfinns följande fråga och svarsalternativ. 

I fråga om religion, vilket av följande alternativ passar bäst in på din? 

1 Du är troende och regelbundet utövande (minst en gång i månaden) 

2 Du är troende men inte regelbundet utövande (mer sällan än en gång i månaden) 

3 Du är inte troende, men har en känsla av tillhörighet till en religion 

4 Du är inte troende och känner ingen känsla av tillhörighet till någon religion 

 

Ovanstående variabel har svar som bygger kumulativt på varandra, och ter sig därför vara på 

ordinal nivå; för att vara troende måste man tillhöra någon tro3 och för att vara utövande 

måste man vara troende. Svarsalternativens konstruktion följer även den religionsdefinition 

som stipulerats ovan, både i sin räckvidd utan västerländsk bias och i sin avgränsning 

gentemot handlingar som är relaterade till religion men inte är religiösa. Respondenter i LNU-

UFB som exempelvis deltar i aktiviteter i en religiös lokal, men utan koppling till den 

(eventuella) egna religiösa tron, bör således ha undgått att svara kategori ett eftersom det 

svarsalternativet säger att man både är troende och utövande, inte antingen eller. Detta 

innebär dock att variabeln inte fångar upp religionens totala vikt för utrikesfödda i Sverige, till 

exempel kan religiösa institutioner spela en viktig roll i form av tillhandlahållande av resurser. 

Det är inte en orimlig tanke att ett sådant deltagande, om så inte religiöst i sig, ändå ger 

legitimitet till dessa institutioner och därmed stärker religionens roll i samhället i stort, att 

avsekularisering på så sätt sker en annan väg än genom privat religiositet. Denna fråga är 

dock utanför studiens syfte och kommer därför inte att diskuteras mer. 

 

Jämfört med tidigare forskning finns det också både en styrka och en svaghet i dessa 

kategorier. Styrkan består i att alternativen två och tre skiljer det som på engelska kallas 

affiliation i att faktiskt tro på en religions verklighetsanspråk och att bara känna tillhörighet 
                                                 
3 Inklusive nyandlig tillhörighet, se Deskriptiv statistik nedan. 
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med den utan någon tro. Denna åtskillnad har i regel inte fångats in i frågor av typen om 

respondenten i allmänhet känner någon tillhörighet till en religion, oavsett vad den 

tillhörigheten grundar sig på. Med anledning av det är det troligen så att LNU-UFB har en 

lägre andel troende utrikesfödda jämfört med andra undersökningar, då dessa fångat in icke-

religiös tillhörighetskänsla. 

 

Svagheten finns i kategori ett. De flesta undersökningar använder sig av mått där socialt och 

icke-socialt religiöst utövande åtskiljs, som till exempel att be i en religiös institution och att 

be ensam hemma. Här används istället ett subjektivt mått där olika respondenter kan tolka in 

olika slags religiösa handlingar i svaret. Åtskillnaden är viktig eftersom till exempel 

religionens privatisering borde påverka socialt utövande, men inte icke-socialt. Eller att ökad 

ekonomisk otrygghet kommer enligt otrygghetsteorin att leda till ökad religiositet i både tro 

och handling, medan perspektivet på religion som en resurs endast förutsäger ökat socialt 

utövande. Det går inte att komma förbi detta problem i och med svarskonstruktionen, och 

tolkningarna av resultaten får därför göras med försiktighet när åtskillnaden är relevant. 

 

van Tubergen (2006) noterade att i enkäter där respondenter först fått uppge ifall de har någon 

religionstillhörighet alls, och sedan fått uppge sin religionstillhörighet, är andelen religiösa 

lägre än i enkäter där respondenterna direkt frågat om religionstillhörighet (även om 

alternativet ingen fanns med). I linje med det förväntas en högre andel här ha svarat på att de 

varken är troende eller känner tillhörighet, jämfört med vad som varit fallet ifall LNU-UFB 

direkt frågat om religionstillhörighet. 

Kön, ålder, utbildning och ekonomiska svårigheter 

Den tidigare forskningen visar att kön, ålder och utbildning alla varierar med de inrikesföddas 

och utrikesföddas religiositet. Dessa variabler är medtagna i samtliga refererade empiriska 

studier i teoriavsnittet och tas därför också med här. I linje med tidigare forskning förväntas 

kvinnor vara mer religiösa än män, äldre mer religiösa än yngre och högre utbildade mindre 

religiösa än lägre utbildade. 

 

Tidigare studier har använt olika mått för att fånga in otrygghetsteorins förväntade resultat på 

individnivå. Då standardvariablerna inte är huvudfokus i denna studie är målet att välja få 

men ändå viktiga mått som kan fånga in ekonomisk respektive existentiell otrygghet. Valet 

här för ekonomisk otrygghet har blivit huruvida respondenten upplevt ekonomiska svårigheter 
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under de senaste tolv månaderna. Sådana svårigheter bör enligt otrygghetsteorin öka 

religiositeten, och enligt perspektivet om att religion är en resurs i alla fall öka sannolikheten 

för att vara aktivt utövande av religion, det vill säga att komma åt resurser som religiösa 

institutioner har. 

 

För att fånga in existentiell otrygghet har variabeln migrationsorsak medtagits, men eftersom 

den är så behäftad med migrationsprocessen beskrivs den längre ner. 

Migrationsprocessen 

Ursprungsregion visar varifrån en utrikesfödd emigrerat och är uppdelad i EU15+ 

(innefattande EU15-länderna, Nordamerika och Oceanien), Övriga Europa, Afrika och 

Mellanöstern, Övriga Asien samt Latinamerika. Som nämnt i teoriavsnittet kommer inte 

ursprungsvariabler att studeras närmare här, däremot, i den omfattning som utrikesfödda 

påverkas av sina ursprungsregioner, förväntas personer från EU15+ vara mindre religiösa än 

personer från övriga regioner. 

 

Variabeln Migrationsorsak är uppdelad i kategorierna Skyddsbehov (flyktingar, särskilt 

ömmande skäl och liknande), Familj och Arbete/studier m.m. De utrikesfödda som 

immigrerat på grund av ett skyddsbehov antas vara mer religiösa eftersom de med större 

sannolikhet har fått uppleva något slags existentiell kris än de som har immigrerat på grund 

andra anledningar. Värdena i denna variabel är dock subjektivt uppgivna av respondenterna i 

LNU-UFB och inte hämtade från registerdata. Problemet med detta är att personer som 

kommer av familjeskäl kan vara lika mycket i skyddsbehov, men på grund av svenska 

immigrationsregler har svarat att de rent formellt fick sitt första uppehållstillstånd av 

familjeskäl. Familj har därför fått förbli en egen svarskategori som antas vara någonstans 

mittemellan Skyddsbehov och Arbete/studier m.m. i andelen som migrerat på grund av ett 

faktiskt skyddsbehov. 

 

Vistelsetid mäter hur många år som passerat från immigrationen till Sverige till 

intervjutillfället för respondenterna.  Personer som vistats i Sverige en längre tid förväntas 

vara mindre religiösa än personer som vistats i Sverige kortare tid.  Aleksynska och Chiswick 

(2013) tolkar vistelsetidens samband med religiositet kausalt i form av en 

sekulariseringsprocess, en tolkning som har stöd i teori om att en stark samhällelig 

sekularisering i sin tur påverkar individerna i samhället åt ett mindre religiöst håll. 
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För kopplingen mellan migrationsåldern och religiositet saknas det tidigare forskning, men 

eftersom migrationsålder är matematiskt definierat som ålder minus vistelsetid tas denna 

variabel med för att kontrollera sambanden för de övriga två. Det intuitiva antagandet här om 

sambandets riktning är att migrationsålder har ett positivt samband med religiositet. 

Religion 

Avslutningsvis studeras religionens samband med graden av religiositet. I LNU-UFB fick 

endast de respondenter som uppgav att de antingen var troende eller kände tillhörighet med 

någon religion svara på vilken religion de tillhörde. För att studera kopplingen mellan 

religionstillhörighet och religiositet kommer därför separata analyser genomföras med endast 

de tre första kategorierna av religiositet. I tidigare forskning har vissa (Davie, 2006; 

Kaufmann, Goujon, & Skirbekk, 2012) antagit att utrikesfödda muslimer skulle vara särskilt 

motståndskraftiga mot sekularisering, medan något sådant tydligt samband inte blivit funnet i 

empiriska studier. Här antas det därför inte på förhand att några skillnader i religiositet mellan 

utrikesfödda med olika religion kommer att finnas. 

Analytisk strategi 

Den beroende variabeln Religiositet är en kategorisk variabel på ordinalskalenivå vilket 

innebär att den regressionsmetod som bäst lämpar sig är ordinal logistisk. Detta eftersom 

avstånden mellan kategorierna inte är ekvivalenta. I en ordinal logistisk regression skapas en 

gemensam koefficient som mäter kvoten mellan oddset att befinna sig i en kategori jämfört 

med en närliggande. Detta innebär ett antagande om att oddskvoterna mellan alla närliggande 

kategorier är desamma, kallat proportional odds assumption eller parallel regression 

assumption (Long, 1997). För att testa detta antagande genomfördes ett likelihood-ratio test i 

statistikprogrammet Stata 13 med resultatet att det inte håller för modellerna som används i 

denna studie.4 I och med detta används istället multinomial logistisk regression (MNLM) där 

antagandet om oddskvoter som är lika mellan kategorierna inte behövs. Istället uppskattas 

kvoten mellan de relativa riskerna för en (arbiträrt vald) baskategori och respektive övrig 

kategori (a.a.). 

                                                 
4 Ett Brant-test i Stata 13 kan inte genomföras på viktad data. Testet gjordes på oviktade versioner av 

modellerna med resultatet att antagandet inte håller. 
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Mood (2010) rekommenderar inte att redovisa koefficienter vid presentationen av en logistisk 

regression eftersom dessa dels är svåra att tolka, dels inte är jämförbara mellan modeller eller 

populationer. Detta problem förstärks i MNLM eftersom alla koefficienter är i relation till 

baskategorin (Long, 1997). En positiv koefficient behöver därför inte betyda att det föreligger 

ett positivt samband mellan den oberoende variabeln och sannolikheten för en viss kategori, 

vilket gör tolkningen av relativa risker förrädisk. Istället redovisas samtliga resultat i form av 

genomsnittliga marginaleffekter (AME). Dessa är både mer intuitiva – en enhets skillnad i 

den oberoende variabeln korresponderar med en viss genomsnittlig skillnad i sannolikheten 

för den specifika kategorin sett över alla observerade värden – och jämförbara mellan olika 

modeller (Mood, 2010). I syfte att fånga upp de kurvlinjära effekterna på sannolikheten för att 

tillhöra en viss kategori av religiositet redovisas figurer löpande för alla kontinuerliga 

variabler i resultatavsnittet. 

 

Mood (2010) uppmärksammar också problemet med oobserverad heterogenitet i logistiska 

regressioner. I en linjär regressionsmodell (OLS) är medtagna variabelestimat endast biased 

om variabler som både korrelerar med den oberoende och den beroende variabeln är 

uteslutna, så kallat omitted variable bias (Dougherty, 2011). I en logistisk regression räcker 

det med att en utesluten variabel är korrelerad med den beroende variabeln för att bias ska 

uppstå, och denna bias är alltid mot noll (Mood, 2010). Att inte ha med variabler som 

förklarar variationen i den beroende variabeln gör med andra ord att risken för ett typ II-fel i 

signifikanstesten för de medtagna variablerna ökar. Detta är den primära anledningen till att 

variablerna kön, ålder, utbildning, ekonomiska svårigheter och ursprungsregion är medtagna i 

regressionsanalyserna. Tidigare forskning har genomgående visat att dessa påverkar graden av 

religiositet bland utrikesfödda, så även om de inte är i fokus i denna studie tas de med för att 

minska den oobserverade heterogeniteten i religiositetsvariabeln. 

 

Data i samtliga analyser är viktade med hjälp av en vikt som kalibrerats av SCB. Denna 

viktning har både tagit hänsyn till den stratifierade urvalsdesignen av LNU-UFB samt 

eventuellt systematiskt bortfall i viktiga bakgrundsvariabler (Lundström, 2000). 
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Resultat 

Deskriptiv statistik 

I Tabellerna 1 och 2 visas deskriptiv statistik för samtliga variabler som används i denna 

studie. Religiositeten är väldigt jämn fördelad mellan kategorierna, med cirka 55 procent som 

är troende och cirka 45 procent som inte är det. Bland dem som är troende eller känner en 

tillhörighet till någon religion är nästan en majoritet kristna, ungefär en femtedel muslimer 

och resten tillhör övriga religioner (de 835 som varken är troende eller känner tillhörighet 

ingår ej). I kategorin Annan har respondenterna i LNU-UFB uppgivit väldigt många skiftande 

religioner, exempelvis sikhism, Jehovas Vittnen och egenkomponerad andlighet, utan att 

någon är dominant. Eftersom alla kategorier förutom Kristendom och Islam är så pass små 

slås de ihop till en gemensam kategori med namnet Annan i regressionsanalyserna. 

Kristendom är referenskategori eftersom den tidigare forskningen pekar på skillnaderna i 

religiositet mellan den kristna majoritetsbefolkningen och de muslimska immigranterna. 

 

Materialet består av cirka hälften män och hälften kvinnor, och ungefär en femtedel har haft 

ekonomiska svårigheter någon gång under de gångna tolv månaderna. I ingen av dessa 

variabler har viktningen påverkat speciellt mycket, vilket den däremot har i variabeln Region. 

Detta eftersom region är tillsammans med ålder stratifieringskategorier för LNU-UFB. Den 

viktade fördelningen visar att grupper av utrikesfödda, exempelvis de som immigrerat från 

övriga Asien eller Latinamerika, hade haft alldeles för få observationer för stabila mått vid ett 

obundet slumpmässigt urval. 

 

Knappt en tredjedel av de utrikesfödda i Sverige har migrerat på grund av ett skyddsbehov, 

medan resten har gjort det på grund av familj, arbete, studier eller annat. Här är det viktigt att 

återigen komma ihåg att en surveyundersökning av utrikesfödda såsom LNU-UFB inte fångar 

upp alla som någon gång immigrerat till Sverige, utan endast de som stannat kvar. Den 

kategori som är underrepresenterad ifall också mer tillfälliga immigranter hade varit med i 

materialet är arbete/studier, då dessa oftare stannar kortare tid i landet. 

 

Ålder, vistelsetid och migrationsålder i Tabell 2 visar att den genomsnittlige utrikesfödde i 

Sverige har spenderat drygt halva sitt liv i landet. Den genomsnittliga utbildningen är 
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gymnasium plus något års påbyggnad, vilket stämmer rätt väl med genomsnittet för 

befolkningen i Sverige i stort (Tåhlin, 2014). Den tionde och den nittionde procentilen 

redovisas för de kontinuerliga variablerna med syfte att vara referenspunkter för 

regressionsanalyserna, och de kommande figurernas x-axel kommer att ungefär vara över 

avståndet mellan dem. 

 

Deskriptiv statistik. 
Kategoriska variabler. 

 Antal 
(oviktat) 

 Andel (%) 
(viktat) 

Religiositet     
Troende, utövande  644  20,2 
Troende, ej utövande  1133  35,9 
Ej troende, tillhörighet  622  20,3 
Ej troende, ej tillhörighet  835  24,7 
     
Religion     
Kristendom  1465  46,1 
Islam  591  22,3 
Judendom  15  0,5 
Hinduism  32  0,4 
Buddhism  139  2,9 
Annan  157  4,2 
     
Kön     
Man  1670  51,6 
Kvinna  1564  48,4 
     
Ekonomiska svårigheter     
Nej  2612  79,5 
Ja  611  20,5 
     
Region     
EU15+  1077  33,2 
Övriga Europa  464  26,0 
Afrika & Mellanöstern  791  27,6 
Övriga Asien  424  7,4 
Latinamerika  478  5,8 
     
Migrationsorsak     
Skyddsbehov  957  30,8 
Familj  1603  45,9 
Arbete/studier m.m.  674  23,3 
Tabell 1. Deskriptiv statistik för kategoriska variabler. 
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Deskriptiv statistik. 
Kontinuerliga variabler. 

Medel 
(viktat) 

Sd 
(viktat) 

Median 
(viktat) 

P10-P90 
(viktat) 

Ålder 48,5 14,6 49 27-68 
Vistelsetid 26,3 13,9 23 10-46 
Migrationsålder 22,2 12,2 23 5-37 
Utbildningsår 13,1 4,3 13 8-18 
Tabell 2. Deskriptiv statistik för kontinuerliga variabler. 

Regressionsanalyser 

Resultatet av samtliga regressionsanalyser återfinns i appendixet. Två separata uppsättningar 

av regressionsmodeller var nödvändiga att genomföra eftersom variabeln Religion är helt tom 

i kategorin Ej troende, ej utövande. Därför kommer först en beskrivning av resultatet från 

regressionsanalyserna i Modellerna 1a-1c, och därefter i 2a-2d där även religionstillhörighet 

medtagits men kategorin Ej troende, ej utövande tagits bort. Om inget annat anges är samtliga 

figurer i avsnitten Kön, ålder, utbildning och ekonomiska svårigheter samt 

Migrationsprocessen baserade på Modell 1c i tabell A1. I avsnittet Religion är Figur 8 baserad 

på Modell 2c och Figur 9 på Modell 2d i tabell A2. 

Kön, ålder, utbildning och ekonomiska svårigheter 

Kvinnor är i genomsnitt mer troende, både utövande och inte utövande, än män och i 

genomsnitt mindre ej troende utan någon känsla av tillhörighet. Resultatet följer tidigare 

forskning. 

 

Figur 1 visar ålderskillnaderna för religiositet, där det enda signifikanta sambandet är för 

kategorin Troende, utövande som har ett positivt samband med ålder. I linje med tidigare 

forskning tolkas sambandet som en generationseffekt, där personer från tidigare generationer i 

högre grad aktivt utövar sin religion. 
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Figur 1. Predicerade sannolikheter (decimalform) för religiositet för Ålder i Modell 1c. Konstanthållet för 

kön, utbildningsår, ekonomiska svårigheter, ursprungsregion, migrationsorsak och vistelsetid. KI 95 %. 

 

Samvariationen med utbildning, Figur 2, bekräftar tidigare forskning. Teorin antog att 

exponeringen för kritiskt tänkande skulle påverka religiositeten negativt hos en individ och 

figuren visar att sannolikheten för att tillhöra de två kategorierna av troende minskar med fler 

utbildningsår, och sannolikheten för kategorin Ej troende, ej tillhörighet ökar (samtliga med 

signifikanta AME). 

 

AME för huruvida respondenten varit med om ekonomiska svårigheter de senaste tolv 

månaderna är signifikant positiv för Troende, utövande och signifikant negativ för Ej troende, 

tillhörighet. För de andra två kategorierna är AME inte signifikant. De två tolkningarna som 

finns i teorin om sambandet mellan religiositet och ekonomiska problem är dels att personer 

behöver religion som tröst, dels att de använder sig av religiösa institutioner som ett sätt att 

komma åt ekonomiskt resurser och sociala kontakter. Den tolkning som får mest stöd i denna 

studie är den senare. Anledningen är att även inaktiv religiositet borde öka ifall det var 

primärt trygghet och tröst som var målet, som otrygghetsteorin förutspår. Om det istället, som 

här, är det religiösa deltagandet som är vanligare förekommande bland dem som haft 



 

 22

ekonomiska svårigheter, är det närmare att tolka resultatet som att dessa personer i större 

utsträckning använder det religiösa utövandet instrumentellt. 
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Figur 2. Predicerade sannolikheter (decimalform) för religiositet för Utbildningsår i Modell 1c. 

Konstanthållet för kön, ålder, ekonomiska svårigheter, ursprungsregion, migrationsorsak och vistelsetid. 

KI 95 %. 

Migrationsprocessen 

Figur 3 visar att regionen EU15+ är den minst religiösa med lägst sannolikhet för Troende, 

utövande (dock inte en signifikant skillnad gentemot Övriga Europa) och högst sannolikhet Ej 

troende, ej tillhörighet. Övriga Europa ter sig vara den näst minst religiösa regionen, och de 

tre övriga på ungefär samma nivå av religiositet. Resultatet för ursprungsregionerna måste 

tolkas med stor försiktighet. Trots att skillnaderna mellan regionerna följer både 

moderniseringsteorin och otrygghetsteorin i den mening att resultaten är i linje med tidigare 

studier, avgörs validiteten för teorierna av att regionerna har haft stabila förhållanden och att 

det inte råder någon selektion ifråga om vilka som immigrerat till Sverige. Selektionen är 

förvisso till viss del kontrollerad för i och med konstanthållningen för vistelsetid och 

migrationsorsak, men likväl återfinns troligen väldigt mycket oobserverat. 
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Figur 3. Predicerade sannolikheter (decimalform) för religiositet för Region i Modell 1c. Konstanthållet för 

kön, ålder, utbildningsår, ekonomiska svårigheter, migrationsorsak och vistelsetid.  KI 95 %. 

 

Tvärtemot vad teorin förutsade är inte personer som migrerat på grund av skyddsbehov mer 

religiösa än de som migrerat av andra orsaker. I Modell 1c är AME för bara en kategori 

signifikant, men åt motsatt håll jämför med förväntningar: personer som migrerat på grund av 

ett skyddsbehov har en signifikant högre sannolikhet att tillhöra kategorin Ej troende, ej 

tillhörighet. En möjlig förklaring till detta är att LNU-UFB inte har med de utrikesfödda som 

varit i Sverige kortast tid, under fem år, och att det primärt är under denna tid som existentiell 

otrygghet manifesteras och eventuellt leder till ökad religiositet. Med längre vistelsetid, eller 

bara tidens gång för dem som flytt från krig och förföljelse, hinner otryggheten minska och 

migrationsorsaken slutar spela roll. En tänkbar annan förklaring är att det föreligger en 

selektion ifråga om vilka som är i skyddsbehov, till exempel ifall den gruppen innehåller 

många personer som särskilt flytt från religiöst förtryck och därmed själva i mindre 

omfattning är religiösa. Om så är fallet är tvärtom den högre förekomsten av ej troende bland 

dessa logisk. Dessvärre kan ingen av dessa förklaringar testas här. 
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Figur 4. Predicerade sannolikheter (decimalform) för religiositet för Vistelsetid i Modell 1c. Konstanthållet 

för kön, ålder, utbildningsår, ekonomiska svårigheter, ursprungsregion och migrationsorsak.  KI 95 %. 

 

Sambandet mellan vistelsetid och religiositet, Figur 4, finns främst för kategorin Troende, 

utövande. AME är endast signifikant för denna kategori. En möjlig tolkning kring varför just 

vistelsetiden påverkar det aktiva utövandet av religion (ifall man gör en kausal tolkning och 

inte en om selektion) men inte själva tron, är att det som utmärker Sverige och resten av 

Västeuropa är privatiseringen av religion. Det som Luckmann (1967) kallade den osynliga 

religionen, och Davie (2006) att tro utan att tillhöra, är båda kopplade till att själva utövandet 

är det som har försvunnit. Men oavsett huruvida det främst handlar om en 

sekulariseringsprocess eller en selektion är det intressant att notera att sannolikheten för en 

utrikesfödd att vara troende efter 45 år i Sverige är cirka 50 procent, och sannolikheten att 

vara aktivt utövande drygt 10 procent. Dessa predicerade värden är närmast identiska med den 

generella populationen i Sverige och Västeuropa. 

 

Då särskilt fokus är på sekularisering i denna studie är sambandet mellan vistelsetid och 

religiositet extra intressant. Saken är dock att vistelsetiden ingår som en del av en treenighet 

av variabler som inte går att analysera var för sig, utan alltid måste ses tillsammans. Dessa tre 

är Ålder, Vistelsetid och Migrationsålder. Teoretiskt har både ålder och vistelsetid stöd i 
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tidigare forskning som två viktiga variabler, och migrationsålder har en ganska intuitiv 

koppling till utrikesföddas religiositet i den mening att påverkan av det sekulariserade Sverige 

borde vara mycket större på en individ ifall den immigrerar som ung och inte hunnit bli 

påverkad av en mer religiös kontext i ursprungslandet. Den metodologiska relevansen av att 

studera dem gemensamt är att dessa tre variabler är till 100 procent korrelerade med varandra, 

och att det på grund av multikollinerariteten endast går att ha med två åt gången. 

 

Problemet uppstår i tolkningen, eftersom AME (precis som koefficienterna) ändras för 

respektive variabel beroende på vilken av de andra två som är med, det vill säga 

konstanthållen för, i modellen. Eftersom detta är en så viktig aspekt både teoretiskt och 

metodologiskt följer i Tabell 3 en särredovisning av resultatet från till olika varianter av 

Modell 1c. Varianterna har med samma övriga oberoende variabler, men varierar i 

kombinationen av de tre som står i fokus här. Det som förhoppningsvis kan besvaras av denna 

analys är vilken eller vilka av de tre variablerna som egentligen har ett samband med 

utrikesföddas religiositet. 

 

Modell 1c i olika 
kombinationer. 

Ålder och 
vistelsetid 

Ålder och 
migrationsålder 

Vistelsetid och 
migrationsålder 

Troende, utövande    
Ålder*100 0,28** -0,14  
 -0,001 (0,001)  
Vistelsetid*100 -0,42**  -0,14 
 (0,001)  (0,001) 
Migrationsålder*100  0,42** 0,28** 
  (0,001) (0,001) 
    
Troende, ej utövande    
Ålder*100 -0,05 0,08  
 (0,001) (0,001)  
Vistelsetid*100 0,13  0,08 
 (0,001)  (0,001) 
Migrationsålder*100  -0,13 -0,05 
  (0,001) (0,001) 
    
Ej troende, tillhörighet    
Ålder*100 -0,07 0,11  
 (0,001) (0,001)  
Vistelsetid*100 0,19  0,11 
 (0,001)  (0,001) 
Migrationsålder*100  -0,19 -0,07 
  (0,001) (0,001) 
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Ej troende, ej tillhörighet    
Ålder*100 -0,16 -0,06  
 (0,001) (0,001)  
Vistelsetid*100 0,11  -0,06 
 (0,001)  (0,001) 
Migrationsålder*100  -0,11 -0,16 
  (0,001) (0,001) 
Tabell 3. AME för Modell 1c i olika kombinationer av Ålder, Vistelsetid och Migrationsålder (endast AME för 

dessa variabler visas). Konstanthållet för kön, utbildningsår, ekonomiska svårigheter, ursprungsregion och 

migrationsorsak. AME för Ålder, Vistelsetid och Migrationsålder har multiplicerats med 100. Robusta 

standardfel inom parantes. * = p<0,05; ** = p<0,01 

 

Den första kolumnen med AME är densamma som i modell 1c med de signifikanta effekterna 

för Ålder och Vistelsetid, konstanthållna för varandra, på kategorin Troende, utövande. När 

någon av dessa variabler istället är konstanthållna för Migrationsålder försvinner deras 

respektive signifikans, medan Migrationsålder i båda fallen får en signifikant positiv AME på 

sannolikheten för att vara Troende, utövande. Detta ska inte automatiskt tolkas som att det 

endast är migrationsålder som spelar roll. För de första fångar de medtagna variablerna alltid 

effekten av den uteslutna, för det andra visar inte AME alla tänkbara interaktionseffekter som 

kan finnas. Vilka av dessa variabler som är relevanta respektive irrelevanta måste istället 

förankras i teori. 

 

Ålderns samband med aktivt utövande av religion tolkas i tidigare studier som en 

generationsfråga (Kaufmann, Goujon, & Skirbekk, 2012; Weibull & Strid, 2011), det vill säga 

att omfattningen av hur mycket en person socialiserats in i religiös praktik beror på vilket tid 

personen växte upp under. Men det är en svensk/västerländsk generationsfråga eftersom det är 

under denna tid som Sverige/Västeuropa genomgått en sekularisering. Åldern hos utrikes-

födda personer från en annan del av världen, en som inte haft samma sekulariseringsprocess, 

spelar därmed inte heller vilket årtioende den är född samma roll. Utgår man från en idé om 

att kontexten påverkar individen ifråga om religiositet, såsom moderniseringsteorin gör, borde 

istället utrikesföddas religiositet rimligtvis bero på migrationsåldern. För om en person 

immigrerar som barn till Sverige har den ännu inte socialiserats in i en mer religiös kontext i 

ursprungslandet, medan en vuxen migrant redan har en hunnit göra det. Utifrån denna analys 

finns det fog för att påstå att det som primärt påverkar utrikesföddas religiositet är 

migrationsåldern till Sverige nedan, medan ålder ska sakna samband med religiöst utövande 

för utrikesfödda på det sätt som gäller för inrikesfödda. Figur 5 visar det positiva sambandet 

mellan migrationsålder och religiöst utövande. 
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Figur 5. Predicerade sannolikheter (decimalform) för religiositet för Migrationsålder i Modell 1c med 

vistelsetid och migrationsålder. Konstanthållet för kön, utbildningsår, ekonomiska svårigheter, 

ursprungsregion, migrationsorsak och vistelsetid. KI 95 %. 

 

Vistelsetiden har i Tabell 3, precis som ålder, inte längre ett signifikant samband med 

kategorin Troende, utövande när den kontrolleras för migrationsålder. I teori och tidigare 

forskning antas vistelsetiden ha ett samband med religiositet genom något slags 

socialiseringsprocess (Aleksynska & Chiswick, 2013). Men, det som den tidigare forskningen 

inte har med är ett resonemang om att denna socialisering borde ha olika effekter på 

utrikesfödda med olika migrationsålder. I konsekvens med resonemanget om migrationsålder 

ovan borde inte vistelsetiden spela roll för en utrikesfödd som migrerat som ung, då 

socialisationen redan från början är i en sekulariserad kontext. Däremot borde vistelsetiden 

spela roll för dem som migrerat som vuxna; här är istället det en socialiseringsprocess i en ny 

kontext som verkar. Figurerna nedan visar sambanden mellan religiositet och vistelsetid 

utifrån Modell 1c konstanthållet för migrationsålder men med urvalet uppdelat i två delar 

(visas ej i tabell). Figur 6 har med respondenter som immigrerat till Sverige under 23 års ålder 

(medianen i datamaterialet, se Tabell 2) och Figur 7 har med respondenter som migrerat till 

Sverige från och med 23 års ålder. Det enda signifikanta sambandet mellan vistelsetid och 

religiositet i dessa två modeller är den med kategorin Troende, utövande för respondenter som 
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immigrerat från och med 23 års ålder (se Figur 7), vilket stämmer överens med det teoretiska 

resonemanget om att vistelsetid endast borde spela roll för dem som immigrerat som vuxna. 
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Figur 6. Predicerade sannolikheter (decimalform) för religiositet för Migrationsålder i Modell 1c med 

vistelsetid och migrationsålder för respondenter med migrationsålder <23 år. Konstanthållet för kön, 

utbildningsår, ekonomiska svårigheter, ursprungsregion, migrationsorsak och migrationsålder.  KI 95 %. 
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Figur 7. Predicerade sannolikheter (decimalform) för religiositet för Migrationsålder (Modell 1c med 

vistelsetid och migrationsålder för respondenter med migrationsålder >23 år). Konstanthållet för kön, 

utbildningsår, ekonomiska svårigheter, ursprungsregion, migrationsorsak och migrationsålder. KI 95 %. 

Religion 

Figur 8 visar sannolikheterna för att tillhöra någon av de tre religiositetskategorierna bland 

dem som antingen tror eller känner tillhörighet med en religion. De två signifikanta 

skillnaderna i AME är att personer med övriga religioner, förutom kristendom och islam, i 

lägre utsträckning prediceras att vara utövande av sin religion, och i högre utsträckning att 

vara ej troende utan bara känna tillhörighet. 
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Figur 8. Predicerade sannolikheter (decimalform) för religiositet för Religion i Modell 2c. Konstanthållet för 

kön, utbildningsår, ekonomiska svårigheter, ursprungsregion, migrationsorsak, vistelsetid och 

migrationsålder. KI 95 %. 

 

I Figur 8 finns det ingen signifikant skillnad mellan kristendom och islam, tvärtemot idén om 

att det framför allt är den muslimska immigrationen som kommer att leda till en 

avsekularisering av Sverige och Västeuropa (Davie, 2006; Kaufmann, Goujon, & Skirbekk, 

2012). I Tabell A2 görs en stegvis analys av skillnaderna i religiositet mellan personer som 

uppger olika religioner. I Modell 2a, där bara religion ingår som oberoende variabel, är 

personer som uppger islam signifikant mer utövande och signifikant mindre ej troende än 

personer som uppger kristendom som sin religionstillhörighet, det vill säga utrikesfödda 

muslimer är faktiskt mer religiösa än utrikesfödda kristna. Men, denna skillnad försvinner vid 

kontroll för variabler kopplade till migration i modell 2c. Konstanthållet för dessa variabler 

finns således inga skillnader i religiositet mellan kristna och muslimer – de uppfattade 

skillnaderna är istället ett resultat av att fler muslimer kommer från regioner varifrån både 

kristna och muslimska utrikesfödda i Sverige är i genomsnitt mer religiösa, inte minst från 

den region där flest Troende, utövande kommer. Tabell 4 visar att en majoritet av 

utrikesfödda personer som islam som religionstillhörighet kommer från Afrika & 

Mellanöstern, den region som har högst andel Troende, utövande och lägst andel Ej troende, 

tillhörighet (se Figur 3). 
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Religionstillhörighet 
och region (viktat). 

Kristendom Islam Annan Ingen 

EU15+ 46 % 1 % 15 % 45 % 
Övriga Europa 27 % 30 % 27 % 20 % 
Afrika & MÖ 17 % 62 % 13 % 21 % 
Övriga Asien 3 % 7 % 38 % 6 % 
Latinamerika 8 % <1 % 7 % 7 % 
Summa 100 % 100 % 100 % 100 % 
N (oviktat) 1465 591 343 835 
Tabell 4. Religionstillhörighet uppdelad efter region. 

 

I kritiken av idén om en avsekularisering av Västeuropa menade Köhrsen (2012) att den antar 

att muslimer var särskilt oemottagliga för sekularisering. Som en sista analys testas sambandet 

mellan religiositet och vistelsetid uppdelat per religionstillhörighet i en modell där en 

interaktionsterm mellan vistelsetid och religionstillhörighet inkluderats (Modell 2d). Om 

antagandet stämmer, det vill säga om det finns en kausal länk mellan att vara utrikesfödd 

muslim och att inte sekulariseras, borde sambandet mellan religiositet och vistelsetid för 

muslimer vara svagare än dito för kristna och övriga religioner. 

 

Figur 9 visar istället att motsatt korrelation råder. Det finns inget samband mellan vistelsetid 

och religiositet för religionstillhörigheterna Kristendom och Annan, medan sambandet mellan 

vistelsetid och kategorin Troende, utövande är negativ för religionstillhörigheten Islam (AME 

för interaktionen är signifikant på p<0,01). Detta betyder inte att muslimer är den enda 

kategori utrikesfödda som faktiskt genomgår en sekulariseringsprocess i Sverige, fog för en 

sådan kausal slutsats finns inte i denna analys. Däremot betyder resultatet att empirin talar 

starkt emot idén om avsekularisering på grund av just muslimsk immigration, och att 

muslimer skulle vara särskilt oemottagliga för sekularisering. 
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Figur 9. Predicerade sannolikheter (decimalform) för religiositet för interaktionen mellan Religion och 

Vistelsetid i Modell 2d. Konstanthållet för kön, utbildningsår, ekonomiska svårigheter, ursprungsregion, 

migrationsorsak och migrationsålder. KI 95 %. 

Diskussion 

Sammanfattning och slutsatser 

Syftet med denna uppsats är att studera utrikesföddas religiositet i Sverige med särskilt fokus 

på sekularisering och religionstillhörighet. 

 

Från Weber och Durkheim till aktuell empirisk forskning i religionssociologi har det antagits 

att ett sekulariserat samhälle, åtminstone i Västeuropa, skapar sekulariserade medborgare. 

Genom en åtskillnad mellan den religiösa och den politiska sfären har religion successivt 

privatiserats och tappat sin tidigare funktion som en allomfattande meningsskapare. Den 

generella bilden av religiositet i Västeuropa är att religion fungerar som en samhällsresurs 

som kan används vid behov, till som tröst. Det religiösa utövandet i Västeuropa och Sverige 

har haft en nedgång under hela 1900-talet och idag är det cirka tio procent som aktivt utövar 
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något slags religion. För att förklara variationen i religiös tro och religiöst handlande både 

mellan länder och mellan individer har tidigare forskning i huvudsak använt sig av 

moderniseringsteorin, med grund i Weber och Durkheim, och otrygghetsteorin. 

 

Samtidigt har immigrationen till Västeuropa och Sverige delvis förändrat det demografiska 

landskapet för religiositet. Enligt tidigare forskning är utrikesfödda i regel mer religiösa än 

inrikesfödda, och frågan är därför ifall de antingen med tiden kommer att gå mot ett 

västeuropeiskt snitt, eller ifall de västeuropeiska samhällena måste anpassa sig till en tid av 

avsekularisering. I diskussionen om avsekularisering har särskilt de muslimska immigranterna 

har pekats ut som både mer religiösa och mer motståndskraftiga mot sekularisering. 

 

Resultaten visar först och främst att utrikesfödda inte skiljer sig avsevärt från inrikesfödda 

ifråga om ett par grundläggande samband mellan religiositet och kön, utbildningsnivå samt 

ekonomiska svårigheter. Utrikesfödda kvinnor är i genomsnitt mer religiösa än utrikesfödda 

män, lågutbildade är i genomsnitt mer religiösa än högutbildade och de som har haft 

ekonomiska svårigheter de senaste tolv månaderna är i genomsnitt mer religiöst utövande än 

dem som inte haft dito. 

 

Däremot finns det i en skillnad i sambandet mellan ålder och religiositet mellan utrikes- och 

inrikesfödda. Moderniseringsteorin förklarar ålderskillnaden i religiöst utövande med att det 

är en generationsfråga, det vill säga att det spelar roll hur religiöst samhället var under 

uppväxttiden. Men denna förklaringsmodell fungerar endast för samhället som genomgått en 

sekularisering under 1900-talet, och därmed endast för personer som vuxit upp i Västeuropa. 

För utrikesfödda är istället migrationsåldern avgörande för religiositet, eftersom denna avgör 

ifall en utrikesfödd individ växer upp direkt i en sekulariserad svensk kontext eller först 

hinner socialiseras in i en mer religiös kontext i sitt ursprungsland. Den kausala mekanismen 

antas vara densamma för utrikesfödda som för inrikesfödda: socialisering. Men variabeln som 

bäst fångar in denna mekanism skiljer sig mellan personer som vuxit upp i olika tider i 

Sverige/Västeuropa, och personer som immigrerat dit. Vistelsetiden i Sverige har ett samband 

med religiositet, och även här är det socialisering som antas vara den kausala mekanismen. 

Men, eftersom personer som immigrerat till Sverige i yngre åldrar från början socialiserats in i 

en sekulariserad kontext kan vistelsetiden bara ha en påverkan, genom socialisering, på dem 

som immigerat i vuxen ålder. Det empiriska resultatet i denna studie verkar bekräfta detta 
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antagande i och med att vistelsetid har ett negativt samband med religiöst utövande, men 

endast för dem som immigrerade till Sverige som vuxna. 

 

Avslutningsvis visar analysen att utrikesfödda muslimer inte är mer religiösa än utrikesfödda 

med någon annan religionstillhörighet, när man konstanthåller för variabler kopplade till 

migrationsprocessen. Istället tolkas resultaten som att det i själva verket rör sig om att 

muslimer oftare kommer från regioner, speciellt Afrika & Mellanöstern, varifrån utrikesfödda 

i Sverige i genomsnitt är mer religiösa oavsett religionstillhörighet. Analysen visar också att 

det inte finns något empiriskt stöd för att utrikesfödda muslimer skulle ha ett svagare samband 

mellan religiositet och vistelsetid än utrikesfödda med någon annan religionstillhörighet. 

Tvärtom är sambandet mellan vistelsetid och religiöst utövande signifikant negativt endast för 

muslimer, vilket starkt talar emot idén om att det skulle vara just den muslimska 

immigrationen till Sverige som kommer att leda till en eventuell avsekularisering. 

Vidare forskning 

Tidigare forskning om utrikesföddas religiositet i Västeuropa har förbisett migrationsålderns 

betydelse och hur denna samspelar med ålder och vistelsetid. Framtida forskning borde därför 

koncentrera sig på dessa tre variabler tillsammans för att studera ifall de samband som finns i 

denna studie också gäller för andra västeuropeiska länder än Sverige. En annan aspekt som 

kritiserats i denna studie, men inte undersökts närmare, är sambandet mellan religiositet och 

variabler som är kopplade till ursprungslandet. Dessa variabler borde i framtiden inte mätas 

för godtyckliga tidpunkter utan någon relation till de utrikesföddas uppväxttid och 

migrationsår. 

 

För att verkligen kunna uttala sig kausalt om vistelsetidens betydelse behövs paneldata. Idealt 

vore en mätning av utrikesföddas religiositet innan de migrerat, direkt i anslutning till 

migrationen och sedan efter olika antal år i Sverige. Detta är självfallet inte genomförbart, 

däremot torde en undersökningsdesign där utrikesfödda som är relativt nyanlända till Sverige 

intervjuas och sedan följas upp efter ett antal år. Vistelsetidens betydelse, inte minst i 

anslutning till vilken religionstillhörighet utrikesfödda har, är viktig för att bättre förstå vilken 

väg Västeuropa tar ifråga om religiositet, och därmed vilka policyimplikationer det kan tänkas 

ha. Men sekularisering är en process som sker över tid, och forskningen behöver därför data 

som är anpassat till detta faktum. 
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Appendix 

Religiositet i fyra kategorier, 
utan religionstillhörighet. 

Modell 1a Modell 1b Modell 1c 

Troende, utövande    
Kvinna 0,05**  0,05* 
 (0,019)  (0,019) 
Ålder*100 -0,16**  0,28** 
 (0,001)  (0,001) 
Utbildningsår -0,01**  -0,01** 
 (0,002)  (0,002) 
Eko. svårighet 0,11**  0,06** 
 (0,022)  (0,021) 
Region    
EU15+  (Ref.) (Ref.) 
Övriga Europa  0,03 0,03 
  (0,023) (0,023) 
Afrika & Mellanöstern  0,26** 0,25** 
  (0,030) (0,030) 
Övriga Asien  0,18** 0,17** 
  (0,032) (0,032) 
Latinamerika  0,07** 0,08** 
  (0,026) (0,027) 
Migrationsorsak    
Skyddsbehov  (Ref.) (Ref.) 
Arbete/studier mm  0,01 0,01 
  (0,031) (0,033) 
Familj  0,03 0,02 
  (0,021) (0,021) 
Vistelsetid*100  -0,24** -0,42** 
  (0,001) (0,001) 
    
Troende, ej utövande    
Kvinna 0,07**  0,06** 
 (0,022)  (0,023) 
Ålder*100 0,08  -0,05 
 (0,001)  (0,001) 
Utbildningsår 0,00  -0,01* 
 (0,003)  (0,003) 
Eko. svårighet 0,02  0,02 
 (0,029)  (0,030) 
Region    
EU15+  (Ref.) (Ref.) 
Övriga Europa  0,18** 0,18** 
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  (0,034) (0,034) 
Afrika & Mellanöstern  0,09** 0,09** 
  (0,034) (0,035) 
Övriga Asien  0,09* 0,09* 
  (0,038) (0,037) 
Latinamerika  0,14** 0,14** 
  (0,037) (0,037) 
Migrationsorsak    
Skyddsbehov  (Ref.) (Ref.) 
Arbete/studier mm  0,06 0,05 
  (0,036) (0,037) 
Familj  0,06* 0,04 
  (0,027) (0,028) 
Vistelsetid*100  0,13 0,13 
  (0,001) (0,001) 
    
Ej troende, tillhörighet    
Kvinna -0,01  -0,01 
 (0,018)  (0,018) 
Ålder*100 0,19**  -0,07 
 (0,001)  (0,001) 
Utbildningsår 0,00  0,00 
 (0,002)  (0,002) 
Eko. svårighet -0,10**  -0,06* 
 (0,027)  (0,027) 
Region    
EU15+  (Ref.) (Ref.) 
Övriga Europa  -0,02 -0,02 
  (0,032) (0,031) 
Afrika & Mellanöstern  -0,16** -0,15** 
  (0,026) (0,026) 
Övriga Asien  -0,10** -0,10** 
  (0,031) (0,031) 
Latinamerika  -0,13** -0,12** 
  (0,029) (0,029) 
Migrationsorsak    
Skyddsbehov  (Ref.) (Ref.) 
Arbete/studier mm  0,03 0,02 
  (0,029) (0,029) 
Familj  0,01 0,01 
  (0,024) (0,024) 
Vistelsetid*100  0,16* 0,19 
  (0,001) (0,001) 
    
Ej troende, ej tillhörighet    
Kvinna -0,11**  -0,10** 
 (0,019)  (0,019) 
Ålder*100 0,04  -0,16 
 (0,001)  (0,001) 
Utbildningsår 0,01**  0,01** 
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 (0,002)  (0,002) 
Eko. svårighet -0,03  -0,02 
 (0,026)  (0,026) 
Region    
EU15+  (Ref.) (Ref.) 
Övriga Europa  -0,19** -0,19** 
  (0,032) (0,031) 
Afrika & Mellanöstern  -0,20** -0,19** 
  (0,033) (0,033) 
Övriga Asien  -0,17** -0,16** 
  (0,035) (0,034) 
Latinamerika  -0,08* -0,10** 
  (0,037) (0,035) 
Migrationsorsak    
Skyddsbehov  (Ref.) (Ref.) 
Arbete/studier mm  -0,09** -0,08** 
  (0,033) (0,032) 
Familj  -0,10** -0,07* 
  (0,027) (0,027) 
Vistelsetid*100  0,05 0,11 
  (0,001) (0,001) 
Modell-chi2 117,58 248,43 324,20 
Prob. > chi2 0,000 0,000 0,000 
Pseudo-R2 2,55 % 5,50 % 7,50 % 
N 3234 3234 3234 
Tabell A1. AME för religiositet i fyra kategorier, utan religionstillhörighet, utifrån MNLM. AME för Ålder och 

Vistelsetid har multiplicerats med 100. Robusta standardfel inom parantes. * = p<0,05; ** = p<0,01 

 

Religiositet i tre kategorier, 
med religionstillhörighet 

Modell 2a Modell 2b Modell 2c Modell 2d 

Troende, utövande     
Religion     
Kristendom (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 
Islam 0,13** 0,12** -0,03 -0,05* 
 (0,030) (0,030) (0,029) (0,027) 
Annan 0,01 0,01 -0,08* -0,07* 
 (0,034) (0,034) (0,038) (0,038) 
Kvinna  0,04 0,04 0,04 
  (0,024) (0,024) (0,023) 
Utbildningsår  -0,01* -0,01* -0,00 
  (0,003) (0,003) (0,00) 
Eko. svårighet  0,12** 0,07* 0,06* 
  (0,028) (0,027) (0,03) 
Region     
EU15+   (Ref.) (Ref.) 
Övriga Europa   0,01 0,03 
   (0,031) (0,031) 
Afrika & Mellanöstern   0,29** 0,31** 
   (0,041) (0,042) 
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Övriga Asien   0,24** 0,25** 
   (0,050) (0,051) 
Latinamerika   0,08 0,10 
   (0,037) (0,038) 
Migrationsorsak     
Skyddsbehov   (Ref.) (Ref.) 
Arbete/studier mm   -0,01 -0,00 
   (0,042) (0,042) 
Familj   -0,00 -0,00 
   (0,027) (0,027) 
Vistelsetid*100   -0,19 -0,33** 
   (0,001) (0,023) 
Migrationsålder*100   0,34** 0,036** 
   (0,001) (0,001) 
     
Troende, ej utövande     
Religion     
Kristendom (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 
Islam 0,01 0,02 0,05 0,04 
 (0,032) (0,032) (0,039) (0,049) 
Annan -0,03 -0,04 -0,04 -0,05 
 (0,040) (0,040) (0,044) (0,045) 
Kvinna  0,02 0,02 0,02 
  (0,027) (0,028) (0,028) 
Utbildningsår  0,00 0,00 0,00 
  (0,003) (0,003) (0,003) 
Eko. svårighet  0,01 0,02 0,02 
  (0,035) (0,036) (0,035) 
Region     
EU15+   (Ref.) (Ref.) 
Övriga Europa   0,12** 0,11** 
   (0,043) (0,043) 
Afrika & Mellanöstern   -0,01 -0,02 
   (0,047) (0,048) 
Övriga Asien   0,02 0,01 
   (0,053) (0,053) 
Latinamerika   0,15** 0,15** 
   (0,047) (0,047) 
Migrationsorsak     
Skyddsbehov   (Ref.) (Ref.) 
Arbete/studier mm   0,02 0,02 
   (0,046) (0,046) 
Familj   0,02 0,02 
   (0,034) (0,034) 
Vistelsetid*100   0,11 0,18 
   (0,001) (0,001) 
Migrationsålder*100   -0,15 -0,16 
   (0,001) (0,001) 
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Ej troende, tillhörighet     
Religion     
Kristendom (Ref.) (Ref.) (Ref.) (Ref.) 
Islam -0,14** -0,14** -0,01 0,01 
 (0,025) (0,025) (0,035) (0,046) 
Annan 0,02 0,02 0,12** 0,12** 
 (0,039) (0,038) (0,044) (0,044) 
Kvinna  -0,06** -0,06* -0,06* 
  (0,023) (0,023) (0,023) 
Utbildningsår  0,00 0,00 0,00 
  (0,003) (0,003) (0,003) 
Eko. svårighet  -0,13** -0,08* -0,08* 
  (0,032) (0,032) (0,032) 
Region     
EU15+   (Ref.) (Ref.) 
Övriga Europa   -0,13** -0,14** 
   (0,041) (0,041) 
Afrika & Mellanöstern   -0,28** -0,29** 
   (0,039) (0,039) 
Övriga Asien   -0,26** -0,27** 
   (0,042) (0,043) 
Latinamerika   -0,24** -0,25** 
   (0,039) (0,039) 
Migrationsorsak     
Skyddsbehov   (Ref.) (Ref.) 
Arbete/studier mm   -0,02 -0,02 
   (0,036) (0,036) 
Familj   -0,02 -0,02 
   (0,030) (0,030) 
Vistelsetid*100   0,08 0,14 
   (0,001) (0,001) 
Migrationsålder*100   -0,19 -0,20 
   (0,001) (0,001) 
Modell-chi2 39,28 70,06 226,80 236,59 
Prob. > chi2 0,000 0,000 0,000 0,000 
Pseuo-R2 1,50 % 3,01 % 8,97 % 9,25 % 
N 2399 2399 2399 2399 
Tabell A2. AME för religiositet i fyra kategorier, utan religionstillhörighet, utifrån MNLM. AME för Vistelsetid 

och Migrationsålder har multiplicerats med 100. Robusta standardfel inom parantes. Modell 2d innehåller 

interaktioner för Religion och Vistelsetid samt för Religion och Migrationsålder. * =p<0,05; ** = p<0,01 


