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ABSTRAKT 

Denna  studie  syftar  till  att  undersöka  elevers  upplevelse  av  trygghet,  lycka  och  tillit.
Undersökningen  baseras  på  en  webbenkät  som  sätts  i  förhållande  till  World  Value  Surveys
värderingsstudier. I studien ställer jag security-blanket teorin1, som handlar om att religionen kan
skänka människan trygghet och lycka, mot mitt och World Value Surveys resultat.  Detta för att
undersöka  dess  giltighet  och  ifall  teorin  har  någon  verklig,  praktisk  funktion.  Resultatet  från
webbenkäten visar att de elever utan en uppväxt i en religiös miljö upplevde sig tryggare, lyckligare
och visade på en högre grad av tillit till andra människor än de elever med en uppväxt i en religiös
miljö. Detta resultat ligger i linje med World Value Surveys   data. Slutsatsen är att security-blanket
teorin verkar vara ogiltig och att den inte har någon verklig, praktisk funktion i varje fall här och nu.
Däremot  finns  data  som tyder  på  att  religion  eller  religiositet  kanske  kan  göra  redan  lyckliga
människor lite lyckligare. Religionens roll och funktion för människan i olika delar av världen är ett
invecklat och komplicerat ämne som fortfarande är relevant för religionsvetenskapen att studera och
debattera. 

Nyckelord: Religiositet, trygghet, lycka, tillit, security-blanket, uppväxt, miljö 

1  Se 1.4.6 
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1. INLEDNING

1.1 INTRODUKTION

Religion, hur påverkar den oss människor? Är religion betryggande och lyckobringande eller för

den kanske med sig våld och elände? Ofta har jag hört frasen ”Det skulle vara fred på jorden om det

inte  vore  för  religion!”.  Men  detta  påstående  ställer  sig  många  skeptiskt  till.  Religionen  har

beskrivits på många olika sätt, som hjärtat i en hjärtlös värld, som en massvanföreställning och som

en källa för kamratskap och solidaritet.2 Det är sällan så enkelt att religion endast gör gott eller ont,

därför  poängterar  många  forskare  att religion  och  religiositet  kan  simultant  ha  betydelsefulla

positiva  och negativa  effekter.3 Denna syn  delas  av  John R.  Hinnells  som menar  att  även om

religion kan vara trösterik för den enskilde är den ofta en anledning till skam och skuld att inte

kunna leva upp till de ideal som medförs.4 Vi vet att religion kan vara trösterik därför att det finns

forskning som både tyder på att den kan ha en lugnande effekt5 men också att den kan spela en

negativ roll för den mentala hälsan.6

Om nu religionen  har  dessa  fördelar,  borde  inte  då  religiösa  människor  känna  sig  tryggare  än

människor som inte är religiösa? World Value Surveys (i fortsättningen WVS) data visar faktiskt på

motsatsen, att det oftast är människor som anger sig religiösa som upplever sig mest otrygga.7 Så

religionen  kanske  inte  besitter  dessa  goda  effekter  som  många  påstår.  Konflikten  mellan  de

uppfattningar om religionens betryggande effekt och vad som visas i den empiriska forskningen har

fångat mitt intresse. Å ena sidan ses religion som en skyddsmantel mot det onda och obekväma,

men å andra sidan verkar inte forskningen om religiositet tyda på att den leder till trygghet, säkerhet

och lycka.  I denna uppsats kommer jag att behandla en av de teorier som ser religionen som en

trygghet i tillvaron och som på engelska brukar benämnas som security blanket-teorin. Utifrån den

är den har den religiösa individen till skillnad från den icke religiösa individen tillgång till en tro

som bidrar till att skänka tröst och trygghet i en osäker värld. Så hur förstår vi religionens roll i

2 Karl Marx. Marx’s Critique of Hegel's Philosophy of Right (1843). Oxford University Press, 1970, 1. 
       Sigmund Freud. Civilization and Its Discontents (1930). England, Chrysoma Associates Ltd, 2000-2005, 12. 
       Craig J. Calhoun. Classical Sociological Theory. Wiley-Blackwell. 2002, 106 
3 Wellman och Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 11-12. 
4 John R. Hinnells. The Routledge Companion to the Study of Religion. 2005, 5. 
5 Paul-Labrador, M. D. et al. (2006). Resultat från ett kontrollerat slumpmässigt test av transcendental meditation på 

komponenter av metabolsyndrom på försökspersoner med kranskärlssjukdomar. Archives of Internal Medicine, 166:
1218-1224. 

6 Obsessive-Compulsive disorder. Religiousness and obsessive–compulsive cognitions and symptoms in an Italian 
population. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796701001206# Claudio Sica, Caterina Novara, 
Ezio Sanavio 

7 Se figur 12 och 13 s.36 Under 2.5 WVS Data mot mitt resultat: Religion och trygghet

1

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796701001206


denna konflikt när vissa uppfattar den som en källa till trygghet, tröst och lycka medan andra ser

den som upphov till skam, skuld och våldsamma konflikter? 

1.2 BAKGRUND

För att  testa  security blanket-teorin kommer jag att  använda empiriskt  material  som bygger  på

World Values Survey.8 Security-blanket teorin påstår att religion eller religiositet leder till trygghet

och  lycka,  medan  WVS  data  talar  för  motsatsen.9 WVS  är  ett  globalt  nätverk  av  sociologer,

samhällsvetare och beteendevetare som studerar förändringar i värderingar och deras påverkan på

människors sociala och politiska liv.  Detta leds av ett  internationellt  lag av forskare med WVS

förening som har sitt kansli och högkvarter i Stockholm. WVS granskning började under 1981 och

försökte  uppnå den mest  rigorösa,  högkvalitativa  forskningsplaneringen inom varje  land.  WVS

består av nationellt representativa enkäter som utförs via ett allmänt frågeformulär. Enligt WVS är

människor som inte anger sig vara religiösa de som upplever sig mest trygga i sitt närområde.10

Olika  sociologiska  teorier  kan  uppfattas  som föregångare  och  influenser  till  den  psykologiska

security-blanket teorin till  vad den är idag,  Marx, Freud och Durkheim har alla haft tankar om

religion och religiositet som något som skänker människan antingen trygghet, lugn, tillit eller lycka.

Även  idag  diskuteras  konceptet  om  religion  som  en  security-blanket,  Nigel  Barber,  en

evolutionspsykolog  och  författare  beskrev  hur  han  var  bekant  med  flygpassagerare  som  vid

turbulens ”brutit ut i bön”. Han beskriver att dessa människor sällan ber när de befinner sig på en

arbetsplats som statistiskt sätt är betydligt farligare. Han menar att den moderna människan ofta ber

i situationer de upplever som hotfulla, exempelvis under naturkatastrofer. I en artikel i Psychology

Today karaktäriserar Barber religiösa rituella praktiker som ett barns snuttefilt, en komfortkälla som

skänker sinnesfrid.11 Denna liknelse uppfattar jag dock som snäv och på gränsen till nedvärderande,

men den belyser en vardaglig tanke om religion som en skyddsmantel, som kan ha varit en allmän

grund för security-blanket konceptet. 

En bakgrund till security-blanket teorin grundas i att böner och ritualer kan hjälpa människor till ett

bättre  psykiskt  och  fysiskt  välmående  genom  reducerad  stress.  Stress  innebär  någon  slags

överbelastning  eller  konflikt  antingen psykologiskt  eller  biologiskt.  För  att  hantera  och bemöta

stressen använder  jag mig av begreppet  coping,  som vanligtvis  inte  översätts  från engelska till

8 www.worldvaluessurvey.org
9 Se figur 12 och 13 s.36
10 Se figur 12 och 13 s.36
11 Nigel Barber, Ph.D. Psychology Today, The Security concept of religion. Published: 2012-07-02. 

https://www.psychologytoday.com/blog/the-human-beast/201207/the-security-blanket-concept-religion 
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svenska.12 Den forskning som rör coping inriktar sig främst på hur stress och hälsa påverkas och

hanteras för individen. Richard Lazarus verk Psychological stress and the coping process har legat

till  grund för  mycket  av  den forskning som görs  idag.  Lazarus  forskning inriktade  sig  på  hur

vardagsproblem  orsakar  stress  och  hur  människor  hanterar  den.   Psykologisk  forskning  kring

coping och religionens roll är exempelvis  Folkman och Moskowitz:  Coping: pitfalls and promise

(2004)13  och svensk religionspsykologisk forskning MarieAnne Ekedahl:  Hur orkar man i  det

svåraste? (2002).14 Denna forskning betonar att vissa människor vänder sig till, oavsett situation, till

sin religion i stressfyllda tillstånd för att få hjälp att bearbeta till exempel hjälplöshet.15

1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns något samband mellan uppväxt i en 

religiös miljö och upplevelse av trygghet i livet, liksom på vilket sätt empiriska värderingsstudier 

kan användas för att stödja eller problematisera denna typ av teorier. Utifrån mitt resultat och WVS 

empiriska forskning undersöker jag teorins giltighet genom att ställa dessa frågor:

1. Hur upplever personer med/utan en uppväxt i en religiös miljö trygghet och lycka?

2. Vilka likheter och skillnader finns i hur trygghet och lycka upplevs av personer med eller utan en 

uppväxt i religiös miljö? 

3. Hur relaterar security-blanket teorin till WVS empiriska forskning och mina resultat?

4. Är security-blanket teorin praktiskt funktionell? 

1.4 BEGREPPSFÖRKLARINGAR

Fortsättningsvis väljer jag att använda James K. Wellmans och Clark Lombardis sätt att definiera

religion: en socialt stadgad önskan för det ”främsta, det slutgiltiga”, som omfattas genom praktiker

som har den högsta innebörden. Dessa praktiker inkluderar såklart både ritualer riktade mot gudar

eller andar, och underkastelse till moraliska lagar med allomfattande konsekvenser. Precis som alla

definitioner har denna nackdelar, men den undviker i alla fall en vanlig fallgrop som övervärderar

tro och undervärderar praktik.16 

12  Antoon Geels and Owe Wikstöm. Den religiösa människan: En introduktion till religionspsykologin. Stockholm, 
Natur och Kultur akademisk, 2012, 352. 

13  Susan Folkman och Judith Moskowitz Tedlie. Coping: Pitfalls and promise. Annual
Review of Psychology, 55, 745-774. 2004.
14  MarieAnne Ekedahl. Hur orkar man i det svåraste? Copingprocesser hos sjukhussjälavårdare i möte med 

existentiell problematik. En religionspsykologisk studie. Uppsala: Acta Universitas Upsaliensis. 2002.
15 Geels och Wikstöm. Den religiösa människan: En introduktion till religionspsykologin, 353-354. 
16 Wellman och Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 9. 
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En förklaring över hur ”en uppväxt i en religiös miljö” definieras finns i slutet av 1.4.2 då denna

definition utgår ifrån respondenternas svar på 3 specifika enkätfrågor. Där går jag även igenom de

resonemang som ligger till grund för denna definition. 

För att tydliggöra vad jag menar med säkerhet och trygghet så använder jag mig av Wellmans och

Lombardis bok Religion and human security: a global perspective. Här beskrivs den ”mänskliga

säkerheten”, detta syftar på i vilken utsträckning människor kan ta del av grundläggande rättigheter

och  välfärd.17 Rötterna  hos  den  moderna  mänskliga  säkerhetsrörelsen  kan  spåras  tillbaka  till

president Franklin Roosevelt’s kända ”Four Freedoms Speech” (Roosevelt 1941).18 Wellman och

Lombardi  framställde  och  arbetade  fram  fallstudier  som  undersökte  hur  en  specifik  religion

påverkade den mänskliga säkerheten i vissa delar av världen. Under dessa workshops föreställde

man sig att den mänskliga säkerheten innehöll 3 delar: 

1. En fysisk aspekt som involverar ett skydd från hot mot den allmänna mänskliga välfärden

2. En juridisk del som relaterar till skyddet från människorättskränkning

3. En mer svårfångad, kulturellt betingad faktor som behandlar betydelsen om personlig autonomi och frihet.

Alltså är människor osäkra eller otrygga om de befinner sig inom fara för fysisk skada eller ifall

deras  materiella  behov inte  tillfredsställs,  ifall  de  utsatts  för  människorättskränkningar,  ifall  de

upplever sig alienerad, lider av psykologisk bedrövelse eller ifall av socialt förtryck. Exempelvis

under en period av förflyttning som flykting.19 

  

Lycka,  det  finns  ingen korrekt  definition för detta  begrepp.  Lyckobegreppet  är  ett  psykologiskt

begrepp vilket innebär att det refererar till ett mentalt tillstånd som en individ kan befinna sig i.

Enligt Bengt Brülde, en svensk lyckoforskare, finns det många olika sätt att definiera lycka.20 Ett

förslag som utgår ifrån att lycka är ett mentalt tillstånd är en hybridteori som antyder att lycka

betraktas  som  en  kombination  av  både  subjektivt  välbefinnande  och  livstillfredsställelse.

Livstillfredsställelse betyder att en person anses vara lycklig om personen värderar sitt eget liv på

ett positivt sätt.21 Men ett subjektiv välbefinnande kopplas även till de olika behov människor har,

som kan symboliseras genom exempelvis Maslows behovspyramid.22 Ifall de fysiska och psykiska

17  Wellman och Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 1. 
18  Wellman and Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 3.
19  Wellman and Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 8. 
20  Bengt Brülde. Lyckans och lidandets etik. Stockholm, Thales. 2009, 19. 
21  Bengt Brülde. Lyckans och lidandets etik, 21. 
22  Maslows behovspyramid https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/humanistiskt-perspektiv/maslows-

behovstrappa/ 
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behoven är tillfredsställda,  och ifall  personen i  fråga själv anser sig vara lycklig kan man göra

antagandet att denne är lycklig. 

”En uppväxt i en religiös miljö” är ett brett begrepp som kan appliceras på många, därför behöver 

jag definiera vad jag menar med detta. En  uppväxt i en religiös miljö har inget med respondentens 

egna trosuppfattning att göra. Fokus läggs på upplevelser från barndomen gällande religion och 

religiositet, och i vilken utsträckning religionen har påverkat en under sin uppväxt. För att 

tydliggöra vilka som kan klassificeras som att de haft en uppväxt i en religiös miljö lägger jag fram 

dessa frågor från enkäten: 

1. Om Du tänker på Din uppväxt, i vilken utsträckning anser Du att den påverkats av religion? 

2. Om Du tänker på högtider under Din barndom, hur viktig var religionens roll under dessa 

högtider? 

3. Hur ofta besöker Du och Din familj kyrka/moské/templet eller dylikt med undantag för bröllop, 

begravningar och dop?

Ifall en respondent svarat på fråga 1 ganska mycket, eller väldigt mycket så ger detta en indikation

på huruvida respondenten kan räknas in i gruppen som haft en uppväxt i en religiös miljö. Under

fråga  2  ifall  en  respondent  svarat  ganska  viktigt  eller  mycket  viktigt  ger  detta  en  ytterligare

indikation. Och under fråga 3 ifall respondenten svarat varje månad, varje vecka eller flera gånger i

veckan ger detta ytterligare anledning att lägga respondenten i denna grupp. Jag har valt att ifall en

respondent svarar med några av dessa svarsalternativ på 2 av dessa frågor kan jag med någorlunda

säkerhet säga att respondenten haft en uppväxt i en religiös miljö. Detta därför att en respondent kan

uppleva att sin barndom blivit väldigt påverkad av religion utan att ha besökt kyrka/moské/tempel

eller dylikt särskilt ofta. Eller att det varit av stor vikt att besöka kyrka/moské/tempel eller dylikt

men att högtiderna inte varit av samma betydelse. 

Tillit  - Tilliten till andra människor innebär ett förtroende, en tro om att ett annat ting eller en annan

person är reliabel eller sann. Tillit är en känsla eller en trosuppfattning om att någon är ärlig.

1.5 METOD

1.5.1 Metodologiska utgångspunkter

I denna studie kommer jag att undersöka i vilken utsträckning de respondenter som kan tänkas ha

haft  en uppväxt  i  en religiös miljö  upplever sig trygga och lyckliga,  respektive hur trygga och
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lyckliga de som inte växt upp i en religiös miljö känner sig. Jag kommer att jämföra resultaten och

undersöka ifall det finns någon påtaglig skillnad i graden av upplevd trygghet och lycka mellan de

som växt upp i en religiös miljö och de som inte gjort det. Jag kommer att ställa mitt resultat mot

security-blanket teorin som hävdar att religion eller religiositet kan skänka individen upplevelse av

trygghet och lycka. Studien kommer slutligen att ge någon  indikation på huruvida religion eller

religiositet kan uppfattas agera som en security-blanket eller inte utifrån den data enkäten och WVS

empiriska forskning tillhandahåller.  Alltså om det finns något  samband mellan en uppväxt  i  en

religiös miljö och graden av upplevd trygghet och lycka, och om detta kan ge någon indikation på

om teorin är rimlig eller ej. Ifall resultaten visar att de respondenter med en uppväxt i en religiös

miljö upplever sig tryggare och/eller lyckligare än respondenterna utan denna religiösa påverkan i

deras uppväxt kan detta vara en indikation. Ifall mitt resultat ligger i linje med WVS forskning ger

detta  ett  ytterligare  stöd  till  mitt  resultat,  vilket  gör  indikatorerna  mer  legitima.  Finns  det  en

korrelation mellan en uppväxt i en religiös miljö och högre grader av upplevd trygghet och lycka

kan jag tolka det resultatet som att det finns en viss giltighet i security-blanket teorin. 

1.5.2 Metod diskussion

Valet  av  enkät  som  metod  inföll  naturligt  då  en  av  de  största  anledningarna  till  studiens

genomförbarhet låg hos WVS empiriska forskning. Utan deras stora värderingsstudier hade jag inte

kunnat låna enkätfrågor23 för att jämföra mitt resultat med, och jag hade inte kunnat jämföra deras

resultat med mitt. Ett metodval av webbenkät har säkerställt ett tillfredsställande antal respondenter,

vilket  är  av  största  betydelse  i  en  kvantitativ  studie.  Jag  anser  att  den  bästa  metoden  för  att

genomföra  denna  studie  är  någon  enkätvariant,  därför  att  det  går  att  undersöka  mönster  och

tendenser på ett sätt som är omöjligt i en mindre intervjustudie eller någon form av litteraturanalys.

Jag har använt mig av SurveyMonkey som plattform för webbenkäten, den gav mig en smidigt sätt

att distribuera enkäten och gör att jag kan sammanställa mina resultat på ett tydligt sätt. Med tanke

på att undersökningen syftar till att kvantifiera och analysera kvantitativa data är SurveyMonkey

användbart för mina ändamål. 

Hade jag däremot valt intervjuer som metod hade jag kunnat få utförligare svar på mina frågor,

respondenterna hade kanske blivit mindre styrda av frågorna då förklaringar och följdfrågor hade

kunnat ställas. Men en positiv sak som skiljer  enkätmetoden från intervjumetoden är att  via en

anonym enkät så kan respondenten helt och hållet svara ärligt utan att behöva förklara sin åsikt

23  Lånade frågor är V10, V23, V24, V145 (modifikation) och V170 (modifikation).
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framför en främmande person. Det finns en möjlighet att  inte svara på frågorna,  att helt enkelt

skippa en fråga i enkäten, ifall det är en fråga man inte helst vill svara på. Men valet av metod är

också utifrån praktiskt genomförbara skäl, hade jag haft tid och resurser skulle det vara otroligt

intressant att distribuera enkäten i många olika länder för att se ifall teorin är praktiskt funktionell

någon  annanstans.  Ett  medvetet  val  av  enkätundersökning  gjordes  när  studiens  syfte  och

frågeställningar  började  ta  form,  att  undersöka  samband  och  praktiskt  funktion  är  svårt  via

exempelvis intervjuer. Det går att få värdefull information via den metoden, men, det säger tyvärr

inte  särskilt  mycket  om  verkligheten  eftersom  antalet  personer  som  intervjuas  är  ofta  inte

tillräckliga för att användas som ett stickprov ur en population. Metoden av enkät har således gett

mig tillräckligt med respondenter, ett resultat som ligger i linje med annan empirisk forskning och

möjligheten att undersöka samband. Resultatets reliabilitet har starkt påverkats av mitt urval och

min  insamlingsmetod,  därför  är  det  västenligt  att  min  urvalsprocess  och  mitt  metodval  är

genomtänkta, medvetna val som har ett syfte från arbetes början. 

Min urvalsprocess och definition av en uppväxt i en religiös miljö24 har sina fördelar och nackdelar.

Jag kan inte med stor säkerhet säga att de respondenter som hamnat i gruppen ”respondenter med en

uppväxt i en religiös miljö” faktiskt har haft den religionspåverkan jag syftar till. Hade det funnits

resurser  och  tid  att  genomgå  en  etisk  prövning  för  att  få  tillstånd  att  fråga  om  en  religiös

trosuppfattning hade detta eliminerat problemet med urvalsprocessen. Men i min situation fick jag

lösa detta problem genom att ställa indikerande frågor om religionspåverkan, som fick leda till att

jag kunde dela upp respondenterna i två grupper. Nackdelarna med detta val är att en respondent

som enligt min urvalsprocess hamnat i en grupp kanske inte håller med om att den haft en uppväxt i

en religiös miljö. Fördelarna ligger i att jag praktiskt kan dela upp respondenterna i grupper för att

möjliggöra  den jämförande  undersökningen studien  syftar  till.  Utan  någon  urvalsprocess  måste

varje individs enkätsvar studeras enskilt, vilket gör det nästintill omöjligt att undersöka mönster och

tendenser på ett riktigt sätt. 

1.5.3 DATAINSAMLINGSMETOD

För att besvara mina frågeställningar har jag valt en datainsamlingsmetod i form av webbenkät som

riktas  till  elever.  Den  har  genomförts  individuellt  av  elever  och  jag  har  använt  mig  utav

SurveyMonkey som plattform för konstruerandet av internetenkäten.25 Mitt val av gymnasieelever

24 Under 1.4.2 Enkätfrågor
25  Www.surveymonkey.com 2017 https://sv.surveymonkey.com/r/3X6GRSM (Hämtad 2017-04-03)
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som respondenter gör att alla som svarat är i ungefär samma åldersgrupp vilket gör svaren mer

jämförbara.  Dessutom är  ofta  svarsfrekvensen hög vid  denna typ  av  enkät  och  det  innebär  att

materialet blir mer tillförlitligt.26 Det är viktigt att jag är tydlig med att deltagandet är frivilligt,

vilket framgår i mitt följebrev, samt att ingen får känna sig utpekad om denne inte deltar. 27 Jag har

använt mig utav en webbaserad enkät som kan besvaras online på en dator eller surfplatta för att

förenkla genomförandet, insamlingen och sammanställningen av materialet. Detta innebär också att

jag kan nå ut till fler elever vilket gör resultatet mer tillförlitligt. 

Jag ser en rad olika fördelar med en enkätstudie för att besvara mina frågeställningar, jag kommer

först och främst få in betydligt fler åsikter än om jag hade valt att göra en intervjustudie. Detta gör

att jag kommer att kunna se samband och mönster på ett mer konkret och övergripande sätt. När det

gäller frågor som kan vara känsliga som behandlar religiositet är enkät att föredra. Den som deltar

behöver inte uttrycka sig i ord till en okänd person, så anonymiteten säkrar förmodligen mer ärliga

svar.28 Detta förutsätter dock att ingen är osäker på att fullständig anonymitet gäller. Däremot finns

några nackdelar med enkät som metod, den är utan tvekan mindre detaljrik då eleverna inte har

någon chans att förklara sina svar. Samt att jag skulle kunna via intervjumetod ställa följdfrågor för

att få en bättre förståelse. Välformulerade frågor är det absolut viktigaste så att alla förstår frågorna

och svarsalternativen. Göran Ejlertsson skriver i sin bok Enkäten i praktiken att allt färre deltar i

enkätundersökningar,  många  har  svårt  att  komma  över  50%  deltagande  vilket  gör  att  den

insamlande informationen blir nästintill meningslös därför att den inte kan representera meningsfull

kunskap.29 Han menar att det viktigaste är motivation, kommer deltagarna vara motiverade att svara

på frågorna så är det en hög chans att man främjar ett högt deltagande. Här spelar tilliten till studien

och till den som utför studien stor roll. 

1.5.4 ENKÄTFRÅGORNAS UTFORMNING 

De frågor som använts i internetenkäten är utformade efter de två första frågeställningarna gällande

hur respondenterna med eller utan en uppväxt i en religiös miljö upplever trygghet och lycka. Samt

hur likheter och skillnader ser ut hos respondenterna angående hur trygghet upplevs av personer

med eller utan en uppväxt i religiös miljö. Några av frågorna i internetenkäten är utformade så att

jag ska kunna sätta respondenterna i två olika kategorier: 

26  Göran Ejlertsson. Enkäten i praktiken, en handbok i enkätmetodik. 3 uppl. Lund: Studentlitteratur, 2014, 10. 
27  Ejlertsson. Enkäten i praktiken, en handbok i enkätmetodik, 10.
28  Ejlertsson. Enkäten i praktiken, en handbok i enkätmetodik, 12. 
29  Ejlertsson. Enkäten i praktiken, en handbok i enkätmetodik, 14.
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    1. Respondenter som haft en uppväxt i en religiös miljö 

    2. Respondenter som inte haft en uppväxt i en religiös miljö

Detta gör jag genom att ställa frågor som rör upplevelsen av religionspåverkan under sin barndom,

dessa frågor beskrivs nedan. De kommer att ger mig indikationer på huruvida respondenten har växt

upp i en religiös miljö eller inte, utan att behöva fråga om en persons religiösa trosuppfattningar.

För att sedan få svar på hur trygga och lyckliga respondenterna upplever sig har jag har lånat flera

frågor från WVS frågeformulär30 för att på ett bättre sätt kunna jämföra mitt resultat med WVS

empiriska forskning. Detta gör att jag kan undersöka ifall mitt resultat ligger i linje med WVS data,

och ifall security-blanket teorin är praktiskt funktionell eller ej utifrån resultatet. 

Min enkät är kort, endast nio stycken frågor som är korta och koncist formulerade för att den inte

ska ta  lång tid att  genomföra.  Blir  enkäten för lång finns det  en risk att  respondenten som får

besvara enkäten blir trött och avslutar i förväg istället för att genomföra den. Antalet respondenter är

av extremt stor vikt när man gör en kvantitativ undersökning så valet att göra en kort, koncis enkät

tog sig naturligt. Jag har haft flervalsalternativ på de flesta frågor men två frågor som behandlar

allmän tillfredsställelse som har en skala från 0-100. Detta därför att det kan upplevas som lättare

att besvara en mycket allmän fråga med en skala istället för att välja ett alternativ där respondenten

kanske känner att det är mittemellan. De flesta enkätfrågorna innehåller inget mittenalternativ som

leder till att respondenterna behöver ta ställning, om inte frågan skippas helt. Detta gör också att jag

får ett  tydligare resultat  som gör att  jag har en högre chans att  frågeställningarna kan besvaras

utifrån det resultat jag får. Bland frågorna i internetenkäten finns inga kommentarsfält, det finns

risker med detta, svaren är inte på samma sätt lika uttömmande så viss information kommer att gå

till spillo. Det vore intressant att veta hur respondenternas svar har motiverats, men risken finns

också att textrutorna lämnas helt tomma. Beslutet att utelämna kommentarsfält gjordes av samma

anledning  som att  enkäten  är  kort  och  koncis,  det  ska  vara  enkelt,  snabbt  och  lättförstått  att

genomföra den. 

1.5.5 URVAL OCH AVGRÄNSNINGAR

Studien ämnar att undersöka elever med och utan en uppväxt i religiös miljö och deras upplevelse

av trygghet och lycka, för att undersöka om security-blanket teorin kan vara rimlig eller ej. För detta

ändamål har jag behövt komma i kontakt med skolor, rektorer, lärare och elever för att få tillstånd

30  http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp De lånade frågorna är: V10, V23, V24, V145 och
V170 (V145 och V170 med modifikation) 
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och tid för att kunna genomföra min studie.31 Valet av målpopulation är gymnasieelever på grund av

ålder och praktiskt genomförbarhet av webbenkäten. En ålder över 15 år innebär att föräldrarna inte

behöver  ge  sitt  samtycke för  att  eleverna  ska  få  genomföra  enkäten.32 Om antalet  deltagare  är

tillfredsställande och representativt av den målpopulation jag avser att undersöka och görs på rätt

sätt kan viss säkerhet finnas i analysen av det resultat som blir.33  

Det urval som jag använt mig av är en variant av ”enkät till besökare”34, vid besök på en större

gymnasieskola  med  både  teoretiska  och  praktiska  program  i  norra  Sverige  enkäten  blivit

distribuerad. Detta  innebär  att  urvalet  inte  är  slumpmässigt,  men  eftersom att  de  flesta  elever

besöker skolan dagligen är sannolikheten ungefär lika stor för alla att bli utvald. Det urvalet jag valt

grundar sig i att snabbt kunna nå ett större antal respondenter, hade jag haft längre tid och bredare

resurser hade ett slumpmässigt klusterurval35 varit att föredra. Men på grund av de ramar som etiska

överväganden, tid och andra resurser som jag måste förhålla mig till är det av största vikt att jag får

många  respondenter  till  en  kvantitativ  undersökning.  Webbenkäter  verkar  inte  få  en  lägre

svarsfrekvens, och för den undersökningen jag utför är det ett billigare alternativ36

Mitt  syfte  med  undersökningen  är  att  utifrån  enkätstudiens  resultat  och  med  hjälp  av  WVS

empiriska  forskning  kunna  undersöka  security-blanket  teorins  giltighet  samt  dess  praktiska

funktion. Eftersom WVS värderingsstudier är så pass omfattande kan jag använda mig utav dess

data för att hitta stöd eller motstånd till den teorin jag väljer att undersöka. Att använda mig utav

WVS frågeformulär genom att låna frågor innebär att jag får enkätfrågor som går bra att jämföra

med större studier för att se ifall mitt resultat ligger i linje med denna forskning eller inte. Det jag

väljer att undersöka med enkäten är först vilka av eleverna som kan tänkas ha haft en uppväxt i en

religiös miljö för att kunna dela upp respondenterna i jämförbara grupper. Efter det ämnar jag att

undersöka graden av upplevd lycka och trygghet för att besvara min första frågeställning. Dessa

resultat kommer att jämföras för att se vilka likheter och skillnader som finns för att besvara min

andra frågeställning. Sedan jämför jag mitt resultat med WVS forskning för att se hur security-

blanket  teorin  relaterar  till  datan.  Detta  leder  till  den sista  frågeställningen där  jag,  utifrån  allt

tidigare resultat som redovisats, antar ifall security-blanket teorin faktiskt är giltig och praktiskt

funktionell eller inte. 

31  Enkäten blev distruberad med godkännande av rektor via kommunikatör Marie Nygren, Umeå kommun. 
32  Ejlertsson. Enkäten i praktiken, en handbok i enkätmetodik, 32. 
33  Ejlertsson. Enkäten i praktiken, en handbok i enkätmetodik, 20. 
34  Även kallad ”väntrumsundersökningen”. Urvalet består av människor som på eget initiativ besökt ett visst ställe.
35  Klusterurval är ett urval där respondenterna redan finns naturligt grupperade, exempelvis elever i en skolklass. 
36  Frida Vernersdotter. Den nationella SOM-Undersökningen 2015, 435. (Holmberg et al. 2010; Hägglund 2015) 
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1.5.6 MATERIAL

För att jämföra enkätens resultat har jag valt att använda mig av WVS data därför att de är den

största icke-kommersiella, gränsöverskridande tidserieutredningen av mänskliga trosuppfattningar

och värderingar som någonsin genomförts, och som fortsätter att genomföras. Nuvarande inkluderar

forskningen  nästan  400,000  intervjuer  med  respondenter,  och  dessutom  involverar  WVS  en

varierande global omfattning av länder, rika som fattiga, inom världens alla större kulturella zoner.37

1.5.7 ETISKA ÖVERVÄGANDEN

Det är viktigt att göra etiska överväganden speciellt när religion och religiositet är inblandat, även

om min studie inte ämnar för att kartlägga respondenternas religiösa trosuppfattningar. Att istället

fokusera på respondenternas uppväxt förflyttar fokuset från dem som individer. Istället blir fokus på

något de själva inte kunnat kontrollera så gör att de själva inte behöver i samma utsträckning känna

sig  utpekade,  trots  anonymitet.  Enkäten  bör  genomgå  en  etisk  granskning  där  risk  och  nytta

värderas,  detta  poängterar  Eljertsson i  hans  handbok i  enkätmetodik:  ”möjliga  risker  ska  alltid

tänkas igenom ordentligt, innan enkäterna delas ut”.38 Syftet med studien är att göra gott och inte för

att utpeka någon enskild individ.

Det är viktigt att alla deltagare känner sig bekväma med att delta och att jag som undersöker är

medveten  om  att  informera  och  kunna  besvara  frågor  angående  enkätens  syfte.  Jag  vill

uppmärksamma hur en religiös eller icke-religiös uppväxt kan påverka individens upplevelser av

trygghet  och lycka samt tillit  till  andra människor,  och för att  kunna göra detta  och se tydliga

mönster är en enkätstudie ett bra metodval. Jag kommer inte att få ut någon bestämd information

om respondenternas religiösa uppfattning så allt kommer att ske i enighet med Etikprövningslagen39

och PUL.40 Jag  undviker  att  ställa  frågor  av  känslig  karaktär,  gällande  exempelvis  en  persons

trosuppfattning,  politiska  åsikter  eller  sexuell  läggning.  Dock  är  PUL  endast  tillämplig  ifall

registreringen av en identifierbar personuppgift går att hänföra till en enskild individ. Min enkät är

37 WVS hemsida under ”Who we are” http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp 
38  Ejlertsson. Enkäten i praktiken, en handbok i enkätmetodik, 33.
39 Riksdagsförvaltningen - https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-

2003460-om-etikprovning-av-forskning-som_sfs-2003-460 
40 Personuppgiftslagen – syftet är att skydda personer från att få sin personliga integritet kränkt när personuppgifter 

behandlas. Denna lag bygger på samtycke och information till de som registreras. 
http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/ 
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helt och hållet anonym så ingen uppgift från min enkät går att spåra till en specifik person. Detta

innebär också att  det är  praktiskt taget omöjligt  att  använda min studie till  negativa syften.  De

positiva överväger det negativa vilket gör att studien är motiverad. 

Under avsnittet teoretiskt ramverk lyfter jag fram teoretiska utgångspunkter som är relevanta för

bearbetandet av materialet för att skapa en tolkningsram. Denna studie ämnar att pröva security-

blanket teorin men också att  med hjälp av det empiriska materialet  generera teorin.  Min studie

kommer att grundas i ett induktivt förhållningssätt41 speciellt för de två frågeställningar gällande

relationen till security-blanket teorin och den analytiska frågan gällande likheter och skillnader i

svaren  från  respondenterna.  Det  finns  redan infällda  premisser  i  frågorna  gällande  vad som är

relevant och intressant att granska naturligtvis, så med detta i åtanke har flera urvalsprocesser ägt

rum. Speciellt gällande målgruppen som studien riktar sig till, hur frågorna ska formuleras och vilka

frågor som är relevanta att ha med, samt hur behandlingen av respondenternas svar ska analyseras.

Jag har till exempel valt bort frågor gällande kön och ålder, då dessa inte är frågor som är särskilt

relevant för mitt resultat och kan snarare bli missledande när en studien inte baseras på tillräckligt

många människor ur en population. Detta därför att jag har för avsikt att undersökningen skall vara

så pass induktiv och fördomsfri som möjligt. Sedan när mitt resultat är insamlat och färdigt kan det

sättas mot den teoretiska bakgrunden för att utreda ifall resultatet är i enlighet med security-blanket

teorin.  Ifall  inte,  så  måste  jag  diskutera  teorins  giltighet,  alltså  genom att  besvara  min  fjärde

frågeställning: är security-blanket teorin praktiskt funktionell? 

1.5.8 REABILITET OCH VALIDITET

Validiteten på uppsatsen ska säkras genom att undersökningen mäter det som avses att mätas och

inte något annat. Här kommer utformandet av mina frågeställningar och mina enkätfrågor vara det

avgörande för att säkerställa att informationen jag samlar in kommer kunna användas för att besvara

mitt  syfte.  Reliabiliteten  innebär  ifall  man  vid  upprepade  mätningar  kommer  fram till  samma

resultat, vilket kan förklaras som ett stabilitetskriterium som då visar på ett pålitlig resultat. Det är

inte säkert att mina resultat kommer kunna visa på reliabilitet dels då olika forskares förförståelse

kommer speglas i resultatet, men också för att olika tidsspann kommer förmodligen generera lite

annorlunda svar. Reliabiliteten kan göras säkrare om jag kan hitta ytterligare tidigare forskning som

behandlar ungefär samma område som jag kan jämföra mitt resultat med. Däremot kan allt för stort

fokus på  reliabilitet  hämma kreativiteten i  sin  studie,  har  Steinar  Kvale  och Svend Brinkmann

41  De olika erfarenheter som ligger i den empiriska forskningen istället för deduktion, alltså att vissa premisser styra. 
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betonat.42 I en kvantitativ studie som eftersträvar generaliserbarhet är reliabilitet och validitet viktigt

för att kunna se samband och för att försäkra att studien faktiskt håller sig till det den avser att

undersöka. 

Reliabiliteten utifrån ett lite längre tidsspann är inte det som ligger i störst fokus för min studie, jag

är främst ute efter att se hur respondenterna svarar inom det område jag avgränsat mig till. Det kan

förekomma instabila faktorer  som påverkar  hur och varför  de svarar  just  som de gör vid olika

undersökningstillfällen, men jag gör en bedömning att den information jag kommer få ta del av

ändå  kan  ses  som  pålitlig  utifrån  undersökningens  syfte.  Svarsresultaten  kanske  skulle  se

annorlunda ut beroende på vilken dag i veckan eller beroende på vilken tidsperiod under terminen

respondenterna får svara på enkäten. På grund av olika faktorer som kan komma och påverka får jag

vara ännu mer försiktig med hur och när jag utför enkätundersökningen och hur jag formulerar mina

frågeställningar. 

1.6 TEORETISKT RAMVERK

I detta avsnitt kommer jag att behandla vissa mer eller mindre religionskritiska teorier som fungerar

som en bakgrund till  den mer moderna security-blanket teorin som får sin introduktion i slutet.

Detta är en teoretisk bakgrund som består av några av de mest kända sociologernas och filosofernas

syner på religionens roll för människan. De har påverkat och format olika synsätt på religionens

funktion men de kan alla knyta an till att religionen påverkar antingen upplevelsen av trygghet,

lycka, gemenskap eller tillit till andra människor. 

1.6.1 Karl Marx - religion som skänker en illusorisk lycka och tröst

Karl Marx poängterar i sitt verk Marx’s Critique of Hegel's Philosophy of Right (1843) att grunden

för religionskritiken är: ”Människan skapar religionen, religionen skapar inte människan”.43 Han

skriver att  religionen är en universell  tröst- och rättfärdighetsgrund, det religiösa lidandet är  ett

uttryck för verkligt lidande samt en protest mot detta lidande. Han skriver att religionen är en suck

från en förtryckt varelse, hjärtat i en hjärtlös värld, själen av själlösa tillstånd. ”It is the opium of the

people.”44 Jag målar upp en bild av utifrån Marx uttalanden, en förtryckt varelse som suckar och

42 Steinar Kvale och Svend Brinkmann. Den kvalitativa forskningsintervjun. 3 uppl. [rev.] Lund: Studentlitteratur, 
2014, 263.

43  Karl Marx. Marx’s Critique of Hegel's Philosophy of Right, 1.
44  https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm introduktion. 
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vänder sig till sin religion för tröst, när opiumet är bortom räckhåll. Religionens funktion som en

tröst och rättfärdighetsgrund samt ett uttryck och en protest mot mänskligt lidande kan tolkas som

att  religionen  är  en  del  av  den  överbyggnad  som speglar  det  samhälleliga  medvetandet.  Med

överbyggnad menar jag det begrepp som kallas bas och överbyggnad45 inom marxistisk teori, detta

begrepp  används  för  att  försöka  förklara  ett  samband  mellan  basen,  som  är  de  ekonomiska

grundförutsättningarna eller produktionsförhållandena i vårat samhälle, och överbyggnaden. 

Överbyggnaden speglar de juridiska och politiska institutionerna,  men även till  exempel media,

kultur  och  religion  kan  räknas  till  denna.  Basen  är  alltså  den  ekonomiska  struktur  som

överbyggnaden kan stå på, och liksom en fysisk byggnad kommer överbyggnaden att förändras ifall

basen  förändras.  Om  överbyggnaden  är  det  som  återger  det  samhälleliga  medvetandet,  och

religionen är en del av detta samt ett uttryck för och en protest mot lidandet, så behövs kanske detta

lidande för att religionen ska kunna finnas till. Detta kan tolkas som att religionen har ett behov, ett

behov av mänskligt lidande.  Basen formar överbyggnaden,  men överbyggnaden påverkar också

basen. Ett lands ekonomiska förutsättningar kommer att påverka dess kultur och religion, och i sin

tur kan ett kultur och religion påverka ett lands ekonomiska förutsättningar, genom religiösa skatter

eller religionskrig som till exempel konflikten i Nordirland.46 

Marx skriver att upphävandet av religion, som den illusoriska lyckan hos folket, är ett krav på deras

verkliga lycka. Religionen kan alltså tolkas vara en falsk lycka, och för att den ska kunna upphävas

så finns ett krav, ett behov, på verklig lycka. Denna verkliga lycka kan alltså utgöra en förutsättning

för religionens bortfall, men vad händer då med den universella tröst- och rättfärdighetsgrunden?

Kanske kan då den verkliga lyckan ersätta religionens plats i överbyggnaden och ta dess funktion.

Religionens behov och uttryck av mänskligt lidande upphävs av den verkliga lyckan, denna lycka

tolkar jag som en fullkomlig tillfredsställelse, när alla fysiska och psykiska behov blivit uppfyllda.

Marx  ansåg  att  den  sociala  funktionen  av  religion  handlade  om  bevarandet  av  politisk  och

ekonomisk status quo och ojämlikhet.47 En hög ojämlikhet kan kopplas till en sämre hälsa och en

minskad trygghet hos folket pga brottslighet och högre korruption.48 Detta visar på att Marx tankar

om religionens funktion kan användas för att både stödja tanken om religion som skänker lycka och

tröst, men även för att motsätta sig denna hypotes.

45  Bas och överbyggnad, del 1 https://www.marxists.org/svenska/filosofi/1978/02.htm 
46 John McGarry och Brendan O’Leary. Explaining Northern Ireland: Broken Images, 1995, 13. 
47 William H. Swatos och Peter Kivisto. Encyclopedia of religion and society. Rowman Altamira. 1998, 499.
48  Angus Deaton.  Health, Inequality, and Economic development. Journal of economic Literature, Vol. XLI. 2003,

113-158.
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1.6.2 Émile Durkheim - religion som skänker gemenskap och tillit 

Émile Durkheim behandlar i sitt verk The elementary forms of the religious life (1912) religionens

olika identifikationsområden för olika kulturer, han hävdar att religionens främsta syfte är att skapa

sammanhållning mellan människor,  både mentalt  och fysiskt i  olika former av gudstjänster och

sammanslutningar.49 På  detta  sätt  kan  religionen  upprätthålla  de  kollektiva  moraliska

trosuppfattningarna hos alla medlemmar i samhället och skapa tillit mellan människor. Detta är av

stor vikt menar Durkheim, därför att annars kan dessa övertygelser att försvagas över tid och senare

behöva förstärkas.50 Religionen förser människor med en mening med livet, den förser oss med

auktoritetsfigurer  och  allra  viktigast  enligt  Durkheim,  så  förstärker  religionen  de  sociala  och

moraliska normerna inom samhället. Han såg religiositeten som en avgörande del av vårt sociala

system därför att den skänker oss social kontroll. Samt att den ger oss ett sammanhang, ett syfte och

ett  ytterligare  sätt  att  kommunicera,  interagera  och  bekräfta  sociala  normer.51 Alltså  skänker

religionen oss gemenskap och ett syfte, detta tolkar jag som ett uttryck för ett behov hos människan

som måste fyllas  för  att  vi  ska känna oss helt  tillfredsställda.  För  att  symbolisera dessa behov

skapade Abraham H. Maslow en behovspyramid52 som jag använder mig av för att  visa på hur

religion  kan  vara  en  stor  del  i  dessa  behov.  Efter  människans  fysiologiska  behov  behöver  vi

trygghet,  sedan  gemenskap,  självkänsla  och  självförverkligande.  Om  Durkheim  har  rätt  i  att

religionen ger oss en social kontroll, gemenskap och en mening med livet kan religionen vara en del

i att uppfylla i princip alla nivåer53 av behovspyramiden, vilket innebär att religionen kan hjälpa

människor att bli tillfredsställda. Detta utgör en stark kontrast till den religionsanalys jag tidigare

framfört av Marx, som snarare pekar på att den tillfredsställelse som religionen skänker människan

är falsk. 

Durkheim har påstått att ”Religionen har gett upphov till allt som är väsentligt i samhället”54, och

hans arbete kring religion har fått stor uppskattning för dess teoretiska insikt och för hans argument

49 Craig J Calhoun. Classical Sociological Theory. Wiley-Blackwell. 2002, 106.
50  Émile Durkheim. The Elementary Forms of the Religious Life  (1912).  Översättning: Karen E. Fields. New York,

The Free Press. 1995, 210. 

51  Émile  Durkheim. The Dualism of Human Nature and its Social Conditions. Del ur: Durkheiman studies, 35-
45(11). 2005, 159.

52 Maslows behovspyramid https://lattattlara.com/psykologiska-perspektiv/humanistiskt-perspektiv/maslows-
behovstrappa/ 

53 Förutom de fysiologiska behoven som mat, skydd, vatten och luft. 
54 Kenneth Allan. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. Pine Forge Press. 2005, 

114. 
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och förslag. Durkheims arbete har stimulerat och fångat intresset hos framtida sociologer oavsett

inriktning  enligt  Robert  Alun  Jones,  professor  i  religionsvetenskap,  historia  och  sociologi.55

Eftersom att trygghet och säkerhet är en väsentlig del i samhället för att människor ska må bra, och

ifall religionen är det som gett upphov till  det väsentliga i samhället,  visar detta på ett sätt han

bidragit  till  att  forma tankar  om religionens roll  för  människan.  I  detta  fall  som en främjande

funktion för gemenskap och tillit. 

 1.6.3 Sigmund Freud - religion som skänker trygghet

Sigmund Freud skrev i  sitt  verk  Civilisation and its  discontents (1930) att  behovet  av religion

ursprungligen kom ifrån barnets känsla av hjälplöshet och denna hjälplöshet framkallar en längtan

efter en beskyddande fader.56 Han menade att en känsla endast kunde bli en energikälla om den själv

är ett uttryck för ett starkt behov. Denna formulering tolkar jag som att man kan använda religionen

som en energikälla ifall det finns ett starkt behov för någonting, exempelvis ett behov av ett mening

med livet. Han poängterar i boken att han inte kunde se något barndomsbehov så starkt som den för

en faders beskydd. Denna känsla förs inte bara över från barndomen utan hålls oavbrutet vid liv av

rädslan för en överlägsen makt, ödet, och vad den för med sig.57 Alltså kan religionen agera på ett

beskyddande, betryggande sätt, och som en energikälla. Freuds beskrivning av religion lyder: 

When a large number of people make this attempt together and try to obtain assurance of happiness and

protection from suffering by a delusional transformation of reality, it acquires special significance. The

religions of humanity, too, must be classified as mass-delusions of this kind. Needless to say, no one who

shares a delusion recognizes it as such.58 

Han beskriver att den mänskliga religiositeten måste klassificeras som en mass-vanföreställning,

och att det är självklart att ingen som deltar i en vanföreställning vidkänner den som detta. Även

Freud  beskriver  religionen  utifrån  någon  typ  utav  mänskligt  behov,  i  detta  fall  behovet  av  en

beskyddande fader. I hans verk The Future of an Illusion (1927) argumenterar han för att religion

och religiös tro funktionerar som en psykologisk form av tröst. Religionen är likt en belöning för

människan,  som  en  kompensation  för  ett  gott  beteende,  och  den  representerar  människans

hjälplöshet  enligt  Freud.59 Hjälplöshet  är  ett  uttryck  för  ett  behov,  om en  person  upplever  sig

hjälplös finns där ett fysiskt eller psykiskt behov som inte blivit tillfredsställt, ett problem som inte

55  Under ”Critical remarks” http://durkheim.uchicago.edu/Summaries/forms.html#pgfId=5658
56  Freud. Civilization and Its Discontents, 5. 
57  Freud. Civilization and Its Discontents, 5.
58  Freud. Civilization and Its Discontents, 10.
59  Sigmund Freud. The Future of an Illusion. 500 Fitth Avenue, New York. Norton and Company.1927, 18-19.
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går att lösa. Religionens roll enligt Freud har alltså i grunden att göra med barndomens behov av

beskydd, en längtan efter trygghet, som hålls vid liv av rädslan för ödet. 

1.6.4 Introduktion till security-blanket teorin 

Den teori jag valt att undersöka är inte en empiriskt verifierad teori, utan kan sammanfattas som en

samling  med  sammankopplade  hypoteser  som  försöker  förklara  en  av  religionens  funktioner.

Security-blanket  teorin  beskriver  religion  eller  religiositet  som  ett  verktyg  för  människan,  ett

hjälpmedel  som  tillhandahåller  sinnesfrid  och  hjälper  människor  att  hantera  stressfulla  eller

traumatiska händelser i livet och som skänker en känsla av trygghet och lycka. Undersökningar som

stöder denna teori har genomförts av bland annat forskare på Duke University, de fann att religiösa

praktiker  och  ritualer  fungerade  som  en  anti-stress  mekanism.60 De  demonstrerade  att  både

individuell bön och närvarande i till exempel gudstjänst sänkte blodtrycket, vilket är ett tillförlitligt

index på en reducerad psykologisk stress. Det har även genomförts studier som visar att religiositet

kan ge ett ökat självförtroende61 vilket påverkar vårat emotionella tillstånd, såsom känslan av att

vara  lycklig.62 Religionen  kan  alltså  agera  på  ett  förebyggande  sätt  genom  att  reducera

stressymptom som högt blodtryck, men den kan också vara ett verktyg för att hantera kriser och

traumatiska händelser, som ett coping verktyg.63 Security-blanket teorin skulle kunna vara ett sätt att

förklara  varför  religion  och  religiositet  har  uppstått,  varför  den  hållit  sig  fast  med  en  otrolig

resiliens,  och  varför  den  verkar  tappa  sitt  fäste  i  industriländer.64 Teorin  har  alltså  en  praktisk

funktion och denna vill jag granska dels utifrån WVS empiriska forskning, men också utifrån min

enkätstudie. Jag vill undersöka ifall denna teori faktiskt fungerar i praktiken och ifall den är giltig

givit den empirin som presenteras i denna undersökning. Teorin behandlar inte upplevelsen av tillit,

det är endast något jag är intresserad av att undersöka. Enligt Durkheim så skulle religion eller

religiositet kunna främja gemenskapen och tilliten hos människor,65 därför vill jag utöver att studera

upplevelsen av trygghet och lycka, även undersöka upplevelsen av tillit. 

60 Paul-Labrador, M. D. et al. (2006). Resultat från ett kontrollerat slumpmässigt test av transcendental meditation på 
komponenter av metabolsyndrom på försökspersoner med kranskärlssjukdomar. Archives of Internal Medicine, 166:
1218-1224. 

61 Jochen E. Gebauer, Constantine Sedikides och Wiebke Neberich. Religiosity, Social self-esteem and psychological 
Adjustment: On the cross-cultural Specifity of the psychological benefits of religiosity. 
2012.http://www.southampton.ac.uk/~crsi/Gebauer%20Sedikides%20%20Neberich%202012%20Psych
%20Science.pdf 

62  John P. Hewitt. Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press. 2009, 217–224.
63  Antoon Geels och Owe Wikstöm. Den religiösa människan: En introduktion till religionspsykologin. Stockholm, 

Natur och Kultur akademiskt, 363. 
64  Ronald Ingehart och Wayne E. Baker. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values;  

I American Sociological Review; 19-51. American sociological Association, 2000, 49.
65 Craig J Calhoun. Classical Sociological Theory. Wiley-Blackwell. 2002, 106.
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1.7 Tidigare forskning

1.7.1 Huvudböcker

Det  material  jag  använt  för  denna  studie  är  litteratur  som alla  undersöker  religionens  roll  för

människan. För det teoretiska ramverket har jag använt mig av äldre, detta är ett medvetet val därför

att dessa verk, trots åldern, är fortfarande aktuella idag. Detta visar på en hållbar reabilitet, dock är

detta inte något som hindrar eller förminskar kritik till litteraturen eller författarna. Dessa innefattar

Émile Durkheims: The Elementary Forms of the Religious Life, Sigmund Freuds: Civilization and

Its Discontents och Karl Marxs: Marx’s Critique of Hegel's Philosophy of Right. 

De andra huvudböckerna som använts för denna studie är Ronald Ingeharts och Wayne E. Bakers:

Modernization,  Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values.  (Looking Forward,

Looking Back: Continuity and Change at the Turn of the Millennium) som är en del utav American

Sociological Review.  Inglehart och Baker går igenom värderingsforskning och hur de förändras,

eller inte förändras över tid. Deras forskning har gett mig ett historiskt perspektiv på hur värderingar

och  religiositet  både  hänger  med den sociala  och  ekonomiska  utvecklingen  men samtidigt  hur

stadiga traditionella trosuppfattningar står kvar trots stora samhällsförändringar. 

Antoon  Geels  och  Owe  Wikstöms:  Den  religiösa  människan:  En  introduktion  till

religionspsykologin  ger  bland  annat  en  översikt  över  hur  människor  använder  religion  på  ett

betryggande sätt, för att hantera traumatiska händelser. Detta ger ett visst stöd till security-blanket

teorin, och denna litteratur blir för min del extra intressant när den ställs mot James K. Wellmans

och  Clark Lombardis: Religion and human security: a global perspective. Denna bok beskriver hur

religion kan vara en anledning till varför våld och konflikter äger rum som i sin tur kan leda till

traumatiska upplevelser. 

1.7.2 Religion som stabiliserande faktor - Den östeuropeiska kyrkans resiliens

De  religionskritiska  teorier  som  framförts  ovan  har  olika  argument  för  religionens  roll  för

människan på en närmare individnivå, men vilken roll har religionen spelat för mänskligheten under

perioder  av  förändring  och  krig?  Ronald  Ingehart  och  Wayne  E.  Baker  skriver  i  sitt  kapitel  i
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Modernization,  Cultural  Change,  and  the  Persistence  of  Traditional  Values om hur  religionen

historiskt påverkat den mänskliga säkerheten genom att agera som en stabiliserande faktor.66  Skiftet

från  jordbrukssamhälle  till  industrisamhälle  var  nära  sammankopplat  med  det  betydande

förfallandet  hos  kyrkans  roller,  vilket  ledde  till  att  Marx  bland  andra  antydde  att  religiösa

trosuppfattningar  skulle  dö ut  över  tid.67 Den ekonomiska  utvecklingen drog oss  ifrån absoluta

normer och mot värderingar som blev alltmer rationella och toleranta. Däremot det kulturella arvet

från ett samhälle (protestantiskt, romersk-katolsk, kommunistiskt etc) lämnar starka spår på våra

värderingar som består trots modernisering.68 Den ekonomiska utvecklingen är basen i förändring.

Det kulturella arvet är överbyggnaden som formas utav basen, men den håller samtidigt kvar vissa

strukturer som i sin tur även påverkar basen. Större kulturella eller religiösa scenarion kan vara så

pass omfattande att de påverkar basen, exempelvis under kalla krigets tid (1946-1990). Då revs eller

rekonstruerades kyrkor till museum vilket förändrade de lokala församlingarna. De fick kämpa för

att  den religiösa  symbolismen och deras  folktraditioner  skulle  kunna hålla  kyrkan vid  liv.  Den

mänskliga  säkerheten  på  gräsrotsnivå  var  tätt  sammanbunden  med  de  fundamentala  sociala

grunderna  hos  kyrkan,  men  dessa  var  extremt  svåra  att  påverka  politiska  beslut  med.  Detta

illustrerar  en  kraftfull  form  utav  makt  hos  religiösa  organisationer  som  är  hängivna  till  den

mänskliga säkerheten. 

Det spelade ingen roll vilken makt staten eller den förtryckande naturen hos politiska auktoriteter

har, föreningar som i detta fall den romanska kyrkan, kan upprätthålla deras makt oavsett. Specifikt

religionen,  agerar  som  en  katalysator  för  den  mänskliga  säkerheten,  som  garanterar  välfärd,

rättigheter,  och  en  subjektiv  identitet  för  människor.  Kommunisterna  tillät  kyrkan  fortsätta  sitt

spirituella arbete främst för att de såg större fördelar med att använda kyrkan än att förfölja den.

Men i de flesta fall hade inte kommunisterna något val. Kyrkan bidrog till statens välfärd genom att

bland  annat  engagera  klosterfolket  i  lukrativa  aktiviteter.69 Från  detta  perspektiv  har  kyrkan

upprätthållit  sin  sociala  stabilitet  och  mänsklig  säkerhet  mot  Soviet  i  Rumänien  efter  andra

världskriget.70 Här  ser  vi  ett  liknande  förhållande  som  beskrivs  av   Augustinus  av  Hippos

samhällslära,  som handlar  om hur  kyrkan ska  dra  nytta  av  statens  maktmedel,  fast  i  detta  fall

tvärtom. Staten kunde inte behålla en stark auktoritet över kyrkan, så istället för att hamna i en

farofylld konflikt med kyrkan så hittade man sätt att dra nytta av den istället. Durkheim skrev att det

är  religionen  som  givit  upphov  till  de  flesta,  om  inte  alla,  sociala  konstruktioner.  Och  detta

66  Ingehart and Baker. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values, 49.
67  Ingehart and Baker. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values, 49.
68  Ingehart och Baker. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values, 35. 
69  Wellman och Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 238-239. 
70  Wellman och Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 238-239. 
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inkluderar det större samhället vi lever i idag.71 Så det vore kanske oklokt och rent utav dumdristigt

av staten att ställa sig emot religionen, därför att staten då skulle ställa sig emot, i princip, hela

samhället. Poängen här är att visa på ett exempel på hur religionen kan agera som en stabiliserande

faktor, och besitta den socialt sammanhållande rollen som Durkheim beskrivit. 

1.7.3  Religion som destabiliserande faktor - Polarisering och religiositet i Nordirland

Religion  är  inte  något  som enbart  stabiliserar,  den  kan  även  vara  ett  hot  mot  den  mänskliga

säkerheten enligt Emily Morrison Griffin, lärare i komparativ religion på University of Washington.

Hon hävdar att när en population känner sig otrygga så framträder konflikter som grundas i religiös

identitet.72 Hon  beskriver  ett  exempel  på  en  konflikt  i  Nordirland  där  staten  försökte  förstå

förhållandet mellan religionen och strävan efter mänsklig säkerhet. Religionens vikt underskattades

ofta som endast en etnisk markör. Men i själva verket spelade den en fundamental roll gällande

identitetsformation  och  partimobilisering  under  framväxten  av  den  Irländska  nationalismen,

unionismen och konflikterna i Nordirland känd som ”The Troubles” (1968-1998).73 Denna konflikt

är ett exempel på hur religion kan agera destabiliserande och istället för att ge människor möjlighet

att ta del av välfärd och rättigheter leder religiositeten till ofördelaktiga konsekvenser.

Denna figur74 visar på ett förhållande som innebär att en hög

religiositet leder till en ökad polarisering som i sin tur leder till

fler konflikter och mer våld. Dessa konflikter leder till ett större

existentiellt hot för människor, ett större hot mot den mänskliga

säkerheten,  som sedan  leder  till  en  ökad  religiositet.  Denna

modell i förhållande till security-blanket teorin säger ingenting

om att religionen skulle vara en bidragande faktor till trygghet

och  lycka,  snarare  tvärtom.  Modellen  beskriver  att  indirekt

leder  en  hög  religiositet  till  ett  hot  mot  den  mänskliga

säkerheten. Hon förklarar att dessa mönster kan fortsätta i all

oändlighet  utan  introduktionen  av  modernisering.  Ett  annat

exempel på en religiös konflikt som skulle kunna leda till våld är olika uppfattningar av rättigheter,

många muslimska aktörer menar att separationen av kvinnor och män i det offentliga är något som

främjar  kvinnors  frihet.75 Denna  förståelse  ligger  i  kontrast  till  den  sekulära  uppfattningen  av

71  Kenneth Allan. Explorations in Classical Sociological Theory: Seeing the Social World. Pine Forge Press. 2005, 
114.

72  Wellman and Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 211. 
73  Wellman and Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 209. 
74  Wellman and Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 211. 
75  Wellman and Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 33. 
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kvinnors  utveckling  i  samhället,  som strävar  efter  att  inte  separera  män och kvinnor.  Det  som

påverkas negativt i bristen av konsensus gällande viktiga frågor som demokrati är den mänskliga

säkerheten i våra samhällen. 

Wellman och Lombardi har en annan synvinkel på de negativa effekterna av en hög religiositet, de

hävdar att det är religionen som konstruerar etiska system och som formar beteendet hos regeringar

och samhällen. De menar att religion, inom gränserna för denna diskussion, har en komplex och

kontroversiell  plats.76 Detta  därför  att  religioner  ofta  ökar  de  fundamentala  rättigheterna  för  en

grupp människor, medan samtidigt förminskar de hos en annan grupp. Men Wellman och Lombardi

skriver att de generellt vill undvika någon typ utav nyttokostnadsanalys på det goda och det dåliga,

istället accepterar dem att religioner och religiositet kan simultant ha betydelsefulla positiva och

negativa  effekter.77 Religionens  roll  för  människan  kan  se  ut  på  olika  sätt,  både  som  en

stabiliserande och en destabiliserande faktor. Ifall en undersökning syftar till att studera religionens

roll för människan anser jag att det är väsentligt att inte bli för ensidig. Religion är ett komplicerat

ämne som för med sig både gott och ont, därför har jag valt att visa på den östeuropeiska kyrkans

resiliens och på konflikterna i Nordirland.  

1.8 DISPOSITION 

I  denna uppsats  presenteras  i  det  första  kapitlet  den  grundläggande konflikten  mellan  security-

blanket teorin och WVS forskning. Studiens syfte är att undersöka sambandet mellan en uppväxt i

en  religiös  miljö  och upplevelsen av trygghet,  och ifall  detta  ger  någon rimlighet  till  security-

blanket teorin eller ej. Utifrån mitt resultat och tidigare forskning undersöker jag teorins giltighet

genom att  ställa  mina  frågeställningar.  Metodvalet  för  studien  är  en  internetenkät,  i  det  första

kapitlet går jag igenom enkätfrågornas utformning, undersökningens urval och avgränsningar, det

materialet som använts samt de etiska överväganden, validiteten och reliabiliteten hos studien. Karl

Marx, Émile Durkheim och Sigmund Freuds forskning och uttalanden som format security-blanket

teorin är mitt teoretiska ramverk. Under forskningsöversikten tar jag upp två kontrasterande sidor av

religionens roll för mänskligheten, som stabiliserande och som destabiliserande. I det andra kapitlet

presenteras resultatet på frågeställningar 1-4, detta kapitel presenteras svaren från enkäten i form av

tabeller och diagram. Denna data analyseras och sätts emot WVS empiriska värderingsstudier och

visar  att  security-blanket  teorin  inte  verkar  vara  giltig  här  och  nu.  I kapitel  tre  diskuterar  jag

resultatet  men här finns även tankar om möjlig fortsatt forskning på denna religionsvetenskapliga

väg. 

76 Wellman and Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 11-12. 
77 Wellman and Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 11-12. 
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2. RESULTAT OCH ANALYS 

2.1 Respondenterna

Enkäten  skapades  genom internetplattformen  SurveyMonkey och  har  genererat  126  svar  under

loppet av drygt 2 veckor. Alla som påbörjat enkäten avslutade den så svarsfrekvensen ligger på

100%.  Jag har valt att dela upp respondenterna i 2  grupper utifrån svarsalternativen på frågorna:

    1. Respondenter som haft en uppväxt i en religiös miljö = 23. 

    2. Respondenter som inte haft en uppväxt i en religiös miljö = 103.

Förtydligande av hur jag valt ut vilka respondenter som anses ha haft en uppväxt i en religiös miljö

finns under begreppsförklaringar.78 Jag har inte haft några frågor som behandlar ålder eller kön då

denna information varit ointressant och inte särskilt relevant för att besvara mina frågeställningar.

Fortsättningsvis  kommer  jag  att  granska  enkätresultatet  tematiskt  efter  de  frågor  som  utgjort

enkäten för att ge en bättre bild över hur trygghet, säkerhet och lycka upplevts av respondenterna

med eller utan en uppväxt i en religiös miljö. 

2.2 Hur upplever personer med en uppväxt i en religiös miljö trygghet och lycka?

Av 126 respondenter går det att urskilja 23 personer som enligt min urvalsprocess kan tänkas ha

haft en uppväxt i en religiös miljö. Så hur upplever dessa personer trygghet och lycka? Vi börjar

med upplevelsen av lycka, den kan utläsas genom fråga 179, 4 och 6. Fråga 1 lyder: Om man ser i

stort skulle Du säga att Du är… Fråga 4: Hur tillfredsställd är Du med ditt liv som helhet just nu?

Fråga 6: Om du tänker på de senaste dagarna, hur skulle du säga att Du har känt dig?  Resultatet

visar  att  30,43% ansåg  sig  vara  mycket  lyckliga,  52,17% ganska  lyckliga,  8,70% inte  särskilt

lyckliga och 4,35% svarade inte alls lyckliga eller vet ej. Fråga 1 representeras i Figur 2. 

78 Se sida 9, punkt 1.3 ?? 
79 Lånad fråga (V10) från WVS enkätformulär 2011. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp 

Documentation/Downloads: Wave 6. 
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Frågorna som behandlar graden av upplevd tillfreddsställelse med sitt liv som helhet och den som

frågar hur personen allmänt känt sig är skalor från 0-100 så att ett medelvärde lätt kan framtas

utifrån  svaren.  Medelvärdet  av  de  23  svaranden  är  64  på  frågan  som  berör  upplevd

tillfreddsställelse.  Resultatet  är  liknande  under  frågan  som lyder:  Om du tänker  på  de  senaste

dagarna, hur skulle du säga att Du har känt dig? Alla respondenter har även svarat på denna fråga

och medelvärdet ligger på 66. Utifrån detta resultat kan jag utläsa att de 23 respondenter med en

uppväxt i en religiös miljö är tämligen lyckliga, drygt hälften anser sig själva vara ganska lyckliga

och en tredjedel anser sig vara mycket lyckliga. Denna information i samband med frågorna 4 och 6

där medelvärdet ligger strax över mitten visar på att de allra flesta av dessa personer verkar lyckliga

Enkätfrågorna 2  (Under  de  senaste  12  månaderna,  hur  ofta  skulle  Du  säga  att  Du  och  Din

familj:Känt er  otrygga på grund av brott  när ni  befinner er utomhus?),  3 (Under de senaste 12

månaderna, hur ofta skulle Du säga att Du och Din familj:Känt er otrygga på grund av brott även

när ni befinner er hemma?)80 och 5 (Tycker Du på det hela taget att  man kan lita på de flesta

människor eller tycker Du att man inte kan vara nog försiktig i umgänget med andra människor?)

behandlar upplevelsen av trygghet och säkerhet. Fråga 2 visar att 4,35% angett sig och sin familj

varit otrygga ofta på grund av brott när de befinner sig utomhus. 34,78% svarade ibland, 26,09%

svarade sällan, 26,09% svarade aldrig och 8,70% svarade vet ej. Fråga 2 representeras i Figur 3.

Fråga 3 liknar fråga 2 men den behandlar otrygghet på grund av brott även när de befinner sig

80 Lånad fråga (V189 omarbetad) från WVS enkätformulär 2011. 
http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp Documentation/Downloads: Wave 6. 
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Figur 2: Fråga 1: Upplevelse av lycka hos respondenter med uppväxt i en religiös 
miljö
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hemma. På denna fråga har 0,00% av respondenterna svarat ofta, 17,39% har svarat ibland, 26,09%

svarade sällan, 56,52% svarade aldrig och 0,00% svarade vet ej. 

Fråga  581 behandlar  upplevelsen  av  tillit  till  andra  människor  i  sin  omgivning.  Denna  fråga

representeras i Figur 4. 43,48% svarade att de anser att man kan lita på de flesta medan 56,52%

svarade  att  man  inte  kan  vara  nog  försiktig.  Utifrån  resultatet  av  frågor  2,3  och  5  upplever

respondenterna med en uppväxt i en religiös miljö sig mindre trygga. Nästan 61% (60,87%) anger

sig vara oroad sällan eller ibland för brott utomhus, vilket tyder på att  en viss otrygghet finns.

81 Lånad fråga (V24) från WVS enkätformulär 2011. http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp 
Documentation/Downloads: Wave 6.
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Figur 4: Fråga 5: Tillit till andra människor hos respondenter med uppväxt 
i en religiös miljö

Figur 3: Fråga 2: Otrygga på grund av brott utomhus hos respondenter med 
uppväxt i en religiös miljö 
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Däremot är majoriteten (56,52%) av respondenterna aldrig otrygga för brott när de befinner sig

hemma.  Fler  anser att  man inte  kan vara nog försiktig  i  umgänget  med andra människor,  men

skillnaden ligger endast på 13,04 procentenheter så denna skillnad kan endast antas relevant eller

irrelevant  i  jämförelse  med liknande  data.  Respondenterna med  en  uppväxt  i  en  religiös  miljö

upplever sig alltså vara mer lyckliga än trygga, och majoriteten anser att man inte kan vara nog

försiktig i umgänget med andra människor. 

2.3 Hur upplever personer utan en uppväxt i en religiös miljö trygghet och lycka?

Av 126 respondenter hamnade 103 i gruppen: personer utan en uppväxt i en religiös miljö. Hur

upplever dessa personer trygghet och lycka? Fråga 1 visar att 30,10% upplever sig vara mycket

lyckliga, 60,19% svarade ganska lycklig, 5,83% svarade inte särskilt lycklig, 2,91% svarade inte

alls lycklig och 0,97% svarade vet ej. Denna fråga representeras i Figur 5. 

Medelvärdet hos denna grupp av respondenter på fråga 4 var 71, och på fråga 6 var medelvärdet 73.

90,26% i denna grupp upplever sig vara ganska eller mycket lyckliga och medelvärdet på frågorna

som rör tillfredsställande (4 och 6) visar på en hög nivå av upplevd lycka. Utifrån detta resultat kan

vi se att de allra flesta respondenterna utan en uppväxt i en religiös miljö är lyckliga i sin tillvaro. 

Upplevelsen av trygghet och säkerhet hos denna grupp utläses utifrån fråga 2,3 och 5. På fråga 2

svarade 5,94% ofta,  14,85% svarade ibland,  36,63% svarade sällan,  41,58% svarade aldrig och

0,99% svarade vet ej. Detta visar att nästan hälften i denna grupp aldrig upplever sin familj eller sig

själv orolig för brott när de befinner sig utomhus. Denna fråga visas i figur 6. Men hur ser det ut på
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Figur 5: Fråga 1: Upplevelse av lycka hos respondenter utan en uppväxt i religiös 
miljö



fråga 3, som ställer samma fråga men som behandlar otryggheten för brott även när de befinner sig

hemma? På denna fråga har 0,99% av respondenterna svarat ofta, 7,92% svarade ibland, 17,82%

svarade sällan, 72,28% svarade aldrig och 0,99% svarade vet ej. Alltså upplever majorieteten sig

aldrig otrygga på grund av brott när de befinner sig utomhus eller hemma. 

Fråga 5 visar att 60,00% av respondenterna i denna grupp svarat att de upplever att man kan lita på

de  flesta,  medan 33,00% upplever  att  man  inte  kan  vara  nog försiktig  i  umgänget  med  andra

människor. 7,00% svarade vet ej.  Denna fråga visas i  figur 7. Detta visar att  nästan dubbelt  så

många upplever att man kan lita på de flesta jämfört med de som anser att man inte kan vara nog

försiktg. Detta kan vara en svår fråga att svara på därför att respondenten måste välja mellan två

motsatsförhållanden, därför är det väntat med fler som svarat vet ej.

Resultatet av dessa enkätfrågor visar att majoriteten av respondenterna utan en uppväxt i en religiös

miljö upplever sig lyckliga, trygga och säkra, samt att de flesta upplever tillit till andra människor. 
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Figur 7: Fråga 5: Tillit till andra människor hos respondenter utan uppväxt i en 
religiös miljö

Figur 6: Fråga 2: Otrygga på grund av brott utomhus hos respondenter utan en 
uppväxt i en religiös miljö 



2.4 Vilka likheter och skillnader finns i hur trygghet och lycka upplevs av personer med eller utan

en uppväxt i religiös miljö?

Lycka är självklart subjektivt och mycket personligt, men jag väljer att utgå ifrån den definition av

lycka  som  beskrivits  under  begreppsförklaringar.  Den  utgår  ifrån  uppfyllda  behov  samt

livstillfredsställelse.82 Det finns tydliga skillnader i svaren hos de två grupperna,  men det är ett

problem att jämföra en grupp med 103 personer mot en grupp med 23 på grund av skillnaden i

storleken. Detta betyder att informationen från respondenterna utan en uppväxt i en religiös miljö är

säkrare än hos gruppen med en uppväxt i en religiös miljö. Däremot är grupperna tillräckligt stora

så att det går ändå att utläsa likheter och skillnader i svaren hos respondenterna för att undersöka

ifall security-blanket teorin har någon rimlighet i verkligheten eller ej. Hos de två grupperna ser vi

höga nivåer av upplevd lycka som inte skiljer sig åt avsevärt. Det finns en skillnad på 8,02 procent-

enheter under svaret ”ganska lycklig” där eleverna utan en uppväxt i en religiös miljö svarat högre.

Alltså är respondenternas svar på just denna fråga relativt lika, men gruppen med en uppväxt i en

religiös miljö har svarat snäppet lägre på frågan om upplevelsen av lycka. 

Skillnaden i medelvärdet på fråga  4 (Hur tillfredsställd är Du med Ditt liv som helhet just nu?)

ligger mellan 71 hos gruppen utan uppväxt i  religiös miljö och 64 hos gruppen med uppväxt i

religiös miljö. På fråga 6 (Om du tänker på de senaste dagarna, hur skulle du säga att Du har känt

dig?) är skillnaden i medelvärdet 7, där 73 representerar medelvärdet hos gruppen utan uppväxt i en

religiös miljö och 66 representerar medelvärdet hos gruppen med uppväxt i en religiös miljö. Detta

resultat  visar  på en liknande trend som fråga 1 indikerar,  att  de respondenter  som inte  haft  en

82  Bengt Brülde. Lyckans och lidandets etik. 2009, 21.  
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Figur 9: Fråga 1: Respondenter utan uppväxt i religiös miljö

Figur 8: Fråga 1: Respondenter med uppväxt i en religiös miljö



uppväxt i en religiös miljö upplever sig vara lite lyckligare och lite mer tillfreds med deras liv just

nu. Men dessa små skillnader är inte tillräckliga för att kunna säga någonting om security-blanket

teorin, upplevelsen av trygghet och tillit måste också undersökas. 

Respondenternas upplevelse av trygghet och tillit till andra människor representeras av frågorna 2,3

och  5  i  enkäten.  Som  tidigare  nämnt  behandlar  dessa  frågor  upplevelsen  av  trygghet  i  sitt

närområde, hemma och tillit i umgänget med andra människor. Fråga 2 och 3 visar graden av oro

för  brott  utomhus  och hemma.  Gruppen med en  uppväxt  i  en  religiös  miljö  upplevde sig mer

lyckliga än trygga, en sammanfattning av fråga 2 visas i figur 10 och 11.

Informationen från dessa frågor visar att de elever med en uppväxt i en religiös miljö upplever sig

mer otrygga än den andra gruppen. Under fråga 3 har gruppen med uppväxt i religiös miljö svarat

0,00% ofta, 17,39% har svarat ibland, 26,09% svarade sällan, 56,52% svarade aldrig och 0,00%

svarade vet ej. Medan gruppen utan religiös uppväxt svarade 0,99% ofta, 7,92% svarade ibland,

17,82% svarade sällan,  72,28% svarade aldrig och 0,99% svarade vet  ej.  Detta  visar på att  de

respondenter utan religiös uppväxt upplever sig mer trygga än de elever med uppväxt i en religiös

miljö. Här är skillnaderna större än i upplevelsen av lycka, och tillsammans börjar de forma ett

mönster som kan visa på security-blanket teorins ogiltighet.  Men slutligen ska tilliten till  andra

människor jämföras. 
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Figur 11: Fråga 2: Respondenter utan uppväxt i religiös miljö

Figur 10: Fråga 2: Respondenter med uppväxt i en religiös miljö



I Figur 12 och 13 visas respondenternas svar på fråga 5. Denna information visar att de elever med

en uppväxt i religiös miljö inte känner samma tillit till andra människor som den andra gruppen,

men att de samtidigt visat mindre ambivalens till frågan då ingen svarat vet ej på frågan. Det finns

en  skillnad  i  16,52  procentenheter  under  svaret  ”man  kan  lita  på  de  flesta”,  och  23.52

procentenheter under svaret ”man kan inte vara nog försiktig”. Detta är en tillräckligt stor skillnad

för att kunna säga att de respondenter utan en uppväxt i en religiös miljö har en större tillit till andra

människor än vad respondenterna med en uppväxt i en religiös miljö har. 

En sammanställning av den data som insamlats under enkätstudien visar att denna undersökning

ligger i linje med WVS forskning, som alltså visar på motsatsen till  vad security-blanket teorin

hävdar. Det verkar inte vara så att religionens påverkan gör människor lyckligare, tryggare och ger

en utökad tillit till andra människor. Nedan kommer jag att sätta mitt resultat i relation till WVS

forskning om religion som skänker trygghet och lycka. Detta gör jag för att jämföra vissa frågor

med mitt resultat då många av de frågor som använts i enkäten är lånade83 från WVS enkätformulär.

Resultatet av min studie är ej representativt för hela befolkningen i Umeå Kommun, eller Sverige,

men den ligger i linje med annan forskning vilket gör att en viss säkerhet finns i resultatet.  

2.5 WVS Data mot mitt resultat: Religion och trygghet

Den data som representeras nedan är från WVS 2010-2014 undersökningar, utifrån enkätfrågor som

behandlar  trygghet  i  sitt  närområde.  Det  finns  många  argument  som talar  för  security-blanket

teorins giltighet som presenteras i  min teoretiska bakgrund och tidigare forskning. Men när jag

undersöker WVS databas för att leta efter bevis på denna teori så finner jag att siffrorna inte ligger i

linje med den bild som security-blanket teorin beskriver. Nedan i figur 12 har jag samlat de länder

83 Lånade frågor är V10, V23, V24, V145 (modifikation) och V170 (modifikation).
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Figur 13: Fråga 5: Respondenter utan uppväxt i religiös miljö

Figur 12: Fråga 5: Respondenter med uppväxt i religiös miljö 



som svarat högt enligt WVS84 på frågan om hur viktig Gud är i deras liv på en 1-10 skala. Jag

observerade fler länder som svarat högt på frågan men som inte var jämförbara och därför har jag

inte  tagit  med  dem.85 Nedan  jämför  jag  med  en  fråga  som kan  ge  en  indikator  på  trygghet  i

närområdet.86 

I tabellerna ovan framställs allt från 58,6% som anger sig vara mycket säkra i Tyskland till 14,5%

som angett sig vara inte alls säkra i Brasilien. När man jämför dessa tabeller under total-kolumnen

ser  vi  en skillnad på 6,9 procentenheter  mellan första  gruppen och andra gruppen under  ”very

secure”. Under ”quite secure” en skillnad på 9,6 procentenheter, de högre värdena tillhörande grupp

2 vilket indikerar att  dom känner sig säkrare.  När vi ser på de negativa raderna som ”not very

secure” ligger totalskillnaden på 12.2 procentenheter och under ”not at all secure” en skillnad på 6.5

procentenheter där de högsta värdena tillhör grupp 1. Detta visar att de känner sig mer otrygga.

Detta är visserligen bara en fråga men den ger ändå en klar bild över hur de människor som svarat

84  Wellman and Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 46-47. Table 6-7 
85    Dessa inkluderar Indien, Chile, Argentina och Mexico i samma tabeller.  
86  WVS Online analysis, wave 2010-2014.  http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (Question V170) 
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Figur 15: Länder som svarat lågt på hur viktig gud är i deras liv (GRUPP 2) 
Trygghet 

Figur 14: Länder som svarat högt på hur viktig gud är i deras liv (GRUPP 1) 
Trygghet

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp


på enkäten upplever sig trygga i deras närområde. Enligt en 2008 enkät87 ansåg 97% av folket i

Egypten att religion var mycket viktigt och under 2010-2014 WVS-vågen var det endast 5,9% som

kände sig mycket  säkra i  sitt  närområde,  20,1% kände sig ganska säkra,  29,2% kände sig inte

särskilt säkra och oroande 44,4% kände sig inte alls säkra. Men enligt samma 2008 enkät ansåg

90% av folket i Indien att  religion var mycket viktigt  och under 2010-2014 WVS-vågen ser vi

nästan motsatsen. 40,5% av Indier ansåg sig mycket säkra, 42,0% upplevde sig ganska säkra, 13,1%

upplevdes inte särskilt säkra och endast 2,4% kände sig inte alls säkra. Denna information säger inte

särskilt  mycket  om  security-blanket  teorin  är  rimlig  eller  ej,  datan  speglar  snarare  ländernas

allmäntillstånd (korruption, krig, brottslighet mm). 

Detta behöver inte innebära att religionen är den mest avgörande faktorn som bestämmer hur trygga

människorna känner sig, det har även i stor utsträckning att göra med hur ekonomiskt utvecklat ett

land är och om det befinner sig i krig till exempel. De länder som ligger i Figur 12 (grupp 1) är  alla

utvecklingsländer och låg-inkomstsamhällen, förutom USA som räknas bland de mer utvecklade

industriella länderna.88  Ur ett historiskt perspektiv har religiösa organisationer har alltid påverkat

den materiella välfärden hos folket, ofta genom välgörenhet eller genom konstruerandet av normer.

Även  folkets  förmåga  att  nyttja  de  fundamentala  mänskliga  rättigheterna,  detta  genom

konstruerandet av etiska normer och genom lagsystem. Inte minst har de även påverkat människors

upplevelse  av  det  mentala  och  känslomässiga  välståndet,  och  detta  fortsätter  att  vara  sant.89

Religiösa aktörer är bland de största hoten mot mänsklig säkerhet, men de är också bland de mest

betydelsefulla skyddarna.90 Alltså spelar de en ambivalent roll där de hotar vissa aspekter av den

mänskliga  säkerheten  och  främjar  andra.91 Som tidigare  nämnt  runt  Figur  1  ”Religiositet  och

konflikt”  kan en hög religiositet  leda till  splittring och polarisering som kan leda till  våld och

konflikter, vilket är ett direkt hot mot den första delen i den mänskliga säkerheten. Men man får

vara försiktig när man jämför dessa saker, att människor inte känner sig trygga i sitt närområde

beror sällan endast på religiösa aktörer och en hög religiositet.

När WVS data ställs emot mina resultat jämför jag Grupp 1 mot mina respondenter som ligger i

gruppen: respondenter med en uppväxt i en religiös miljö. Grupp 2 jämförs med mina respondenter

utan en uppväxt i en religiös miljö. Jag ställer resultatet utifrån frågorna 2 och 3 mot totalen i Figur

87  GALLUP WorldView   - data accessed on 17-01-2009 (hämtad 26-04-2017)
88 Ingehart och Baker. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values, 47. Table 7. 
89  Wellman och Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 2. 
90  Wellman och Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 2. (Huntington 1996; Juergensmeyer 

2000; Appleby 2000)
91  Wellman och Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 2. 
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12 och 13 för att jämföra upplevelsen av trygghet i sitt närområde. Grupp 1 visar att 25,2% känner

sig mycket säkra, 46,3% svarade ganska säkra, 20,0% svarade inte särskilt säkra, 7,7% svarade inte

alls säkra och 0,9% svarade vet ej eller inget svar. Jämförande med fråga 292 ser vi en påtaglig

skillnad,  där  fler  upplever  sig  otrygga bland mina  respondenter.  71,5% i  grupp 1  upplever  sig

mycket  eller  ganska  säkra,  medan  endast  52,18% bland  mina  respondenter  med  en  uppväxt  i

religiös miljö upplever sig mycket eller ganska säkra. Grupp 2 visar att 32,1% upplever sig mycket

säkra, 55,9% svarade ganska säkra, 7,8% svarade inte särskilt säkra, 1,2% svarade inte alls säkra

och 3,0% svarade vet ej eller inget svar. När detta jämförs med min fråga 293 finns stora likheter i

svaren. 88,0% i grupp 2 upplever sig mycket eller ganska säkra, och 78,21% av de respondenter

utan en religiös uppväxt upplever sig aldrig eller sällan otrygga i sitt närområde. Även när man slår

ihop kolumnerna ”mycket säker” och ”ganska säker” finner vi hos grupp 1 under total-kolumnen ett

värde på 71,5% och 88,0% hos grupp 2. Det är en tydlig skillnad på 16,5 procent-enheter. Det är en

viktig poäng att ta upp då security-blanket teorin inte specificerar i vilken grad religion skänker

människor trygghet. 

Upplevelsen av trygghet skiljer sig åt mellan grupp 1 och 2 från WVS data, samt mellan de två

grupperna bland mina respondenter.  Det är tydligt att  en högre grad av trygghet upplevs av de

respondenter som inte upplever Gud som viktig i deras liv samt hos de respondenter som enligt min

urvalsprocess inte haft någon uppväxt i en religiös miljö. Denna information utgör ett argument mot

security-blanket teorin som hävdar att religionen är en faktor som gör att människor känner sig

tryggare. 

2.6 WVS Data mot mitt resultat: Religion och lycka

I Figur 14 och 15 visas WVS 2010-2014 enkätdata om upplevelsen av lycka. Denna information

sätts i förhållande till mitt resultat från fråga 1. När jag undersöker datan mellan grupp 1 och grupp

2 är resultatet mycket liknande på de flesta punkter. Den största skillnaden är att 40,5% upplever sig

vara mycket lyckliga i  gruppen som svarat högt på hur viktig Gud är i deras liv,  mot  27,9% i

gruppen som svarat  lågt  på den frågan.  Det  är  en skillnad på 12,6 procentenheter  vilket  är  en

märkbar skillnad. Lägger man ihop svaren på kolumnerna mycket lycklig och ganska lycklig ser vi

att 83,9% av respondenterna i grupp 1 upplever sig lyckliga, och 84,1% upplever sig lyckliga i

grupp 2. Beroende på hur man tolkar resultatet får man olika bilder över vilken grupp som anses

92 Se figur 10. 
93 Se figur 11. 
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lyckligast. Eftersom security-blanket teorin inte specificerar i vilken utsträckning religion skänker

människor  lycka  så väljer  jag att  analysera och tolka WVS resultat  genom att  slå  ihop totalen

”mycket lycklig” och ”ganska lycklig”.  Detta kommer jag fortsättningsvis även göra med mina

enkätresultat gällande lycka. Något som är anmärkningsvärt är att länderna i grupp 1 visar på en

konsekvent trend i upplevelsen av lycka medan länderna i grupp 2 har stora skillnader i upplevd

lycka mellan länderna. Detta skulle kunna tyda på att det finns en viss giltighet i security-blanket

teorin gällande just upplevelsen av lycka. 

Resultatet utifrån grupp 1 jämförs med mina resultat94 och skillnaden i graden av upplevd lycka

mellan  dessa  två  grupper  ligger  mellan  83,9%  och  82,6%,  vilket  blir  en  skillnad  på  1,3

procentenheter. Detta är ingen påtaglig skillnad vilket gör att jag kan utläsa att den gruppen länder

som angett Gud vara viktig i deras liv och min grupp respondenter med en uppväxt i en religiös

miljö upplever lycka i ungefär samma utsträckning. Skillnaden i upplevd lycka mellan grupp 2 och

mina respondenter utan en uppväxt i religiös miljö ligger mellan 84,1% och 90,29%, en skillnad på

6,19 procentenheter. Även detta är ingen större skillnad vilket visar på att mitt resultat ligger i linje

med WVS resultat. 

Det finns alltså skillnader både mellan grupp 1 och grupp 2 gällande graden av upplevd lycka, samt

skillnader mellan mina två responsgrupper. Men dessa skillnader är så pass små och det finns inget

94 Se figur 8. 
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Figur 17: Länder som svarat lågt på hur viktig gud är i deras liv (GRUPP 2) Lycka

Figur 16: Länder som svarat högt på hur viktig gud är i deras liv (GRUPP 1) Lycka



bland WVS eller mitt resultat som direkt talar för att religion skulle vara en avgörande faktor för

upplevd lycka.  Däremot  finns  en tydlig  skillnad  i  hur  grupp 1  och grupp 2  beskriver  i  vilken

utsträckning de upplever lycka, där grupp 1 sticker ifrån grupp 2 under kolumnen ”mycket lycklig”

med hela 12,6 procentenheter. Detta skulle kunna peka på att religion kan göra en människa som

redan upplever sig vara ganska lycklig, att bli mycket lycklig. 

2.7 WVS Data mot mitt resultat: Religion och tillit

Jag har inte funnit någon empirisk forskning som visar på att tilliten till andra människor påverkas

av  religion  eller  religiositet.  Detta  är  endast  hörsägen  som  jag  själv  blivit  intresserad  av  att

undersöka i denna studie. Jämförelsen mellan grupperna och mina respondenter utgår i från fråga 5.

Majoriteten  av  respondenterna  i  grupp  1  (78,4%)  anser  att  man  inte  kan  vara  nog  försiktig  i

umgänget med andra människor. Merparten (52,4%) av respondenterna i grupp 2 har också svarat

att man inte kan vara nog försiktig. Men skillnaden mellan grupp 1 och grupp två under kolumnen

”kan inte vara nog försiktig” ligger på 26 procentenheter, en märkar skillnad. 

Skillnaden mellan respondenterna i min studie under samma svarsalternativ ligger mellan 33,00%

(hos gruppen utan en uppväxt i en religiös miljö) och 56,52% (hos gruppen med en uppväxt i en

religiös miljö), en skillnad på 23,52 procentenheter. Alltså är skillnaden i upplevd tillit hos mina
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Figur 19: Länder som svarat lågt på hur viktig gud är i deras liv (GRUPP 2) Tillit

Figur 18: Länder som svarat högt på hur viktig gud är i deras liv (GRUPP 1) Tillit



grupper  och  mellan  grupperna  i  WVS  mycket  lika  varandra.  Mitt  resultat  visar  på  att  de

respondenter med en uppväxt i en religiös miljö har mindre tillit, men också en mindre ambivalens,

till andra människor än vad respondenterna utan en uppväxt i en religiös miljö har. En intressant

observation är att i WVS data också visar att gruppen av länder som svarat högt på hur viktig Gud

är i deras liv visade en mindre ambivalens till frågan. Att denna avsaknad av ambivalens skulle bero

på enbart på religion anser jag däremot vara en långsökt tolkning av resultatet, därför att det inte

finns tillräckligt med information för att dra den kopplingen. 

2.8 Hur förhåller sig security-blanket teorin till WVS empiriska forskning och mina resultat?

Security-blanket  teorin  baseras  på  att  en  av  religionens  roller  för  människan  är  att  skänka  en

upplevelse av trygghet och lycka, men jag är också intresserad utav tillit. När denna teori sätts emot

WVS empiriska  forskning syns  direkt  en  konflikt.  Figur  12 och 13 visar  skillnaden i  upplevd

trygghet (WVS) bland 2 grupper av länder, de som svarat högt på frågan ifall gud är viktig i deras

liv och de som svarat lågt på frågan. Denna jämförelse visar att WVS forskning tyder på att de

länder som angett gud vara viktig i deras liv upplevde sig mindre trygga än den grupp som inte

angett gud vara viktig i deras liv. De resultat gällande upplevelsen av trygghet från min enkät visas i

figur 3 och 6. Informationen från dessa frågor visar att de elever med en uppväxt i en religiös miljö

upplever  sig  mer  otrygga än  den andra  gruppen,  vilket  ligger  i  linje  med den data  som WVS

presenterats. 

Alltså, när det gäller upplevelsen av trygghet, verkar människor som angett gud vara viktig i deras

liv eller människor som haft en uppväxt i en religiös miljö uppleva en mindre grad av trygghet än

deras jämförelsegrupper. Figur 14 och 15 visar WVS data om skillnaderna mellan upplevd lycka

bland samma grupper av länder. Dessa skillnader är otydliga, men gruppen av länder som angett

gud vara viktig i deras liv verkar uppleva en högre grad av lycka än den andra gruppen. Min enkäts

resultat visas i figur 2 och 5, som pekar på höga nivåer av upplevd lycka som inte skiljer sig åt

avsevärt.  Resultatet  visar  att  gruppen  med  uppväxt  i  en  religiös  miljö  angett  sig  vara  snäppet

lyckligare. Resultatet ifrån enkätfrågorna 4 och 6 visar på en liknande trend som fråga 1 indikerar,

att de respondenter som inte haft en uppväxt i en religiös miljö upplever sig vara lite lyckligare och

lite mer tillfreds med deras liv just nu. Mitt resultat skiljer sig lite från WVS data, men med tanke

på att båda inte visar på någon påtaglig skillnad finns ändå viss säkerhet i mitt resultat. Upplevelsen

av tillit skiljer sig däremot mer åt både i WVS data och i mitt resultat. Detta illustreras i figur 4, 7,

12 och 13 varav de senare är WVS tabeller. Mina respondenter med en uppväxt i en religiös miljö
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visar en mindre grad av tillit och de länder som angett gud vara viktig i deras liv visar på samma

trend.  Så  hur  förhåller  sig  mitt  resultat  och  WVS  forskning  till  security-blanket  teorin?  Den

empiriska  forskningen  och  mitt  enkätresultat  ställer  sig  mot  teorin  då  inget  bevis  finns  på  att

religionen är en avgörande positiv faktor för människors upplevelse av trygghet eller lycka. 

2.9 Är security-blanket teorin praktiskt funktionell? 

Det  resultat  som denna undersökning i  samband med WVS forskning upptäckt  är  att  security-

blanket teorin inte är praktiskt funktionell, i varje fall inte på denna plats just nu. Det är mycket

möjligt att ett annat resultat från andra platser eller under någon annan tidsperiod skulle kunna visa

på teorins praktiska giltighet. Resultatet visar att de personer som haft en uppväxt i religiös miljö

inte upplever sig tryggare än personer utan denna religiösa påverkan. Religion och religiositet har

dock enligt vissa en stark positiv påverkan på människor, Wellman skriver att religionen är en social

önskan som skänker en djupgående känsla av hopp, motståndskraft och säkerhet för både individen

och gruppen. Han menar att den empiriska basen för detta är extraordinär. Mot alla odds, i vår

moderna värld, överlever religionen på ställen där flera trott det varit omöjligt; Kina, Myanmar och

till och med i Europa, där många under en mycket lång tid förutspått exempelvis kristendomens

död.95
 

Undersökningarna gjorda från 1990-1991 och 1995-1998 visar att de traditionella värderingarna

betonar höga nivåer (.72 korrelation) hos respondenter under rubriken ”Respondent gets comfort

and  strength  from  religion”.96 Men  när  denna  komfort  och  styrka  kan  nås  från  annat  håll,

exempelvis den komfort och styrka ett stabilt ekonomiskt samhälle kan ge, verkar religionen och

gud inte ha samma betydelse i folkets liv. I avancerade industriella demokratiska länder som Norge,

Schweiz och Japan ser vi en låg och stadig nedgång i graden av hur viktig Gud är i människors liv.

Medan i utvecklingsländer där folket i genomsnitt har en låg inkomst som Argentina, Sydafrika och

Indien ser vi motsatsen.97 Det är ett komplicerat förhållande då religiositeten verkar både ha en

otrolig motståndskraft samt att den tappar fäste i stora delar av världen. Så detta kan tyda på att

security-blanket teorin är praktiskt funktionell på andra ställen i världen som inte upplevt samma

sekulariseringsprocess som i Sverige.98 Det skulle behövas ytterligare forskning från olika delar av

95  Wellman och Lombardi. Religion and human security: a global perspective, 28. (Yang 2011; Jenkins 2007; Martin 
2005)

96  Ingehart and Baker. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values, 26. Table 2.
97  Ingehart and Baker. Modernization, Cultural Change, and the Persistence of Traditional Values, 47. Table 7. 
98  Phil Zuckerman. Atheism: Contemporary rates and Patterns i Cambridge Companion to Atheism. Cambridge, 

Cambridge University Press, 2007.
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världen  för  att  kunna  med  större  säkerhet  säga  ifall  security-blanket  teorin  har  någon  verklig

praktisk funktion. I nuläget kan jag endast konstatera att teorin inte verkar vara praktiskt funktionell

för oss svenskar i norr. 
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3. DISKUSSION

3.1 RESULTAT DISKUSSION

Resultatet visar att det finns ett samband mellan en uppväxt i en religiös miljö och upplevelsen av

trygghet samt att security-blanket teorin verkar vara ogiltig, i varje fall här och nu. De elever med

en uppväxt i en religiös miljö upplevde en mindre grad av trygghet och tillit till andra människor.

Graden av upplevd lycka skiljde sig inte åt avsevärt vilket gör att jag inte med säkerhet kan säga att

en  grupp  är  lyckligare  än  den  andra.  Utifrån  detta  resultat  förstår  vi  bättre  sambandet  mellan

religionens roll för individen och dennes upplevelse av trygghet, lycka och tillit. Några av mina

fördomar om religionens roll som betryggande har knäckts itu och resultatet har besvarat studiens

ursprungliga frågor. Men studien ger även upphov till nya frågor, varför upplever eleverna med en

uppväxt i en religiös miljö en mindre grad av trygghet och tillit? Är security-blanket teorin praktiskt

funktionell  någon annanstans?  Kan religion  eller  religiositet  kanske ha  en negativ påverkan på

upplevd trygghet, lycka eller tillit? Jag är medveten om att det finns otroligt många faktorer som

kan  påverka  i  vilken  utsträckning  man  upplever  sig  trygg,  så  ytterligare  forskning  inom detta

område behövs. 

Detta resultat representerar inte en tillräckligt stor population för att kunna med säkerhet säga att att

den är representativ för en större grupp människor. Att resultatet ligger i linje med WVS data gör

däremot att resultatet kan ses som rimligare och att giltigheten ökar när tendenserna pekar åt samma

håll. Men varför är det så att de respondenter som haft en uppväxt i en religiös miljö, eller de som

enligt  WVS anger  gud  viktig  i  deras  liv,  upplever  en  mindre  grad  av  trygghet?  Religion  och

religiositet verkar ha en påverkan, men det är förmodligen inte hela bilden. Som tidigare nämnt är

förmodligen den största påverkan inte religion, utan region. Krig, korruption och en avsaknad av

resurser  har  troligtvis  en  större  påverkan  än  endast  religion,  men,  samtidigt  vet  vi  att  en  hög

religiositet kan leda till våld och krig.99 Däremot kan man inte helt avvisa security-blanket teorin då

vi också vet att religionen kan ha en avgörande stabiliserande effekt för länder som befinner sig i

svåra tider.100 Resultatet kan slutligen förklaras och tolkas som att religionen spelar en betydande,

smått negativ, roll för människors upplevelse av trygghet och tillit. Resultatet gällande upplevelsen

av lycka var inte tillräckligt påtagliga för att kunna dra en slutsats, men det kan mycket väl vara så

att religion och religiositet är något som ökar graden av upplevd lycka. 

99 Se figur 1, s.25 del 1.6.2
100 Se del 1.6.1
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WVS empiriska värderingsstudier visar att de länder där många anger religion som något mycket

viktigt i deras liv inte upplever en högre grad av trygghet, lycka eller tillit till andra människor än

dess jämförelsegrupper.101 Det  resultat  jag framfört  i  föregående kapitel  visar till  största  del  på

samma  tendenser.  Det  största  som  skiljer  sig  åt  mellan  mitt  resultat  och  WVS  data  är  att

skillnaderna mellan jämförelsegrupperna är något mindre. Med detta menar jag att jag ser en mindre

tydlig  skillnad  mellan  respondenterna  i  min  enkätstudie  och mellan  de  länder  som jag valt  att

undersöka via WVS Online analysis. Det sker sig dock naturligt att det skiljer mer i datan då man

jämför olika länder än när man jämför elever som bor i samma stad. Det kan också vara skillnader

pga val av metod, det är båda kvantitativa enkätstudier som ställs emot varandra, men WVS enkäten

utförs ofta genom en intervjuperson som utifrån ett enkätblad ställer frågorna till respondenten. Den

webbenkäten denna studie använts sig av genomfördes individuellt på en dator i skolmiljö så det

skulle kunna finnas skillnader i resultatet beroende på skillnader i val av metod. 

Jag anser att denna studie är motiverad och att det finns en viss säkerhet i resultatet på grund av ett

tillräckligt stort antal respondenter samt att de tydliga tendenser i resultatet ligger i linje med WVS

empiriska värderingsstudier. Jag som gjort denna undersökning lutade från första början att tro på

security-blanket teorins giltighet,  och har således kommit  fram till  ett  annat resultat  än vad jag

väntat mig. Resultatet visar ett tydligt mönster, men det är samtidigt svårt att med säkerhet säga att

det är just religion eller religiositet som är orsaken till  utfallet i det tidigare kapitlet.  Det skulle

behövas ytterligare forskning som kan undersöka närmare graden av upplevd trygghet, lycka och

tillit där man försöker styra studien för att ta bort möjliga störningsfaktorer. Det är vilseledande att

jämföra exempelvis sekulariserade Sverige och religiösa Egypten om man letar efter  graden av

upplevd trygghet, därför att ländernas allmäntillstånd skiljer sig åt. Något som därför skulle vara

intressant är ytterligare forskning som undersöker religiösa personer och icke religiösa personers

upplevelse av trygghet, lycka och tillit i samma region. Denna studie är således en liten, liten början

på den vägen. Den säger att  i  en mindre stad i norra Sverige upplever elever på en skola utan

uppväxt i en religiös miljö en högre grad av trygghet, lycka och tillit än de elever som kan tänkas ha

haft en uppväxt i en religiös miljö. 

Givet att studien görs i ett land så visar den att det finns skillnader i svaren hos respondenterna inom

regionen. Detta gör att det finns ganska goda skäl att tro på de likheter och skillnader som visas i

resultatet. När resultatet sedan sätts i en security-blanket kontext så uppträder konflikten tydligare,

eftersom att det samlade resultatet motsätter sig de grundläggande antaganden som teorin bygger

101 Se figur 12 + 13, 14 + 15, 16 + 17. 
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på. Så säger det något om religionens roll som betryggande? Ja kanske, det kan mycket väl vara så

att religion eller religiositet har den rollen för människor, men så verkar inte fallet vara här. Men

även  när  förhållandet  mellan  min  studie  och  WVS undersöks  så  verkar  inte  religionen  ha  de

funktioner  som security-blanket  teorin  hävdar.  WVS data  fördjupar  mitt  resultat  då  det  stödjer

samma likheter och skillnader som min enkätstudie. Den viktigaste slutsatsen som kan dras utav

undersökningen är att religion och religiositet inte verkar agera som en skyddsmantel som skänker

människan trygghet och lycka för ungdomar i norra Sverige. 
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Bilagor

Bilaga 1 – Enkäten 

Emotionell trivselenkät: 

Fråga 1: Om man ser i stort skulle Du säga att Du är…

* Mycket lycklig

* Ganska lycklig

* Inte särskilt lycklig
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* Inte alls lycklig 

* Vet ej

Fråga 2: Under de senaste 12 månaderna, hur ofta skulle Du säga att Du och Din familj:Känt er otrygga på 

grund av brott när ni befinner er utomhus?

* Ofta

* Ibland

* Sällan 

* Aldrig 

* Vet ej

Fråga 3: Under de senaste 12 månaderna, hur ofta skulle Du säga att Du och Din familj:     Känt er otrygga på 

grund av brott även när ni befinner er hemma?

* Ofta

* Ibland

* Sällan 

* Aldrig 

* Vet ej

Fråga 4: Hur tillfredsställd är Du med ditt liv som helhet just nu? 

Skala från 0-100 

Fråga 5: Tycker Du på det hela taget att man kan lita på de flesta människor eller tycker Du att man inte kan 

vara nog försiktig i umgänget med andra människor?

* Man kan lita på de flesta

* Man kan inte vara nog försiktig

* Vet ej

Fråga 6: Om du tänker på de senaste dagarna, hur skulle du säga att Du har känt dig?

Skala från 0-100

F  råga 7: Om Du tänker på Din uppväxt, i vilken utsträckning anser Du att den påverkats av religion?

* Väldigt mycket

* Ganska mycket

* Inte särskilt mycket

* Inte alls

* Vet ej
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Fråga 8: Om Du tänker på högtider under Din barndom, hur viktig var religionens roll under dessa högtider?

* Mycket viktig

* Ganska viktig

* Inte särskilt viktig 

* Inte alls viktig

* Vet ej

Fråga 9: Hur ofta besöker Du och Din familj kyrka/moské/templet eller dylikt med undantag för bröllop, 

begravningar och dop?

* Flera gånger i veckan

* Varje vecka

* Varje månad

* Vid speciella helgdagar 

* Någon gång om året

* Mindre ofta

* Aldrig eller praktiskt taget aldrig
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