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Abstract 

Religiositet och dess effekt på lycka är något som under de senaste decennierna varit föremål för 

omfattande undersökning. Många gånger återfinns en länk mellan religiositet och lycka, men vilka de 

bakomliggande mekanismerna är varigenom religiositet leder till ökad lycka återstår en del oklarheter 

om. Till följd av att religiositet är ett multidimensionellt begrepp och inverkar på många aspekter av 

livet för religiösa människor är det problematiskt att konceptualisera och fånga dess helhet i syfte att 

undersöka det empiriskt. Återkommande i litteraturen är dock att delaktighet i religiösa sammankomster 

är ett betydelsefullt mått på religiositet, och att sociala parametrar och positiva upplevelser har potentiellt 

medierande effekter. Vidare kan man fråga sig om religionens betydelse för människors välbefinnande 

minskat i takt med religionens allmänna minskande inflyttande i samhället som helhet till följd av 

sekulariseringen. I denna uppsats undersöks länken mellan religiositet och lycka i en europeisk kontext, 

genom en jämförande analys mellan två religiösa och två sekulära länder samt med fokus på sociala 

nätverk, social delaktighet och emotionellt stöd som potentiellt medierande variabler. De indikatorer för 

religiositet som används är subjektiv religiositet, delaktighet i religiösa sammankomster samt 

bönefrekvens. Av analysen framkommer att religiositet tenderar att predicera lycka bättre i de mer 

religiösa länderna, samt att de sociala parametrarnas medierande effekter ibland med inte alltid verkar 

kunna förklara sambandet mellan religiositet och lycka. 
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Inledning 

Religion har i ett historiskt perspektiv haft en betydande roll för såväl människors liv som för 

samhället som helhet. Religiösa traditioner och idéer har haft inflyttande över samhälleliga 

institutioner, politiska ideologier osv. men har också länge fungerat som en sammanlänkande 

kraft mellan människor och samhälle, och således bidragit med en känsla av sammanhang, 

identitet och sammanhållning (Durkheim 1912). Under det senaste seklet har det dock skett en 

sekulariseringsprocess i många länder (framförallt i västvärlden), där religionen och det 

offentliga rummet separerats. Den klassiska sociologen Max Weber beskrev hur det i takt med 

uppkomsten och utvecklingen av det moderna rationella samhället även skett en avmystifiering 

av världen, en devalvering av mystiska värden och trossystem och en övergång till ett alltmer 

opersonligt rationellt kalkylerande beteende av både individer och institutioner. Detta uttrycker 

Weber oro över och menar leder till en brist på mening och sammanhang (Weber 1920). 

Religion och religiositet representerar i detta hänseende det mystiska, och generella trender i 

minskad religiositet i västra Europa under senare delen av 1900-talet har observerats (Ester & 

Halman 1994), vilket bygger på stödet till sekulariseringsteorin. Av dessa resonemang kan man 

undra över om vi då blir mindre lyckliga till följd av religionens minskade inflytande och 

devalveringen av det mystiska som Weber förebådade.   

Under många år var idén om lycka något fast förankrat i det religiösa tänkandet, framförallt 

något att upplevas i livet efter detta efter att vi genomlidit det jordliga livets svårigheter och 

vedermödor. Detta är en idé som förändrats drastiskt. I det moderna individualistiska samhället, 

med tron på individens potential och självförverkligande som ledord är lycka inte bara något 

som kan uppnås, utan något som bör eftersträvas (Veenhoven 2017).  

Trots denna sekulariseringsprocess finns det en betydande andel studier som visar på att det 

finns en positiv association mellan religiositet och lycka (Peterson & Webb 2006). Däremot 

finns det många olika förklaringar till vad detta samband beror på. En möjlig orsak är att 

sambandet medieras genom positiva känslor och föreställningar kopplade till religiositet, 

sådana känslor som exempelvis tacksamhet, respekt och sinnesfrid. Religiositet blir således ett 

sätt att erhålla sådana känslor och inte det som direkt påverkar lycka (Cappellen m.fl. 2014). 

En annan möjlig orsak till det positiva samband som ofta återfinns mellan religiositet och lycka 

kan vara på grund av den sociala aspekten av religiositet. Religiösa människor knyter intima 

sociala band med de som har en liknande social identitet, och sådana band som knyts genom 

religionen väger mer än andra (Lim & Putman 2010). Vidare kan det vara så att i mer 
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sekulariserade länder, såsom Sverige exempelvis, att det inte behöver vara så att religiösa 

kontakter är viktigare. Utan det som egentligen påverkar lycka är att knyta sociala band till de 

med en liknande social identitet och kring en gemensam social nämnare, oavsett om det gäller 

religion eller något annat (Edling m.fl. 2014).  Därmed kan det även misstänkas att religiositet 

har en mindre betydelse för lycka i länder som är mer sekulära än i mer religiösa länder.  

Det finns med andra ord fortfarande en del att förstå vad gäller länken mellan religiositet och 

lycka. Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan religiositet och lycka. Genom 

en jämförande analys av två religiösa och två sekulära länder i Europa, och med fokus på sociala 

faktorerna sociala nätverk, social delaktighet och emotionellt stöd som medierande variabler, 

är förhoppningen att bidra till ökad förståelse om sambandet mellan religiositet och lycka i 

skilda nationella kontexter. 

Teori och Tidigare Forskning 

I kommande avsnitt redovisas teori och tidigare forskning som bidrar med grundläggande 

förståelse för det aktuella forskningsområdet och som dessutom bygger de teoretiska ramarna 

varifrån denna uppsats utgår från. 

Religion 

Försöken till konceptualisering av religion och religiositetsbegreppet har varit omfattande. 

Redan på sin tid definierade Emile Durkheim religionen som ett enhetligt tros- och 

praktiksystem relaterade till det heliga. I detta gör han en distinktion mellan det profana, det 

vardagliga och normala, och det heliga som representerar det övernaturliga eller förbjudna, som 

exempelvis kan vara religiösa symboler såsom korset. Det är de heliga idealen som är kärnan i 

religionen, kring dem kretsar det religiösa trossystemet och religiösa praktiker som enas i ett 

samfund, dvs. en kyrka (Durkheim 1912).  

Ett annat försök till en generell definition av religiositet, och som kommit att vara 

grundläggande för hur man senare kom att mäta religiositet, gjordes av Charles Glock på tidiga 

60-talet. I On The Study of Religious Commitment från 1962 försöker han nå fram till en 

övergripande och operationell användbar definition av religion. Glock definierar religion som 

flerdimensionellt: ideologi, ritualer, upplevelser, intellekt och konsekvenser är de fem 

dimensionerna han urskiljer. Den ideologiska dimensionen handlar om ens personliga 

trossystem, exempelvis vilken tro man har om en högre makt eller livet efter döden. Den 

ritualistiska aspekten berör det praktiska utövandet av religion. Det kan vara exempelvis hur 
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mycket man ber, hur ofta man deltar i religiösa sammankomster. Den upplevda dimensionen 

behandlar subjektiva och emotionella religiösa upplevelser som ger uttryck för ens tro, det kan 

exempelvis vara tilltro till Gud eller upplevelser av frid. Den intellektuella dimensionen handlar 

om individens egna kunskap om sin egna religion och dess trossystem. Den femte dimensionen 

berör vilka sociala konsekvenser som följer av religiöst engagemang och handlande (Glock 

1962). 

Även Allport’s & Ross (1967) idé om intrinsic- och extrinsic religious orientation (inre- och 

yttre religiös orientering) har varit betydelsefulla i hur man kommit att mäta religiositet rent 

empiriskt. Där den yttre orienteringen innebär att man motiveras av yttre faktorier i sitt religiösa 

utövande och religionen är ett medel att uppnå ett mål, som exempelvis för att tillhandahålla 

säkerhet, tröst eller självrättfärdigande. För den med inre orientering är religion ett mål i sig, 

denne anammar ett trossystem och internaliserar det. Utifrån detta kan man placera människor 

på en skala mellan dessa två punkter (Allport & Ross, 1967). 

Sekularisering  

Det är svårt att förneka att religion haft stort inflyttande över samhället i ett historiskt 

perspektiv, och att den influerat många moderna sociala institutioner, tillexempel rättssystemet. 

Samtidigt så har religionens roll i det västerländska samhället gradvis minskat under det senaste 

seklet, och i många länder anses religion vara en individuell angelägenhet. Det är detta som 

brukar benämnas sekularisering, eller sekulariseringsprocessen. Begreppet har sitt ursprung 

från Max Webers terminologi, även om det använts sällan i hans verk. Webers intresse för hur 

kapitalism och hur den moderna världen uppkom, genom rationalitetens utveckling, ligger till 

grund för senare teoretiseringar kring sekulariseringsbegreppet (Christiano & Swatos. 1999 s. 

212).  Rationaliseringsprocessen, alltså rationaliseringen av handlande, var de sociala processer 

som möjliggjorde för den moderna världens uppkomst, dvs. tron på att världens mysterier kan 

fångas, förstås och konceptualiseras av det mänskliga förnuftet och de moderna teknologierna. 

Denna form av kalkylerande rationalitet är enligt Weber dominerande i det moderna livet, och 

det som är ”kapitalisms anda”1. Resultatet är en avmystifiering av världen, som inte bara 

innebär en minskad tro på det mystiska utan även en devalvering av de mystiska värdena. I 

detta hänseende var det en växelverkande tveeggad process mellan rationaliseringen och 

                                                           
1 Målrationellt kalkylerat handlande och en allt tilltagande byråkratisering av verksamheter, leder till ökade 

vinster som sedan återinvesteras i verksamheten, av vilken kapitalisms expansion följer, är det som Weber 

beskriver som Kapitalisms anda. I den Protestantiska Etiken och Kapitalisms anda (1905) beskrivs detta 

närmare, och kapitalisms släktskap med den kalvinistiska tron. 
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avmystifieringen, något Weber kallade för sekulariseringen, både processen och resultatet av 

processen (Weber 1904, 1920, Christiano & Swatos 1999).  

Teoretiseringarna av sekulariseringsbegreppet har varit omfattande under de senaste 

decennierna. Det finns en hel del tvetydigheter och det har debatterats vad begreppet ska 

omfatta. Gemensamt är dock en syn om religionens tillbakagång och minskade inflyttande, samt 

att tidigare accepterade doktriner, symboler och institutioner förlorar sin prestige och 

inflytande. Det är de religiösa auktoritetsstrukturerna som minskat sitt inflyttande över det 

individuella medvetandet (Chaves 1994, Christiano & Swatos 1999).  

De processer som sekulariseringen medför har kunnat observeras i Europa. Bland annat så har 

det observerats i västra Europa under senare delen av 1900-talet hur andelen religiösa 

människor och indikatorer för religiositet (delaktighet på religiösa sammankomster, allmän 

religiositet, tilltro till religiösa institutioner osv.) har minskat samtidigt som fragmenteringen 

mellan religiösa orienteringar och etiska normer har ökat. Det har med andra ord observerats 

att relationen mellan religionen och etik och moral har minskat (Ester & Halman 1994).   

I enlighet med många definitioner av religion och religiositet så är inte religion eller religiositet 

bundna till det övernaturliga eller det metafysiska (Durkheim 1912, Glock 1962, Allport & 

Ross 1967). I Durkheims idévärld finns tanken om religionen i sig som en bestående kraft, 

medan de heliga symbolerna som klär religionen är det som förändras över tid. I och med detta 

uppkommer således en slags civil religion, där de heliga symbolerna kan vara något som 

exempelvis sammanlänkar en nation, såsom en flagga eller konstitution (Durkheim 1912). 

Precis som religiösa tror på Gud kan människor tro på vårt demokratiska system eller på 

utbildningens kraft. Så religionen i sig kanske inte har minskat i betydelse under det senaste 

seklet, utan kanske har en ”ny religion” snarare uppkommit. Där moderna humanistiska värden 

och uppenbarelser tar plats från religiösa uppenbarelser, och där självförverkligande ses som 

ett spirituellt sökande. Således bör fokuset kanske vara att studera religiösa förändringar, istället 

för sekularisering. I detta hänseende är den process som skett i västra Europa i takt med 

moderniseringen inte en sekularisering utan en avkristifiering av samhället som för med sig att 

nya religiösa rörelser kan framträda, eller att andra värdsliga värden når den typ av dominans 

som kristna religiösa värden en gång haft (Christiano & Swatos 1999). 

Med hänsyn till sekulariseringen, dvs. den traditionella religionens minskade inflytande över 

såväl samhälle som helhet samt över individer, är det även rimligt att anta att religionens 

betydelse för lycka är mindre i länder med en låg kollektiv nivå av religiositet, något som också 



5 

 

mycket riktigt har observerats (Eichhorn 2011). Den verkan religiositet har på lycka på 

individnivå är även beroende av kontext, dvs är den kollektiva graden av religiositet låg minskar 

sambandet i styrka eller blir rentav icke-signifikant.  

Lycka 

Att vara lycklig, eller strävan efter ett bra och tillfredställande liv, är kanske en av den mest 

centrala drivkraften för människan. Under de senaste decennierna har det skett en betydande 

expansion i forskningen om livskvalité, lycka, välmående osv. Dock så kännetecknas detta 

forskningsområde av en inkonsekvens när det gäller vilka begrepp som används och hur dessa 

definierats, och i många fall används dessa som synonymer med varandra. Det som kan sägas 

är att lycka, om än inte synonymt med, är nära besläktat med andra begrepp som frekvent 

förekommer i litteraturen, exempelvis livstillfredställelse och subjektivt välbefinnande. 

Släktskapet mellan dessa begrepp illustreras genom att människor tenderar att bedöma sin 

lycka, livskvalité och andra indikatorer för hälsa liknande med varandra (McKenzie 2015, Fave 

m.fl. 2010). Lycka är ett tvetydigt begrepp, eftersom det kan förstås på många olika sätt och 

kan således förmedla olika innebörder. Begreppet kan förstås både som en obeständig 

övergående känsla av tillfredställelse, i detta fall nära besläktat med glädje, eller som en 

långsiktig process av meningsskapande och realisering av individuella mål och potential (Fave 

m.fl. 2010). Återkommande i hur lycka operationaliseras är att det dels rör individens affektiva 

upplevelse av sitt liv, med detta menas känslor och upplevelser av välbehag och komfort som 

medför psykologisk stimulans hos subjektet (McKenzie 2017), samt till vilken grad individen 

är nöjd eller tillfreds med sitt liv som helhet. Detta implicerar en övergripande utvärdering av 

livet, från var informationen främst kommer från två källor: hur vi känner oss och hur vårt liv 

är jämfört med hur levnadsstandarden bör vara (Veenhoven 2017). En social aspekt av lycka 

framhålls dessutom ofta, som består utav en tillfredställande relation mellan individen och 

dennes sociala kontext. Dessa olika dimensioner av lycka, den mer affektiva eller kognitiva 

samt den sociala, är inte uteslutande, utan likaledes viktiga och beroende av varandra i 

realiseringen av ett lyckligt liv (McKenzie 2017).  

Synen på lycka är något som därtill förändrats drastiskt genom århundradena. I det feodala 

Europa, med kyrkan som en dominerande samhällskraft som präglade det filosofiska och 

vetenskapliga tänkandet, var lycka starkt förbundet med det religiösa. Framförallt var lycka 

något att eventuellt uppleva i livet efter detta, förutsatt att man levt ett moraliskt riktigt liv. 

Genom att utstå det jordliga livets lidande och vedermödor kunde människors själar renas och 
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med detta ges löfte om lyckan i himmelriket efter döden. I takt med upplysningens2 genomslag 

började det vetenskapliga och filosofiska tänkandet skifta i sin orientering, och gå från att 

grundas på religiösa uppenbarelser till fakta och förnuft. I och med detta kom lycka allt mer att 

ses som något inte bara möjligt att uppnå i det jordliga livet, utan även som något 

eftersträvansvärt och något som bör uppnås (Veenhoven 2017).  

Det råder inget tvivel att det skett stora framsteg vad gäller levnadsstandarden i västvärlden 

under de senaste seklen, med huruvida detta verkligen gjort människor lyckligare i allmänhet 

föreligger en del oenighet om. Kanske ackompanjeras de tekniska framstegen som följer i 

moderniseringens fotspår, som gör livet enklare, av en lika stor ökning i våra aspirationer och 

förhoppningar, och som följd hålls gapet mellan det vi vill ha och det vi har konstant, oavsett 

vilken tidsålder vi lever i (Brickman & Campbell 1971). Denna idé har dock kritiserats. Det har 

visat sig att den självskattade lyckan har stigit sedan 1950-talet och framåt, om än marginellt, 

med i genomsnitt 0,012 enheter per år på en skala 0–10. Av denna anledning är det kanske 

rimligt att anta att den genomsnittliga nivån på lyckan stigit även sedan det förindustriella 

samhället och att vi således blivit lyckligare till följd av upplysningen (Veenhoven 2017).   

Oavsett om människor i allmänhet blivit lyckligare eller inte, så är lycka något som påverkas 

av och berör många olika aspekter av livet. I synnerhet har filosofer och tänkare från olika 

kulturer genom tiderna framhållit att lycka inte är något som direkt kan uppnås eller förstås, 

”för att uppnå lycka glöm då bort det” (Martin 2008, s. 171). Ofta är lycka något som gror till 

följd av att individer kultiverar intressen och aktiviteter som är viktiga och meningsfulla för 

dem, och är således en bi-produkt av meningsfulla aktiviteter (Martin 2008, Fave m. fl. 2010). 

Social delaktighet har konstaterats korrelera starkt med lycka, och tycks följaktligen vara 

meningsskapande på detta vis. En bakomliggande mekanism som tros förklara detta är positiva 

upplevelser och känslor, som korrelerar starkt både med lycka och social delaktighet. Med 

andra ord innebär detta att människor som träffar vänner och deltar i sociala aktiviteter 

regelbundet upplever i större utsträckning positiva känslor och förnimmelser som gör dem 

lyckligare (Derek 1967). Ekonomiska faktorer, såsom inkomst, trender i sysselsättning och 

arbetslöshet samt inkomstdistribution, både på individuell- och nationell nivå har också effekter 

på lycka. I jämförande analyser av olika indikatorer för livstillfredställelse mellan olika länder 

i Europa har det observerats att inkomstnivå har en relativt svag effekt, med reservation för 

                                                           
2 Upplysningen beskrivs som en filosofisk rörelse främst, under 1700-talet, som kännetecknas av tron på det 

mänskliga förnuftet som en källa av legitimitet.  Värden såsom frihet och jämlikhet, och idéer om kyrkan och 

statens separation är dessutom centrala för upplysningsfilosofin (Veenhoven 2017).   
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södra Europa där denna effekt var påtaglig. Inkomstdistribution och huruvida man arbetar eller 

ej verkar däremot ha större verkan på hur folk skattar sin livstillfredställelse. Detta är något som 

är relativt stabilt och liknande över hela Europa trots olika välfärdsregimer. Det verkar med 

andra ord som att social delaktighet, inte bara i ett personligt nätverk, men även en känsla av 

delaktighet i samhället som stort är en viktig indikator för livstillfredställelse (Pedersen & 

Schmidt 2011).   

Religiositet och lycka 
Trots den traditionella religionens gradvisa tillbakagång i många länder under det senaste seklet 

har kopplingen mellan religiositet och olika indikatorer för välmående och livstillfredställelse 

varit föremål för omfattande undersökning, där en positiv association, om än moderat i många 

fall, ofta framkommit (Peterson & Webb 2006). Då religiositet är ett multidimensionellt 

begrepp, och det således finns en rad olika mekanismer som kan förklara religiositetens positiva 

inverkan på lycka, är det dock problematiskt att definiera ett enhetligt ramverk för hur denna 

länk ser ut. I många fall är resultaten blandade och inkonsekventa, vilket indikerar att det 

fortfarande finns en del att lära om hur religion påverkar välmående (George m. fl. 2009). Något 

som framhålls inom den positiva psykologin som en viktig mekanism till ökat välmående är 

positiva känslor och upplevelser. Närmare bestämt sådana som är ”självöverskridande”. 

Känslor och upplevelser som respekt, sinnesfrid, kärlek och tacksamhet för att nämna några, 

har en signifikant medierande effekt på välmående. Andra typer av positiva känslor, exempelvis 

stolthet eller förströelse, har inte samma effekt. Många religiösa drag framkallar sådana känslor; 

religiösa byggnader och symboler framkallar respekt, moral- och trossystem bygger på att utöva 

altruism, vänlighet och kärlek och ritualer kanaliserar starka kollektiva känslor. Således blir 

religiöst utövande ett sätt att förvärva sig sådana upplevelser. Denna typ känslor och upplevelser 

som nämnts ovan kan även uppkomma utanför en religiös kontext och hos icke-religiösa, vilket 

innebär att sambandet mellan religiositet och lycka i varje fall delvis kan förklaras av 

mekanismer som inte är begränsade till det religiösa. Religiositet i sig är sålunda inte det som 

gör en lyckligare, utan det blir ett sätt för människor att erhålla sådana upplevelser och känslor 

som i sin tur leder till ökad lycka. (Van Cappellen m.fl. 2014). Religiösa människor tenderar 

dessutom i större utsträckning uppleva en mening med livet, vilket också är en medierande kraft 

mellan länken religiositet och lycka (Aghababaeia & Blanchniob 2014). 

Den sociala aspekten av religiositet är något som också omnämns som en betydelsefull 

förklaring till länken mellan religiositet och välbefinnande, något som Emile Durkheim 

framhöll redan på sin tid. I The Elemantary Forms of Religious Life (1912) avhandlar Durkheim 
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religion som ett socialt fenomen. Det framkommer tydligt hur religionen är en integrerande 

kraft i samhället och en sammanlänkande kraft mellan människor, och bidrar således med 

identitet och en känsla av sammanhållning för ett samhälles individer, något som genomgående 

i Durkheims verk belyses som centralt för individers välbefinnande. Bland annat omnämns 

religiösa ritualer och riter som betydelsefulla mekanismer för integration i gruppen, och för att 

stärka de inbördes relationerna och därmed skapa sammanhållning, vilket i sin tur ger individen 

en trygghet och något att identifiera med (Durkheim 1912).  

Religiöst praktiserande och religionens sociala aspekters påverkan på välbefinnande är även 

något som studerats på senare tid. Bland annat en studie på judar i Israel fann att genom 

delaktighet på religiösa sammankomster och synagogabesök bygger individer på sin subjektiva 

religiositet som i sin tur inverkar positivt på lycka. De som frekvent besöker synagogor ber mer, 

vilket stärker den religiösa tron och detta påverkar slutligen även individens välmående (Levin 

2013).  

I en studie i USA från 2010 undersöktes sambandet mellan religion och lycka. Även där 

framkom att delaktighet i religiösa sammankomster hade stor betydelse för individers lycka 

(Lim & Putnam 2010). Däremot konstaterades att detta till stor del beror på de nätverk 

människor bygger i sina församlingar. Genom att frekvent vara delaktig i religiösa aktiviteter 

knyter människor intima sociala band kring en gemensam social nämnare, kyrkan exempelvis, 

med människor som är likasinnade och som de därav har en gemensam social identitet med. 

Det är av denna anledning som det påträffades att religiösa människor var lyckligare. Vidare 

menade författarna att sådana religiösa sociala band är viktigare för hälsan än andra (Lim & 

Putnam 2010). 

Idén som framförts av Lim och Putnam, om att religiösa sociala band skulle vara mer 

betydelsefulla än icke-religiösa sociala band vad gäller inverkan på lycka har även utsatts för 

kritik. En svensk studie från 2014 (Edling m. fl.) konstaterades att det inte är religiositet i sig 

som påverkar lycka. Mot bakgrund av studien av Eichhorn (2011), som nämnts tidigare, 

hypotiserade de att religiösa sociala kontakter inte bör vara mer betydelsefulla i ett sekulärt land 

som Sverige. Genom att jämföra individer med utländsk bakgrund från religiösa länder med de 

med svensk bakgrund fann de att sociala kontakter med gemensam social identitet var en stark 

determinant för lycka, oavsett om den gemensamma sociala identiteten var av religiös karaktär 

eller inte (Edling m.fl. 2014). Detta är även enhetligt med sekulariseringsteorin. 
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Den sociala aspekten av religiositet, dvs de sociala kontakter man knyter genom delaktighet i 

religiösa sammankomster är något som återkommande framhålls som en viktig mekanism 

bakom detta samband (Durkheim 1912, Levin 2013, Lim & Putnam 2010). Dock har det visats 

sig att delaktighet i religiösa sammankomster inte alltid utgör en betydelsefull indikator på 

lycka och livskvalité.  I en longitudinell studie från Portugal särskilde man mellan spiritualitet, 

som definierades som ens egna inre trossystem som ger en tröst och styrka, och religiositet, de 

mer institutionaliserade religiösa ritualer och moralsystem. De undersökte den inverkan dessa 

hade på livskvalitén hos ungdomar över tid och fann att spiritualitet, men inte religiöst 

praktiserande, hade en påtaglig korrelation med livskvalité vid ett givet tillfälle. Dessutom 

predicerade även spiritualitet livskvalitén hos ungdomarna upp till ett års tid vilket inte religiöst 

praktiserande gjorde (Marques m. fl. 2012).  

Ytterligare en faktor som verkar betydelsefull vad gäller att förklara länken mellan religiositet 

och lycka är emotionellt stöd. Människor som är religiösa, och dessutom involverad i ett 

religiöst samfund deltar i religiösa sammankomster ofta vilket innebär att de dessutom får mer 

emotionellt stöd.  Upplevelsen av emotionellt stöd, att individer har någon att prata om intima 

och personliga saker med, är en viktig del för välbefinnande. Religiöst engagemang tycks kunna 

tillhandahålla detta åt individer i vissa sammanhang (Hayward & Krause 2014).  

Kollektiva föreställningar och uppfattningar om religion spelar också en roll vad gäller 

sambandet mellan religiositet och lycka. I länder där en stor del av befolkningen är religiösa, 

och där ett religiöst liv anses eftersträvansvärt har religiositet dessutom en större effekt på lycka. 

Med andra ord tenderar religion att ha en större betydelse för individers välmående om religion 

är en stark accepterad norm. Detta tycks vara något som är oberoende av individens och landets 

dominerande religiösa orientering (Stavrova m.fl. 2013, Eichhorn 2011). En möjlig förklaring 

till detta är att religiösa människor upplever sig mer respekterade där religionen är en accepterad 

social norm. Vidare eftersom religiositet då är något åtråvärt upplever således individer i sådana 

sammanhang en större delaktighet i samhället, och är mer benägna att engagera sig socialt då 

de delar de kollektiva värderingarna (Stravrova m.fl. 2013). Däremot har det observerats att 

effekten av religiositet på lycka minskar i styrka eller rent av blir icke-signifikant i länder där 

den kollektiva graden av religiositet är låg (Eichhorn 2011) och där religion därmed inte är en 

lika stark och accepterad social norm.  Detta är något som överensstämmer med 

sekulariseringsteorin, religionens minskade inflytande över samhället som helhet innebär även 

religionens minskade betydelse för olika aspekter av individens liv, inklusive välmående 

(Chaves 1994, Christiano & Swatos 1999). 
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Det finns onekligen många bakomliggande faktorer som kan bidra med att förklara sambandet 

mellan religiositet och lycka. Religiositet är trots allt ett multidimensionellt begrepp, och för 

religiösa människor influerar religion många aspekter av livet (Glock 1962). Engagemang i 

religiösa samfund framkommer ofta som en viktig indikator på lycka och livstillfredställelse, 

då ofta mätt genom delaktighet i religiösa sammankomster. I många fall är denna association, 

åtminstone delvis, ett resultat av de sociala band man knyter och det emotionella stöd man får 

via sina samfund (Lim & Putnam 2010, Levin 2013, Edling m.fl. 2014, Hayward & Krause 

2014, Durkheim 1912). Kontext har dessutom omnämnts som viktigt att ta hänsyn till, då 

sambandet mellan religiositets och lycka tenderar att påverkas av de kollektiva värderingarna 

och graden av religiositet (Eichhorn 2011, Stravrova m. fl. 2013).  

Frågeställningar 

Baserat på tidigare forskning har följande frågeställningar formulerats för att hjälpa uppfylla 

uppsatsens syfte, att undersöka relationen mellan religiositet och lycka: 

 Finns det ett generellt och konsistent samband mellan religiositet och lycka även om 

religiositet mäts på olika sätt? I detta fall genom självskattad religiositet, delaktighet i 

religiösa sammankomster och bönefrekvens. 

 Är sambandet mellan religiositet och lycka mer påtaglig i länder som är mer religiösa? 

 Är sambandet mellan religiositet och lycka dessutom starkare om man tillhör 

majoritetsreligionen i det land man bor i? 

 Medieras sambandet mellan religiositet och lycka av social delaktighet, sociala 

nätverk och/eller emotionellt stöd? 

Med hänsyn till det som redovisats under föregående avsnitt, om teori och tidigare forskning, 

finns otvivelaktigt en del oklarheter och motsägelser i litteraturen vad gäller religiositet och 

dess inverkan på lycka. Förhoppningen med ovanstående frågeställningar är att bidra med mer 

klarhet vad gäller religiositet och dess effekt på lycka.  

Data 

I följande avsnitt redovisas varifrån datamaterialet inhämtats, hur det bearbetats samt vilka 

etiska överväganden som gjorts. 

I denna undersökning har data från European Social Surveys sjunde omgång använts, från 2014. 

ESS är en akademisk driven gränsöverskridande enkätundersökning som vartannat år genomför 

mätningar av attityder och beteenden i över trettio olika europeiska länder. Den data som ESS 
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samlar in är tillgänglig att användas gratis på deras webbplats för icke-kommersiellt bruk. 

Datamaterialet samlades in genom slumpmässigt urval, där respondenter fick besvara 

enkätfrågor. Enkäten innehåller diverse olika moduler som behandlar olika teman, en viss del 

av dem är återkommande i varje omgång medan vissa är roterande moduler som återkommer 

med större mellanrum och behandlar specifika ämnesområden. En återkommande modul är den 

om subjektivt välmående, social exkludering, religiös, nationell och etnisk identitet som är den 

som främst använts i denna undersökning (European Social Survey u.å. 1).  

För denna undersökning har enbart specifika data från vissa länder använts. Eftersom tidigare 

forskning belyst kontext som betydelsefull vad gäller sambandet mellan religiositet och lycka 

(Eichhorn 2011) har sambandet mellan religiositet och lycka studerats separat i fyra olika 

länder. Två tämligen religiösa länder och två sekulära har valts ut. Polen och Irland 

representerar i denna uppsats de mer religiösa länderna medan Sverige och Danmark 

representerar sekulära länder. Dessa länder anses som bra representanter för tämligen religiösa 

respektive sekulära länder eftersom andelen icke-troende i förhållande till befolkningen skiljer 

sig stort mellan dem. Polen och Irland har både under 25 % icke-troende medan Sverige och 

Danmark återfinns på andra sidan spektret med omkring 60 % av befolkningen som icke-

troende (Edlund 2016). Antalet respondenter uppgick totalt i 7298, varav 1615 från Polen, 2390 

från Irland, 1791 från Sverige och 1502 från Danmark. Svarsfrekvensen var 65,8 % i Polen, 

60,7 % i Irland, 50,1 % i Sverige och 51,9 % i Danmark (European Social Survey u. å. 2). 

Variabler 

Den beroende variabel som används är självskattad lycka. Denne mäts genom att 

respondenterna i enkäten fick besvara frågan:  Taking all things together, how happy would you 

say you are? Svarsalternativen för denna fråga är en skala från 0–10, där 0 representerar extremt 

olycklig och 10 extremt lycklig.  

Religiositet mäts med hjälp av tre variabler: självskattad religiositet, delaktighet i religiösa 

sammankomster samt bönefrekvens. Då religiositet är ett begrepp av multidimensionell 

karaktär (Glock 1962, Allport & Ross 1967) bidrar dessa variabler åtminstone till viss del att 

fånga olika aspekter av religiositetsbegreppet. Självskattad religiositet säger något om 

intensiteten i ens övertygelse, medan delaktighet i religiösa sammankomster och bönefrekvens 

fångar den ritualistiska dimensionen av religion genom att den mäter med vilken frekvens 

respondenterna praktiserar sin religiösa övertygelse (European Social Survey u.å. 3). 

Delaktighet i religiösa sammankomster anses dessutom som en särskild viktig determinant för 
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religiositet då det tenderar att bygga upp individens subjektiva religiositet och trosövertygelse 

(Levin 2013), samt att det bidrar med information om hur engagerade och involverade 

respondenten är i sitt samfund eller i sin tro (Lim & Putnam 2010, ESS u. å 4, Hayward & 

Krause 2014).  

Självskattad religiositet operationaliseras genom frågan: Regardless of whether you belong to 

a particular religion, how religious would you say you are? Svarsalternativen är en skala 0–10, 

där 0 är inte alls religiös och 10 är väldigt religiös.  

Frågan som mäter delaktighet i religiösa sammankomster lyder: Apart from special occasions 

such as weddings and funerals, about how often do you attend religious services nowadays? 

Svarsalternativen för denna fråga är en skala 1–7. 1 = varje dag, 2 = mer än en gång i veckan, 

3 = en gång i veckan, 4 = minst en gång i månaden, 5 = på speciella högtider eller helger, 6 = 

mindre än så och 7 = aldrig. Utifrån denna variabel skapades en ny, där svarsalternativen kodats 

om till kategorier. Tre kategorier skapades: (1) väldigt sällan/aldrig som består utav 

svarsalternativen 6 och 7, (2) då och då som består utav svarsalternativen 4 och 5 samt (3) ofta 

som består utav svarsalternativen 1,2 och 3. Jag skapade sedan tre dikotoma variabler utifrån 

denna, med värde 1 och 0. En variabel för varje av de enskilda kategorierna, där den aktuella 

kategorien representerades av värde 1 och de övriga av värde 0.  

Variabeln bönefrekvens mäts i enkäten av frågan: Apart from when you are at religious 

services, how often, if at all, do you pray? Svarsalternativen för denna fråga var lika som för 

variabeln om delaktighet i religiösa sammankomster. Den bearbetades dessutom likadant, dvs. 

först kodad om till en variabel med tre kategorier och därefter skapades tre dikotoma variabler 

för varje enskild kategori. 

Variabeln religion, som ger information om respondentens religiösa tillhörighet skapades 

utifrån två separata variabler. Den ena: belonging to particular religion or denomination, med 

svarsalternativen ja och nej. Svarade respondenten ja på denna, fortsatte respondenten på 

följande fråga: religion or denomination belonging to at present. Svarsalternativen för denna 

fråga var romersk-katolsk, protestant, österländsk-ortodox, annan kristen kyrka, judendom, 

islam, österländsk religion samt andra icke-kristna religioner. Av dessa två skapades variabeln 

religion, då de som svarat nej på belonging to particular religion denomination fick värdet 

ickereligiös/tillhör inte någon religion, och de som svarade ja på samma fråga fick det värde de 

svarade på den efterföljande fråga, religion or denomination belonging to at present. Denna 

variabel, religion, kodades om så att den fick fyra värden: romersk-katolsk, protestant, annan 
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religiös tillhörighet och ickereligiös/ingen religiös tillhörighet. Med andra ord så 

sammanfogades alla religionerna förutom romersk-katolicism och protestantism ihop till en 

kategori. Detta eftersom det endast var ett fåtal som i enkäten uppgett att de tillhört någon av 

de andra alternativen förutom katolicism, protestantism eller ickereligiös. Därefter skapades tre 

dikotoma variabler utifrån denna, med värdena 1 och 0. I den första, katolicism, fick romersk-

katolsk värde 1 och de andra värde 0. I den andra, protestant, representerades 1 av protestantism 

och 0 av de andra värdena. I den tredje dikotoma variabeln representerades värde 1 utav 

ickereligiös/ingen religiös tillhörighet och 0 av de övriga värdena.   

Interaktionsvariabler skapades, för att se om någon av indikatorerna för religiositet har en 

ytterligare effekt om man dessutom tillhör majoritetsreligion i det aktuella landet. De 

interaktionsvariabler som skapats är: delaktighet i religiösa sammankomster multiplicerat med 

romersk-katolicism samt delaktighet i religiösa sammankomster multiplicerat med 

protestantism. 

När de kommer till sociala nätverk, har två variabler använts. Den första, how often do you 

socially meet with friends, relatives or colleagues. Svarsalternativen för denna var 1=aldrig, 

2=mindre än en gång i månaden, 3=en gång i månaden, 4=några gånger i månaden, 5=en gång 

i veckan, 6=några gången i veckan och 7=varje dag. Denna variabel kodades om till en variabel 

med tre kategorier: (1) träffar aldrig eller mycket sällan vänner och släktingar, (2) träffar vänner 

och släktingar varje månad och (3) träffar vänner och släktingar varje vecka. Första kategorin 

representeras av värde 1 och 2 i den ursprungliga variabeln, andra kategorin av värde 3 och 4, 

och den tredje kategorin representeras av värde 5 och 7 i den ursprungliga variabeln.  

Variabeln how often do you take part in social activities compared to others of the same age 

mäter respondentens sociala delaktighet och är den andra som rör sociala nätverk som använts 

i denna undersökning. Denna hade svarsalternativen 1=mycket mindre än de flesta, 2=mindre 

än de flesta, 3=ungefär lika ofta som de flesta, 4=mer än de flesta och 5=mycket mer än de 

flesta. Den kodades om till en variabel med tre kategorier: (1) mindre än de flesta, (2) ungefär 

lika ofta som de flesta och (3) mer än de flesta. Kategori 1 består därmed av svarsalternativ 1 

och 2 i den ursprungliga variabeln, kategori 2 utav svarsalternativ 3 och kategori 3 utav 

svarsalternativ 4 och 5.  Av denna skapades också tre dikotoma variabler med värde 1 och 0, 

en variabel för varje kategori där den aktuella kategorin representeras av värde 1 och de övriga 

av värde 0.  
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Variabeln som mäter respondentens emotionella stöd fångas genom frågan: how many people 

with whom you can discuss intimate and personal matters? Denna mättes med en skala med 

värdena 0–6, där 0=ingen, 1=1, 2=2, 3=3, 4=4–6, 5=7–9 och 6=10 eller fler. I analysen 

användes denna variabel i dess ursprungliga form. 

Förutom mina huvudvariabler innehåller analyserna en rad kontrollvariabler. Dessa är kön, 

inkomst, utbildning och ålder. Inkomst mäter respondenternas subjektiva upplevelse av 

hushållsinkomst genom att respondenterna i enkäten fick besvara frågan hur de får ekonomin 

att gå ihop. De svarsalternativ som förekom var 1=lever bekvämt på nuvarande inkomst, 

2=klarar mig på nuvarande inkomst, 3=svårt att klara sig på nuvarande inkomst och 4=mycket 

svårt att klara sig på nuvarande inkomst. Variabeln kodades om så att den bestod utav tre 

värden: (1) svårt/mycket svårt att klara sig på nuvarande inkomst, (2) klarar sig precis på 

nuvarande inkomst samt (3) lever bekvämt på nuvarande inkomst.  

I utbildningsvariabeln har ESS använt sig av ISCED (International Standard Classification of 

Education) för att kunna klassificera utbildningsnivåer från olika länder i samma kategorier, 

och således enkelt kunna jämföra dem med varandra (Europa Kommissionen 2013). Sålunda 

var svarsalternativen specifikt anpassad utefter det land den gavs i. ESS skapade därefter en 

generell utbildningsvariabel där de kategoriserat de olika utbildningsnivåerna i alla länderna in 

i ISCEDs kategoriseringssystem. Utifrån denna skapades en ny variabel med tre kategorier, (1) 

låg/grundläggande utbildning, (2) gymnasial/utbildning på medelnivå och (3) högre 

utbildning/eftergymnasial nivå, i enlighet med Eurostats sätt att klassificera ISCEDs 

utbildningsnivåer till aggregerade nivåer (Eurostat 2016). Tre dikotoma variabler för varje 

enskild utbildningskategori skapades därefter. När det kommer till åldervariabeln fick 

respondenterna i enkäten uppge sin ålder, denna användes som en kvotskala i denna studie.  

Etik 

Vad gäller forskningsetiska principer är respondenterna i detta datamaterial helt anonymiserade 

och enskilda individer kan inte identifieras. Vidare så informerades respondenterna om 

enkätens syfte samt att deltagande är frivilligt. Således uppfylls konfidentialitetskravet, 

samtyckeskravet och informationskravet (Vetenskapsrådet 2002).  

Metod 

I denna studie har multipel regressionsanalys använts som metod att analysera datamaterialet 

och besvara frågeställningarna.  Denna metod möjliggör att hantera flera oberoende variabler 
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och studera deras effekt på den beroende variabeln på en och samma gång (Barmark & Djurfeldt 

s.105). Mer specifikt har i detta fall religiositets effekt på lycka studerats, samtidigt som hänsyn 

tas till andra oberoende variabler som även kan tänkas inverka på lycka. Detta möjliggör att 

eventuella medierande orsaker kan upptäckas, och således är det möjligt att undersöka vad 

länken mellan religiositet och lycka beror på.  

Resultat  

Följande avsnitt redogör för analysens resultat. Först presenteras deskriptiv statistik, efterföljt 

av att frågeställningarna för denna uppsats analyseras var för sig. 

 

Tabell 1 redovisar medelvärden för självskattad religiositet och lycka samt religionstillhörighet 

i de fyra länderna. Som framkommer av tabell 1 skattar individer sin lycka tämligen högt i alla 

de fyra länderna. Den självskattade lyckan är dock något högre i de mer sekulära länderna. Det 

finns dock många andra skillnader mellan dessa länder som också kan tänkas påverka skillnader 

i självskattad lycka än de som redovisas i tabell 1 ovan, exempelvis olika välfärdsregimer eller 

ekonomiska faktorer. Vad gäller religiositet är medelvärdena högre i Polen och Irland än i 

Sverige och Danmark. Medelvärdet för självskattad religiositet är ungefär dubbelt så högt i 

Polen som i Sverige. När det kommer till religiös tillhörighet är en överväldigande majoritet av 

befolkningen i både Polen och Irland katoliker, endast ett fåtal i detta urval från dessa länder 

uppgav sig tillhöra någon annan religion. Under 10 % av respondenterna i Polen angav sig 

själva vara icke-religiösa eller inte tillhöra någon särskild religion, för Irland var det ca en 

fjärdedel av respondenterna. Det land med störst andel icke-religiösa i detta urval var Sverige, 

där ca 70 % uppgav sig vara icke-troende. Den religion i Sverige som flest uppgav att de 

tillhörde var protestantism. Ungefär hälft av danskarna i detta urval var protestanter, och närapå 

resterande var icke-religiösa eller utan religiös tillhörighet. 

Tabell 1: Deskriptiv statistik över lycka, religiositet och religiös tillhörighet 

Land 

Självskattad 

lycka (skala 

0–10) 

Självskattad 

religiositet 

(skala 0–10) 

Romersk-

katolsk 

(procent av 

population) 

Protestant 

(procent av 

population) 

Annan 

religiös 

tillhörighet 

(procent av 

population) 

Icke-religiös 

(procent av 

population) 

Antal 

observationer 

per land 

Polen 7,25 6,34 88,90% 0,50% 0,80% 9,80% 1615 

Irland 7,20 5,20 70,80% 2,00% 5,40% 24,60% 2390 

Sverige 7,91 3,17 1,30% 23,70% 5,10% 69,80% 1791 

Danmark 8,24 3,90 1,40% 49,90% 4,50% 44,00% 1502 
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Analysen första steg testar sambandet mellan religiositet och lycka. Tre separata variabler som 

indikatorer för religiositet används, för att undersöka om sambandet är konsistent även om 

religiositet mäts på olika sätt. Dessa indikatorer är: självskattad religiositet, delaktighet i 

religiösa sammankomster samt bönefrekvens. Effekten av dessa på lycka i respektive land går 

att utläsa från modell I-III i tabell 2. De kontrollvariabler som används är kön, utbildning, ålder 

och inkomst. Koefficienterna för dessa går att utläsa från bilaga 1.  

 

Ur tabell 2 framkommer, i enlighet med vad som ofta återfinns i den empiriska litteraturen 

(Peterson & Webb 2006), att det mycket väl finns en länk mellan religiositet och lycka. Av de 

tre indikatorer för religiositet som redovisas i tabell 2, har åtminstone en av dem en signifikant 

effekt på lycka i varje land. Delaktighet i religiösa sammankomster framhålls ofta som en 

betydelsefull indikator för både välmående och religiositet (Lim & Putnam 2010, Levin 2013, 

Hayward & Krause 2014), något som även visar sig i denna analys. Koefficienten för att ofta 

delta i religiösa sammankomster har en signifikant och märkbar effekt på lycka i Polen, Irland 

och Sverige. 

Vidare är den generella tendensen att religiositet har en svagare effekt på lycka i Sverige och 

Danmark än i Polen och Irland, med reservation för delaktighet i religiösa sammankomster i 

Sverige. Något som är överensstämmer med tidigare forskning (Eichhorn 2011, Stravrova m. 

fl. 2013), där kontext belyses som viktigt för hur starkt sambandet mellan religiositet och lycka 

Tabell 2: Effekten av religiositet på lycka i två religiösa och två sekulära europeiska länder 

Land Polen Irland Sverige Danmark 

Variabler I II III I II III I II III I II III 

Självskattad 

religiositet? 

(skala 0–10) 

0,143*** 
  

0,108*** 
  

0,017 
  

0,038* 
  

Hur ofta deltar du 

i religiösa 

sammankomster 

(ref: mycket 

sällan/aldrig) 

            

     Mycket ofta 
 

0,678*** 
  

0,409*** 
  

0,557*** 
  

0,120 
 

     Då och då  
 

0,551*** 
  

0,230* 
  

0,073 
  

0,241** 
 

Hur ofta ber du 

(ref: mycket 

sällan/aldrig) 

            

     Mycket ofta 
  

0,354** 
  

0,314*** 
  

0,039 
  

0,001 

     Då och då  
  

0,018 
  

0,039 
  

0,094 
  

0,025 
             

Konstant 5,862 6,187 6,521 5,925 6,254 6,245 6,733 6,794 6,78 6,949 6,988 7,068 

N 1561 1572 1525 2326 2323 2311 1754 1759 1754 1485 1487 1478 

R2 (justerad) 0,135 0,118 0,118 0,084 0,071 0,070 0,057 0,060 0,057 0,037 0,039 0,033 

Beroende variabel: Självskattad lycka.  
Kontrolvariabler: Kön, utbildning, ålder och inkomst. 
* = p <0,05, ** = p <0,01, *** = p <0,001                
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är, samt med sekulariseringsteorin som framhåller den traditionella religionens gradvisa 

tillbakagång och betydelse för såväl samhälle som helhet som för individer under det senaste 

seklet (Ester & Halman 1994).  Detta illustreras i att alla de tre indikatorer för religiositet har 

en signifikant effekt på lycka i både Polen och Irland, men inte i Sverige och Danmark. Både 

självskattade religiositet och delaktighet i religiösa sammankomster har en påtaglig effekt på 

lycka i Polen. Effekten av dessa på lycka i Irland är något svagare men ändå distinkta. Att be 

mycket ofta har en något svagare effekt än delaktighet i religiösa sammankomster i dessa länder 

men är likväl signifikant. I Sverige har varken självskattad religiositet eller bönefrekvens en 

signifikant effekt på lycka, däremot är effekten av att ofta delta i religiösa sammankomster på 

lycka märkbar och signifikant. Denna koefficient är dessutom starkare i Sverige än i Irland som 

är ett betydligt mer religiöst land än vad Sverige är (Edlund 2016). Självskattad religiositet har 

en svag men signifikant effekt på lycka i Danmark. Bönefrekvens och att ofta delta i religiösa 

sammankomster har ingen signifikant effekt, däremot är koefficienten för att då och då delta i 

religiösa sammankomster signifikant. Vidare förklarar religiositet större del av variation i lycka 

i Polen och Irland än i Sverige och Danmark, som går att utlösa av r2-värdet i tabell 2.  

Sammantaget är alltså de resultat som redovisas i tabell 2 konsistenta med tidigare fynd, både 

vad gäller att det finns ett samband mellan religiositet och lycka (Peterson & Webb 2006), samt 

att sambandets styrka är beroende av kontext och är starkare i mer religiösa länder (Eichhorn 

2011, Stravrova m. fl. 2013).  

Även koefficienterna för religiositets som använts ovan i tabell 2 har testats mot 

livstillfredställelse som beroende variabler (se bilaga 2). Mönstren i resultaten från denna analys 

är överlag desamma. Med starkare och mer signifikanta koefficienter i Polen och Irland i 

jämförelse med Sverige och Danmark.  

Nästa steg i analysen undersöker huruvida det har en positiv effekt på lycka att tillhöra landets 

majoritetsreligion, mer specifikt att vara katolik i Polen och Irland och protestant i Sverige och 

Danmark, samt om det finns ytterligare en effekt av religiositet om man tillhör 

majoritetsreligionen. Delaktighet i religiösa sammankomster är den indikator för religiositet 

som används. De separata koefficienterna för katolicism och protestantism går att utläsa från 

bilaga 3. I denna tabell framkommer att ingen av koefficienterna för vare sig protestantism eller 

katolicism har en signifikant effekt på lycka. Koefficienterna för katolicism är i vissa fall till 

och med negativa, men dock alltså inte signifikanta. 
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I tabell 3 testas interaktionseffekten mellan religiositet och katolicism i Irland och Polen och 

protestantism i Sverige och Danmark. Interaktionsvariabeln säger om det finns en ytterligare 

effekt av religiositet på lycka om man dessutom tillhör majoritetsreligionen. Som framkommer 

av tabell 3 finns ingen signifikant sådan interaktionseffekt mellan religiositet och vare sig 

romersk-katolicism eller protestantism. Det finns dvs. inget som tyder på att religiositet har en 

ytterligare effekt på lycka om man dessutom tillhör majoritetsreligionen i det land man bor, 

vilket är konsistent med tidigare fynd (Stravrova m. fl. 2013).  

Det sista steget i analysen undersöker om länken mellan religiositet och lycka medieras av 

social delaktighet, sociala nätverk och emotionellt stöd. Med andra ord, är det så att sambandet 

mellan religiositet och lycka beror på att religiösa människor är mer socialt delaktighet, har 

större nätverk, eller upplever mer emotionellt stöd från sin omgivning. De variabler som 

används som indikatorer för dessa är hur ofta man deltar i sociala aktiviteter, hur ofta man 

träffar vänner, släktingar och kollegor, samt hur många människor man känner att man kan 

diskutera intima och personliga saker med. Delaktighet i religiösa sammankomster är den 

indikator för religiositet som används i denna del av analysen. Den medierande effekten av 

varje enskild variabel undersöks i modell I-IV i tabell 4 och 5, med syftet att kontrollera om 

koefficienten för religiositet reduceras när de medierande variablerna inkluderas i modellen. 

 

Tabell 3: Interaktionseffekten mellan religionstillhörighet och religiositet på lycka 

Land Polen Irland Sverige Danmark 

Variabler  
   

Hur ofta deltar du i religiösa tjänster     
     Ofta 0,812 0,220 0,639* 0,117 

     Då och då 0,706*** 0,237* 0,060 0,214* 

Religiös tillhörighet (ref: ingen 

religionstillhörighet/icke-religiös 
    

     Katolik -0,293 -0,026   
     Protestant   0,055 0,107 

Katolik * deltar ofta i religiösa sammankomster 0,044 0,210   

Protestant * deltar ofta i religiösa tjänster   0,082 -0,018 
     
Konstant 6,288 6,259 6,757 6,979 

N 1567 2303 1763 1487 

R2 (justerad) 0,119 0,071 0,086 0,039 

Beroende variabel: Självskattad lycka 
Kontrollvariabler: kön, utbildning, ålder och inkomst 
* = p <0,05, ** = p <0,01, *** = p <0,001 
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Sociala parametrar framhålls ofta som medierande variabler som kan förklara länken mellan 

religiositet och lycka (Lim & Putnam 2010, Edling m.fl. 2014, Levin 2013, Hayward & Krause 

2014), såsom att man knyter band till likasinnade människor eller upplever emotionellt stöd i 

sina samfund. Resultaten i denna studie är dock inte helt i enlighet med detta. Som framkommer 

av tabell 4 har varken social delaktighet, sociala nätverk eller emotionellt stöd någon 

betydelsefull medierande inverkan i Polen. Koefficienten för att ofta delta i religiösa 

sammankomster förändras marginellt med hänsyn till samtliga av dessa faktorer, och effekten 

återstår som signifikant och robust. Detta tyder på att sådana sociala faktorer inte eller väldigt 

lite kan förklara länken mellan religiositet och lycka i Polen. Detta står i motsättning till tidigare 

forskning där sociala parametrar ofta betonas vara en betydelsefull del av förklaringen till 

sambandet mellan religiositet och lycka, något som inte verkar vara fallet i Polen med 

utgångspunkt från resultaten i tabell 4.  

Tabell 4: Effekten av religiositet på lycka med hänsyn till sociala nätverk, social delaktighet och emotionellt stöd i Polen och 

Irland 

Land Polen Irland 

Variabler I II III IV I II III IV 

Hur ofta delta du på religiösa 

tjänster (ref: mycket sällan/aldrig)         
     Ofta 0,678*** 0,669*** 0,696*** 0,678*** 0,409*** 0,347*** 0,388*** 0,396*** 

     Då och då 0,551*** 0,563*** 0,551** 0,546*** 0,230* 0,217* 0,211* 0,219* 

Hur ofta deltar du i sociala 

aktiviteter jämfört med andra i din 

ålder (ref: mindre än andra i min 

ålder)         

     Mer än andra i min ålder 
 0,592***    0,582***   

      Lika ofta som andra i min ålder  

              0,373***    0,409***   
Hur ofta umgås du socialt med 

vänner/släktningar/kollegor (ref: 

aldrig/mycket sällan)         
      Varje vecka   0,807***    0,378***  
      Några gånger i månaden    0,534***    0,074  
Hur många människor har du som 

du kan diskutera intima saker med 

(likert-skala 0–6)    0,096**    0,168*** 

Konstant 6,187 5,963 5,44 5,928 6,254 6,048 6,099 5,762 

N 
1572 

 

1558 

 

1558 1549 2323 2334 2334 2312 

R2 (justerad) 0,118 0,128 0,136 0,119 0,071 0,084 0,078 0,083 

Beroende variabel: Självskattad lycka 
 Kontrollvariabler: kön, utbildning, ålder och inkomst 
* = p <0,05, ** = p <0,01, *** = p <0,001 
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I Irland minskar religiositetskoefficienten i styrka, från 0,409 till 0,347, med hänsyn till social 

delaktighet. Dock så återstår sambandet som signifikant. Med hänsyn till sociala nätverk och 

emotionellt stöd sker även en minskning av religiositetskoefficientens styrka, men minskningen 

är mindre än den som sker när social delaktighet tas i beaktning. Social delaktighet har betonats 

som en betydelsefull faktor bakom välmående och lycka (Derek 1967), och verkar till viss del 

ha en medierande effekt på religiositets inverkan på lycka i Irland. Detta överensstämmer delvis 

med tidigare forskning som belyser den sociala aspekten av religiositet som en viktig förklaring 

till varför religiositet påverkar lycka (Lim & Putnam 2010, Edling m.fl. 2014, Levin 2013), 

men det förklarar inte hela sambandet. Även om det sker en märkbar minskning i 

religiositetskoefficientens styrka när social delaktighet tas till hänsyn så kvarstår ändå en 

distinkt och signifikant effekt.  

Sammanfattningsvis visar tabell 4 att ingen av de sociala faktorerna som testas i modell II-IV i 

tabell 4 kan förklara sambandet mellan religiositet och lycka i Polen. I Irland verkar det däremot 

som att social delaktighet i alla fall delvis förklarar sambandet mellan religiositet och lycka.  

Tabell 5: Effekten av religiositet på lycka med hänsyn till sociala nätverk, social delaktighet och emotionellt stöd i 

Sverige och Danmark 

Land Sverige Danmark 

Variabler I II III IV I II III IV 

Hur ofta delta du på religiösa 

tjänster (ref: mycket sällan/aldrig)         

     Ofta 0,557*** 0,499** 0,556*** 0,497** 0,120 -0,011 0,102 0,054 

     Då och då 0,073 0,024 0,074 0,075 0,241** 0,142 0,238** 0,208* 

Hur ofta deltar du i sociala 

aktiviteter jämfört med andra i din 

ålder (ref: mindre än andra i min 

ålder)         

     Mer än andra i min ålder  0,667***    0,816***   

     Lika ofta som andra i min ålder  0,507***    0,690***   
Hur ofta umgås du socialt med 

vänner/släktningar (ref: 

aldrig/mycket sällan)         

     Varje vecka   -0,032    0,100  

     Några gånger i månaden    -0,163    -0,053  
Hur många människor har du som du 

kan diskutera intima saker med 

(likert-skala 0–6)    0,195***    0,158*** 

Konstant 6,794 6,542 6,812 6,106 6,988 6,631 6,967 6,371 

N 1759 1763 1763 1756 1487 1489 1489 1478 

R2 (justerad) 0,060 0,090 0,060 0,087 0,037 0,086 0,040 0,059 

Beroende variabel: Självskattad lycka 
 Kontrollvariabler: kön, utbildning, ålder och inkomst 
* = p <0,05, ** = p <0,01, *** = p <0,001  
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I Sverige tycks social delaktighet och emotionellt stöd ha en viss medierande effekt. 

Religiositetskoefficientens signifikansnivå och styrka minskar med hänsyn till både social 

delaktighet och emotionellt stöd. Koefficienten för att träffa vänner och släktningar varje vecka 

har vare sig någon självständig effekt på lycka eller medierande effekt på 

religiositetskoefficienten. Av detta följer att sambandet mellan religiositet och lycka i Sverige 

till viss del förklaras av social delaktighet och emotionellt stöd. Människor som ofta deltar på 

religiösa sammankomster upplever sig vara mer socialt delaktiga och upplever mer emotionellt 

stöd vilket leder till ökad lycka, i enlighet med tidigare forskning (Lim & Putnam 2010, 

Hayward & Krause 2014). Hela sambandet förklaras dock inte av dessa parametrar. Edling m. 

fl. (2014) uppgav att sambandet mellan religiositet och lycka i Sverige var svagt och blev icke-

signifikant med hänsyn till sociala parametrar, något som inte är fallit i denna undersökning. 

Religiositetskoefficienten är i denna analys tydlig, och även om den minskar något i styrka med 

hänsyn till social delaktighet och emotionellt stöd kvarstår ändå en märkbar signifikant effekt. 

Edling m. fl. (2014), undersökte dock enbart 19-åringar, men även med ålder som 

kontrollvariabel i denna analys återstår sambandet. 

I Danmark blir däremot det svaga samband som finns icke-signifikant när hänsyn tas till social 

delaktighet. Även med hänsyn till emotionellt stöd minskar signifikansnivån och effekten av 

religiositet på lycka, men den är fortfarande signifikant. Sociala nätverk tycks inte alls ha någon 

effekt vare sig som självständig indikator för lycka eller som en medierande variabel. Av detta 

tycks det svaga samband som finns mellan religiositet och lycka till stor del förklaras av social 

delaktighet i Danmark. Något som är väldigt betydelsefullt för lycka (Derek 1967) och 

överensstämmer med tidigare forskning om att sociala faktorer har en medierande effekt på 

sambandet mellan religiositet och lycka (Lim & Putnam 2010, Edling m. fl. 2014, Levin 2013, 

Hayward & Krause 2014).  

Sammantaget visar alltså Tabell 5 att social delaktighet och emotionellt stöd åtminstone delvis 

kan förklara sambandet mellan religiositet och lycka i Sverige, och till stor del i Danmark.  

Diskussion 

I följande stycka redogörs för de viktigaste resultaten och vilka slutsatser som kan dras från 

dessa, samt begränsningar med studien och förslag till framtida forskning på området. 
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Med hänsyn till resultaten som presenterats kan de frågeställningar som definierats tidigare i 

denna uppsats besvaras.  

Vad gäller den första frågeställningen, om det finns ett generellt och konsistent samband mellan 

religiositet och lycka, även om religiositet mäts på olika sätt, verkar så vara fallet utifall 

resultaten som redovisas i tabell 2, i enlighet med tidigare forskning (Peterson & Webb 2006). 

Åtminstone effekten av en av de tre indikatorerna för religiositet på lycka var signifikant i varje 

land, och alla indikatorers effekt var signifikant i Polen och Irland.    

Uppsatsens andra frågeställning (är sambandet av religiositet på lycka mer påtaglig i länder som 

är mer religiösa?) besvaras också utifrån tabell 2 ur vilket det framkommer att koefficienterna 

är generellt sett starkare i de religiösa länderna i denna undersökning, med reservation för att 

ofta delta i religiösa sammankomster i Sverige.  

Vad gäller den tredje frågeställningen, om sambandet är ytterligare starkare om man är religiös 

och dessutom tillhör majoritetsreligionen i det land man bor i, finns inga bevis för att så skulle 

vara fallet. Interaktionskoefficienterna i tabell 3 var svaga och icke-signifikanta.  

Uppsatsens fjärde frågeställning var om sambandet mellan religiositet och lycka medieras av 

social delaktighet, sociala nätverk och emotionellt stöd. Tidigare forskning har konstaterat att 

sådana sociala faktorer är betydelsefulla komponenter till att förklara länken mellan religiositet 

och lycka (Lim & Putnam 2010, Edling m. fl. 2014, Hayward & Krause 2014). Resultaten i 

denna undersökning tyder på att så är fallet till viss del. Av de sociala faktorerna som det 

kontrollerades för visade det sig att social delaktighet och emotionellt stöd hade störst 

medierande effekt. I Polen fanns ingen betydelsefull medierande effekt, medan 

religiositetskoefficienten till viss del påverkades i Irland och Sverige, samt i Danmark blev den 

helt och hållet icke-signifikant när social delaktighet kontrollerades.  

Med utgångspunkt av dessa resultat kan några slutsatser dras. Det första är att religiositet har 

en effekt på lycka i ett europeisk kristet sammanhang. Det andra är att denna effekt varierar i 

kontext, tendensen är att religiositet har en starkare effekt och har en allmänt större betydelse 

för lycka i länder som är mer religiösa, i överensstämmelse med tidigare forskning (Eichhorn 

2011, Stravrova m. fl. 2013). Det finns inga bevis som tyder på en interaktionseffekt mellan 

religiös tillhörighet och religiositet, dvs. verkar det inte finnas ytterligare en effekt av 

religiositet på lycka om man dessutom tillhör majoritetsreligionen. Det viktiga tycks med andra 

ord vara att det är en kollektiv hög grad av religiositet för att sambandet ska bli starkare, vilka 

specifika religiösa dogmer och ideologier som sedan råder och huruvida den individuella 
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religiösa övertygelsen motsvarar dessa är av mindre betydelse. Även detta är konsistent med 

tidigare fynd (Stravrova m. fl. 2013). Viktigt att notera är dock att det inte tycks finnas någon 

sådan interaktionseffekt mellan kristna religiösa inriktningar, katolicism och protestantism, och 

religiositet i Europa. Detta är inte att säga att detta är universellt och råder även i andra delar av 

världen med andra religioner som dominerande. Huruvida religiositet har ytterligare en 

betydelse för lycka om man tillhör majoritetsreligion i en ickeeuropeisk och ickekristen kontext 

är något som inte besvaras i denna uppsats.  

Det tredje som kan konstateras är att sociala faktorer, framförallt social delaktighet och 

emotionellt stöd, ibland har en medierande effekt på religiositet i en europeisk och kristen 

kontext, och i de fall de har en medierande effekt förklarar de inte alltid hela sambandet. Det 

var enbart i Danmark som associationen mellan religiositet och lycka blev icke-signifikant när 

social delaktighet kontrollerades för. I Polen å andra sidan påverkades koefficienterna 

obetydligt när de sociala faktorerna kontrollerades för. Detta föranleder misstankar om att social 

delaktighet och emotionellt stöd har en större medierande effekt i mer sekulära europeiska 

länder än i länder som är mer religiösa. Denna misstanke uppdagas till följd av att 

religiositetskoefficienterna i både Irland och Polen fortfarande var märkbara och med 

oförändrad signifikansnivå när dessa medierande variabler kontrollerades för. I Polen hade de 

dessutom ingen medierande effekt. I både Sverige och Danmark minskade signifikansnivån av 

religiositetskoefficienterna när hänsyn togs till social delaktighet och emotionellt stöd, samt att 

i Danmark blev sambandet icke-signifikant. Dock krävs mer forskning för att utreda om så är 

fallet, eftersom koefficienten trots allt ändå minskade något i styrka i Irland när social 

delaktighet kontrollerades för, samt att sambandet i Sverige trots minskad signifikansnivå och 

styrka kvarstod som tydlig. Dessutom har endast effekten studerats i fyra länder i denna 

undersökning vilket inte utgör en tillräcklig representation för att avgöra om olika sociala 

faktorers medierande effekt varierar mellan mer religiösa och sekulära länder.   

De medierande faktorerna som varit av fokus i denna uppsats förklarar enligt de resultat som 

presenterats inte länken mellan religiositet och lycka till fullo, vilket är en trolig följd av att 

religiositet är en multidimensionell företeelse. Att vara religiös influerar många aspekter av 

individens liv och kan således leda till ökad lycka på flera sätt. Sålunda är också religiositet ett 

svårfångat begrepp, och det är problematiskt att fånga dess helhet i empiriska undersökningar 

(Glock 1962). Andra tänkbara medierande faktorer såsom positiva känslor och upplevelser 

(Van Cappellen m. fl. 2014) och meningen med livet (Aghababaeia & Blanchniob 2014) har 

inte beaktats i denna undersökning. Det är rimligt att anta att sådana aspekter också är 
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betydelsefulla mekanismer inom religiositet som leder till lycka. Det är en begränsning att 

enbart fokusera på en medierande aspekt som i denna undersökning, eftersom sambandet 

mellan religiositet och lycka bevisligen inte kan förklaras till fullo då. Detta är något som vidare 

borde undersökas i framtiden, och ifall betydelsen av dessa medierande faktorer varierar 

beroende av kontext. Då denna uppsats resultat kan leda till misstankar om att de sociala 

aspekterna av religiositet har en större medierande effekt i sekulära länder kanske det är så att 

de tänkbara kognitiva medierande faktorerna är mer betydelsefulla i religiösa länder. Det bör 

med andra ord undersökas om det som förklarar sambandet mellan religiositets och lycka skiljer 

sig åt i religiösa och sekulära länder.  

En ytterligare begränsning med denna studie är att majoriteten av respondenterna i de religiösa 

länderna i detta urval var katoliker, och att majoriteten av de religiösa respondenterna i de 

sekulära länderna var protestanter. Att även jämföra med ett religiöst protestantiskt land eller 

ett sekulärt katolskt land vore något som skulle tillföra värde till denna undersökning. Detta är 

något som beaktats i förarbetet av denna uppsats. Dock är det problematiskt att urskilja ett land 

som av tradition varit protestantiskt som dessutom är religiöst i nivå med Polen eller Irland, då 

de traditionella protestantiska länderna tenderar att vara mer sekulära (Edlund 2016). Detsamma 

gäller för de katolska länder i Europa, som tenderar att vara med religiösa. Av denna anledning 

har det inte varit möjligt att dessutom hitta ett religiöst protestantiskt land att även jämföra med 

eller ett väldigt sekulärt katolskt land.  

Det starka sambaband mellan att ofta dela i religiösa sammankomster och lycka som förekom 

i Sverige bör också vara ett intresseområde för framtida forskning. Mot bakgrund av 

sekulariseringen och avkristifieringen (Weber 1904, 1920, Christiano & Swatos 1999, Ester & 

Halman 1994) vore en tänkbar tankegång att delaktighet i religiösa sammankomsters effekt på 

lycka i ett sekulärt land som Sverige (Edlund 2016) skulle vara svagare, i likhet med Danmark. 

Särskilt eftersom det var i Sverige som störst andel av respondenterna inte uppgav sig tillhöra 

någon religion eller vara icke-religiösa. Svaren till detta hittas enbart till viss del i resultaten 

som presenteras i denna uppsats, emotionellt stöd och social delaktighet har en viss medierande 

effekt, men vad återstående del av sambandet beror på är en fråga för framtida forskning.  

Ytterligare en begränsning med denna uppsats är att resultaten utgår från en västerländsk 

europeiska och kristen kontext, av vilket följer att slutsatserna också är bundna till en europeisk 

kristen kontext. När det uttrycks att det finns en länk mellan religiositet och lycka menas 

egentligen att det finns en länk mellan kristen religiositet och lycka i en europeisk kontext, då 

en överväldigande majoritet av respondenterna som var religiösa också var kristna. Detta är 
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dessutom något återkommande i litteraturen, oftast har religiositet och lycka studerats i en 

västerländsk kontext med en tradition av kristendomen som dominerande religion (Peterson & 

Webb 2006, Lim & Putnam 2010).  Att studera sambandet mellan religiositet och lycka i andra 

delar av världen där andra religiösa dogmer och ideologier av tradition varit dominerande är 

något som bör förstärka förståelsen inom detta forskningsområde. Även om de centrala 

aspekterna av religion och religiositet verkar vara något som återkommer i religiösa system 

världen över (Durkheim 1912, Glock 1962) finns det en del betydelsefulla skillnader mellan 

världsreligionerna. De västerländska abrahamitiska religionerna utgår från liknande premisser, 

men i vissa fall finns betydelsefulla skillnader gentemot österländska religioner och religiösa 

praktiker. Sambandet mellan exempelvis buddistisk, taoistisk eller hinduistisk religiositet och 

lycka bör sålunda vara ett intressant forskningsämne, i jämförelse med sambandet mellan 

kristen religiositets och lycka.  

Sammanfattningsvis kan sägas att det finns en länk mellan religiositet och lycka, den varierar i 

styrka beroende på kontext. Sociala aspekter såsom emotionellt stöd eller social delaktighet 

förklarar delvis associationen mellan religiositet och lycka, men på grund av religiositets 

multidimensionella karaktär är det svårt att fånga dess helhet rent empiriskt och således förklara 

hela sambandet i en enskild studie. Vidare begränsas denna studie, i likhet med många andra, 

av kulturella och geografiska ramar, vilket gör det svårt att dra alltför stora slutsatser om 

sambandet mellan religiositet och lycka. Som följd kan sägas att det fortfarande finns en del att 

lära om religiositet och dess inverkan på lycka, och att förståelsen av religiositet ännu inte är 

komplett.   
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Effekten av kön, ålder, inkomst och utbildning på lycka 

Land Polen Irland Sverige  Danmark 

Variabler     

Kön -0,113 -0,163* -0,025 -0,098 

Ålder -0,011** 0,000 -0,001  

Inkomst (ref: svårt 

att klara sig på 

nuvarande inkomst     

     Lever bekvämt på   

nuvarande inkomst   1,825*** 1,229*** 1,481*** 1,267*** 

     Klarar sig på 

nuvarande inkomst 1,244*** 0,813*** 0,990*** 0,516** 

Utbildning (ref: 

grundskolenivå)     

     Gymnasial    

utbildning 0,125 0,159 -0,194 0,063 

     Eftergymnasial 

utbildning 0,194 0,465*** -0,075** 0,173 

Konstant 6,72 6,34 6,833 7,079 

R2 (justerad 0,112 0,074 0,080 0,077 

N-värde 1585 2334 1763 1489 

Beroende variabel: Självskattad lycka.  

* = p <0,05, ** = p <0,01, *** = p <0,001 
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Effekten av religiositet på livstillfredställelse 

 

Land Polen   Irland   Sverige   Danmark   

Variabler             
Självskattad 

religiositet (skala 0–

10) 0,164***   0,107***   0,009   0,025   
Delaktighet i 

religiösa 

sammankomster             
     Ofta  0,799***   0,416***   0,560**   0,084  
     Då och då  0,436*   0,321**   0,091   0,165  
Hur ofta ber du            -0,180 

     Ofta    0,387**   0,262**   0,007   0,110 

     Då och då   0,130   0,013   0,172    

             
Konstant 5,371 5,823 6,093 5,343 5,594 5,639 6,147 6,144 6,139 6,712 6,727 6,801 

N 1571 1595 1595 2322 2329 2329 1756 1765 1765 1487 1491 1491 

R2 (justerad) 0,13 0,113 0,104 0,12 0,114 0,108 0,097 0,101 0,097 0,096 0,096 0,096 

Beroende variabel: Livstillfredställelse 
Kontrollvariabler: kön, utbildning, ålder och inkomst 
* = p <0,05, ** = p <0,01, *** = p <0,001 
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Bilaga 3 
 

 

 

 

  

 

 

Effekten av religiositet på lycka med hänsyn till religionstillhörighet 

Land Polen Irland Sverige Danmark 

Variabler     

Hur ofta deltar du i religiösa tjänster 

(ref: mycket sällan/aldrig)     

     Ofta 0,853*** 0,380*** 0,538** 0,107 

     Då och då 0,704*** 0,218* 0,063 0,215* 

Religiös tillhörighet (ref: ingen 

religionstillhörighet/icke-religiös)     

     Katolik -0,290 0,027   

     Protestant   0,045 0,106 

Konstant 6,287 6,229 6,793 6,98 

N 1567 2303 1759 1487 

R2 (justerad) 0,120 0,071 0,059 0,039 

Beroende variabel: Självskattad lycka.  

Kontrollvariabler: kön, utbildning, ålder och inkomst 
* = p <0,05, ** = p <0,01, *** = p <0,001    


