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Sammanfattning

Då  de  äldre  delarna  av  populationen  förväntas  bli  en  större  andel  av  den  svenska

totalpopulationen är det av intresse att undersöka deras hälsotillstånd, där livstillfredsställelse

tycks vara en viktig faktor för ett gott åldrande. Utomlands har ett starkt stöd för en korrelation

mellan livstillfredsställelse och religiositet hittats. Ett delsyfte i denna studie var att undersöka

om en sådan korrelation även kan hittas i sekulära Sverige. Utifrån att också en stark korrelation

mellan livstillfredsställelse och sociala nätverk hittats både utomlands och i Sverige var nästa

delsyfte att undersöka om de sociala nätverk som kan hittas via ett religiöst deltagande i till

exempel  en  församling  bättre  kan  förklara  religionens  effekt  på  livstillfredsställelse  än  just

religiositeten själv. Deltagarna i studien var hämtade från en longitudinell studie kring åldrande

och vård kallad "The Swedish National Study on Aging and Care" (SNAC). Resultaten kunde

inte visa på någon korrelation mellan religiositet och livstillfredsställelse i Sverige. I och med

detta  utgick  ansatsen  till  att  förklara  en  sådan  korrelation.  Studien  pekade  på  att  effekten

religiositet  har  på  en  svensk  befolkning  tycks  skilja  sig  från  den  effekt  den  har  på  andra

populationer.

Nyckelord: Åldrande, livstillfredsställelse, religiositet, sociala nätverk
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Abstract

As the elder parts of the population are expected to become a larger proportion of the Swedish

total population there is an interest in investigating their state of health, for which life satisfaction

seems to be an important factor. Strong support for a correlation between life satisfaction and

religiousness has been found outside of Sweden. One aim of this study was to investigate if such

a  correlation  could  also  be  found  in  secular  Sweden.  A  strong  correlation  between  life

satisfaction and social networks has also been found both in and outside of Sweden. Following

this the next aim of the study was to investigate if the social network that can be found via

religious participation in for example a congregation could better explain the effect of religion on

life  satisfaction than religiousness itself.  The participants in  the study were gathered from a

longitudinal study about aging and care called "The Swedish National Study on Aging and Care"

(SNAC). The results did not show any correlation between religiousness and life satisfaction in

Sweden. The Study indicates that the effect religiousness has on the Swedish population seems to

be different from the effect it has on other populations.

Keywords: Aging, life satisfaction, religiousness, social network
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Introduktion

Inledning 

De äldre delarna av populationen har blivit mer och mer relevanta att studera under de senaste

decennierna då medellivslängden ökar och ökar och personer i kategorin äldre utgör en större

och  större  procentuell  del  av  invånarna.  Detta  stämmer  inte  minst  i  Sverige,  där  20%  av

invånarna är över 65, samt 5% är över 80 (Statistiska centralbyrån [SCB], 2017). Med en ökad

ålder kommer även ökade hälsoproblem, i  viss mån nya och i  viss mån liknande de som är

aktuella under resten av livet men med högre frekvens och svårighetsgrad  (Berglund, Hasson,

Wilhelmson,  Dunér  &  Dahlin-Ivanoff,  2016).  Livstillfredsställelse  kan  anses  ha  ett  högt

egenvärde, men tycks också negativt korrelera med olika typer av ohälsa. Detta gör variabeln

intressant att undersöka ur ett hälsoperspektiv (Steptoe, Deaton & Stone, 2014).

Utanför  Sverige  har  det  gjorts  ett  antal  studier  kring  en  eventuell  koppling  mellan

religiositet och livstillfredsställelse (Hill & Pargament, 2003). Dessa studier har pekat på att en

sådan relation finns, där hög religiositet samvarierar med en hög livstillfredsställelse. De länder

som undersökts har i huvudsak varit länder där religion till stor del anses vara en viktig del av

vardagen, vilket inte tycks vara fallet i Sverige (Gallup, 2009). Detta gör att ett utforskande av ett

eventuellt samband mellan religiositet och livstillfredsställelse i sekulära Sverige blir intressant.

Korrelationen  mellan  livstillfredsställelse  och  sociala  nätverk  är  dock  känd  både

utomlands (Pinquart  & Sörensen, 2000) och  i  Sverige (Taube, Kristensson, Midlov, Holst,  &

Jakobsson, 2013). Då denna faktor tycks vara relativt stark blir det intressant att undersöka hur

kopplingen mellan religiositet och livstillfredsställelse skulle påverkas om den sociala effekten

kontrollerades för. Då mycket av det klassiska religionsutövandet sker i sociala sammanhang, så

som  i  församlingar,  finns  det  anledning  att  tro  att  en  religiös  människa  saknar  ett  socialt

sammanhang i lägre utsträckning än någon som inte är religiös. Utifrån detta är det möjligt att

effekten religion får på livstillfredsställelse skulle förminskas om hänsyn togs till den sociala

faktorn.

Åldrande

Något som utmärker  de äldre är det  hos dem höga antalet  med kroppslig  och hälsorelaterad

bräcklighet (frailty). För hälsovården gör detta dem en viktig grupp att undersöka i och med det
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ökade vårdbehovet. I detta fall menas med bräcklighet att relativt sett mindre åkommor kan få

drastiska konsekvenser, som att en mindre infektion eller lättare fallskada kan leda till ett stort

vårdberoende och immobilitet  (Berglund et al.,  2016). Denna bräcklighet har en tendens att bli

exponentiellt  värre,  då  varje  nytt  problem  ökar  mottagligheten  för  ytterligare  problem.

Bräckligheten  samvarierar  även  med  diverse  psykologiska  svårigheter,  såsom  nedstämdhet,

ångest och social isolering (Taube, 2015). De faktorer som tycks vara relaterade till det motsatta,

lättsamhet, sinnesro och socialt deltagande, kan således ses som extra intressant för just de äldre.

Det goda åldrandet, eller det lyckade åldrandet, är ett koncept som kan definieras som den

typen av åldrande som är eftersträvansvärt för äldre, och för samhället om äldre  (Bowling &

Dieppe, 2005). En biologisk och medicinsk syn på det lyckade åldrandet fokuserar på optimering

av livslängd samt minimering av fysiska och psykiska åkommor. En sådan modell är Rowe och

Kahns (1997), vilka myntade begreppet "lyckat åldrande", som gör avstamp i ett distanserande

från bilden av en "sjuk" grupp och en "normal" grupp. De använde istället begreppen "vanligt

åldrande"  och  "lyckat  åldrande",  vilka  innefattar  komponenterna  sjukdomsrisk,  kognitiv  och

fysisk kapacitet samt aktivt deltagande i livet. Det vanliga åldrandet innebär här ett förväntat

sjunkande  hälsotillstånd  relaterat  till  åldrade.  Det  lyckade  åldrandet  blir  det  där  sådant

minimeras.

En  psykosocial  modell  för  ett  lyckat  åldrande  kan  innehålla  komponenter  som  inte

nödvändigtvis är direkt kopplade till närvaron eller frånvaron av biologiskt grundade åkommor

(Bowling  &  Dieppe,  2005). Exempel på sådana komponenter är generell livstillfredsställelse,

socialt  deltagande och olika  psykologiska  tillgångar.  En sådan psykologisk  syn  på  det  goda

åldrandet är mer nyanserad än den medicinska, där ett ideal inte är uppenbart och det inte är

självklart  vilka  komponenter  som är  mest  eller  minst  kopplade  till  begreppet,  samt  hur  de

samvarierar  och  påverkar  varandra.  Det  finns  dock indikationer  på  att  gott  socialt  stöd  och

utvecklade sociala nätverk med aktivt deltagande har en koppling till  både fysisk och mental

hälsa, och då ett lyckat åldrande (Rowe  & Khan, 1997). Omvänt så har ensamhet och social

isolering kunnat kopplas till sämre fysisk och mental hälsa (Taube, 2015). Det finns visst stöd för

att psykologiskt välmående till och med kan fungera som en skyddsfaktor gällande fysisk ohälsa

(Steptoe, Deaton & Stone, 2014).

5



Livstillfredsställelse

Livstillfredsställelse skulle kunna definieras som en utvärdering av personers tankar kring hur

bra deras livssituation är, deras livskvalitet samt hur nöjda de är med sina liv generellt (Steptoe et

al., 2014). Men det råder inte exakt konsensus kring hur livstillfredsställelse bör definieras, eller

hur konceptet kan separeras från liknande koncept, såsom välmående eller subjektiv livskvalitet.

Livskvalitet, välmående och livstillfredsställelse tycks i vissa forskningssammanhang användas

som om de mer eller mindre avser samma företeelse (Taube, 2015). 

Livskvalitet beskrivs i många forskningsfält som ungefär "det goda livet" (Berg, 2008).

Detta är en väldigt generell kategori som kan inrikta sig på allt mellan ekonomiskt välstånd, till

levnadsstandard, till en medicinskt värderad nivå av friskhet. Berg (2008) refererar till att andra

forskare tittat på över 1000 olika aspekter som de relaterat till livskvalitet, samt använt sig av

mer än 100 olika definitioner av livskvalitet. Tydligt tycks vara att många av dessa definitioner

inkorporerar, eller helt täcker, aspekter som kan beskrivas som livstillfredsställelse. Mångfalden

av definitioner innebär däremot att ett mått på livskvalitet inte utan vidare kan jämställas med

konceptet livstillfredsställelse.

Ett försök att närmare differentiera konceptet livskvalitet kan vara en uppdelning mellan

funktionsnivå och subjektivt välmående (Muldoon, Barger, Flory, & Manuck, 1998). De aspekter

av  livskvalitet  som  avser  funktionsnivå  är  både  objektiva  test,  såsom  medicinska  eller

prestationsbaserade  mätinstrument,  samt  skattingsformulär.  Subjektivt  välmående  avser  här

deltagarens egna uppfattning av dennes livskvalitet. Enligt denna uppdelning kan vi se att den

förstnämnda faktorn,  funktionsnivå,  passar dåligt  in  på konceptet  livstillfredsställelse,  medan

subjektiv välmående åtminstone delvis skulle kunna innehålla livstillfredsställelse.

Välmående kan enligt McDowell (2010) definieras som belåtenhet, tillfredsställelse eller

glädje som en produkt av optimalt fungerande. Här avses en subjektiv bedömning som utgår från

både upplevt objektiv verklighet samt helt subjektiva reaktioner på händelser och baserar sig på

personens  upplevelse  av  nuet,  vart  den är  på  väg samt  vart  den  vill  vara  på väg.  Generellt

utmärker sig två olika utgångspunkter när det kommer till hur psykiskt välmående bör mätas:

hedonism  och  eudaimonism  (McDowell,  2010;  Berg,  2008).  De  olika  synsätten  har  en

flertusenårig  historia  av  motsättningar  som  tar  avstamp  i  antikens  Grekland,  bland  annat  i

kampen mellan epikurismens ultra-hedonister och stoikernas förkastande av njutningsprincipen
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till  förmån  för  själslig  lycka  via  enbart  Platons  dygder.  Hedonism som filosofisk  skola  ser

njutning som det högsta goda där vägen till lycka är att maximera nettonjutning, det vill säga

uppsöka njutning och undvika smärta.  Vad gäller mätning av välmående manifesterar sig det

hedonistiska synsättet i tre olika typer av frågeställningar. De fokuserande på njutning (positiv

affekt), de fokuserande på smärta (negativ affekt) samt en kognitiv bedömning av livet som det

är:  livstillfredsställelse  (Diener,  Emmons,  Larsen,  &  Griffin,  1985).  Det  Eudaimonistiska

synsättet utgår från den etiska teorin om att leva enligt det sanna självet och idealet om att sträva

mot förträfflighet, vilket i sig skall ge mening och lycka (Mcdowell, 2010). De som utgår från

eudaimonismen  vid  mätning  av  välmående  går  inte  fullt  så  långt  så  att  de  likt  stoikerna

förespråkar ett "förakt mot känslorna" (Marcus Aurelius & Hays, 2003), men de kritiserar ändå

utgångspunkten att enbart mäta personlig njutning. Ett mätinstrument med ett eudaimonistiskt

synsätt  skulle  då  även  inkorporera  frågor  om strävan,  personlig  tillväxt  och  självuppoffring

(McDowell, 2010). Utifrån denna uppdelning kan mätandet av livstillfredsställelse ses som en

delkomponent i en mätning av hedonistiskt välbefinnande. 

Vad gäller livstillfredsställelse relaterat till ålder tycks inte ett enkelt svar om ett positivt

eller negativt samband kunna hittas. Steptoe et al. (2014) undersökte förändring i hedonistiskt

välbefinnande, däribland livstillfredsställelse, i åldersspannet 20-65 och fann en u-kurva där de

yngsta  och  de  äldsta  uttryckte  högst  grad  av  subjektivt  välmående.  Bottenläget  hittades

någonstans mellan 45 och 54, beroende på vilken typ av välmående som avsågs. En annan studie

(Mroczek,  & Spiro,  2005) undersökte gruppen 40-85, och fick en omvänd u-kurva,  där de i

början av mätningen skattade lågt på livstillfredsställelse, för att med tiden öka, plana ut och nå

sin kulmen vid 65, för att sedan sjunka efter 75 års ålder. Mroczek och Spiros resultat av en

nedåtgående kurva hos de äldsta stöds även av Berg (2008), som undersökte livstillfredsställelsen

bland de över 80 år.

Sociala nätverk

Sociala nätverk, som begreppet används i litteraturen, kan mätas utifrån en mängd olika variabler

med den gemensamma nämnaren att de uttrycker någon aspekt av människan i relation till andra

människor. En kategorisering som inte är ovanlig är den mellan variabler som mäter kvaliteten i

de sociala relationerna och variabler som mäter kvantiteten (Pinquart & Sörensen, 2000). Antal
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vänner,  hur ofta möten sker,  hur ofta en person deltar  i  bredare sociala sammanhang och så

vidare är exempel på variabler som undersöker kvantiteten. Kvaliteten kan mätas med frågor om

till  exempel  grad  av  närhet,  nöjdhet  över  relationer,  grad  av  socialt  stöd  och  känsla  av

delaktighet.  Frågor  kan  även  kategoriseras  in  i  familjekontakter  och  vänskapskontakter,  där

livssituation och livsfas kan avgöra vilken relationstyp som är viktigast (Pinquart & Sörensen,

2000).

En separation kan också göras mellan de delar av de sociala nätverken som specifikt rör

socialt stöd och de som mer generellt mäter sociala strukturer. Till exempel Hanson, Östergren,

Elmståhl, Isacsson och Ranstam (1997) undersökte grad av socialt deltagande i olika aktiviteter

samt  hur  stark  anknytning deltagaren  hade  till  sociala  strukturer  i  dennes  närhet.  Dessa  två

mindre delskalor bildar tillsammans en större delskala som de kallar sociala nätverk, vilken är

separat från en annan delskala de kallar socialt stöd. Socialt stöd innehåller även den två mindre

delskalor: instrumentellt stöd, vilket mäter tillgång till praktiskt stöd vad gäller information eller

materiella  tillgångar,  samt  emotionellt  stöd,  vilket  mäter  tillgång till  känslomässigt  stöd  och

trygg närhet. Inom skalorna sociala nätverk och socialt stöd kan det ingå frågor som mäter både

kvalitativa  och  kvantitativa  aspekter,  samt  familjerelationer  och  vänskapsrelationer  utan  att

nödvändigtvis separera dem. 

De sociala mål människor har när de är yngre skiljer sig ofta från de sociala mål de har

när de blir äldre, vilket kan vara en delförklaring till varför sociala nätverk ser annorlunda ut för

en person i yngre medelåldern i jämförelse med någon i pensionsåldern  (Siedlecki, Salthouse,

Oishi,  &  Jeswani,  2013).  Med  högre  ålder  kommer  ett  minskat  behov  av  rent  sociala

interaktioner, vilket kan förklara en tendens till att minska storleken på det sociala nätverket. Det

finns dock inte stöd för att anta att det minskade antalet kontakter skulle vara helt självvalt då

ålderdomen  via  sänkt  mobilitet  för  med  sig  svårigheter  att  både  ta  sig  till  vänner  och  för

jämnåriga  vänner  att  ta  sig  till  en,  samt  en  med tiden  ökad dödlighet  i  bekantskapskretsen.

Sociala kontakter fortsätter dock vara en viktig del av livet för äldre människor (Berg, 2008). Inte

minst då ökad ålderssvaghet innebär ett ökat behov av omhändertagande. 

Religiositet

För att vara ett så centralt fenomen för mänskligheten, och då även för människans psykologi,
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ägnas förvånansvärt lite uppmärksamhet åt religion och spiritualitet i den empiriska forskningen.

När aspekten undersöks hittas den oftast  som en mindre tilläggsvariabel i  studier med annat

huvudfokus  (Hill  & Pargament,  2003).  Då det  hittas  som centralt  tema sker  det  oftast  i  de

publikationer som är dedikerade till att studera just religion. Detta ointresse bör inte ha sin grund

i att religiositet kan antas ha ett lägre prediktivt värde då detta sällan är fallet. Bland de meta-

studier som gjorts, vilka av nödvändighet i huvudsak tittat på variabeln som mindre del i en

större  studie,  har  religiositet  i  den  form  den  hittats  visat  sig  kunna  korrelera  med  flera

hälsorelaterade variabler,  som subjektivt  välmående,  livslängd och sjukdomsresistens (Hill  &

Pargament, 2003). 

Då variabeln används sker ofta en distinktion mellan religiöst deltagande, till exempel

frekvens  av  kyrkobesök,  och  religiositet,  till  exempel  en  gradering  över  religionens

viktighetsgrad i deltagarens liv. Då religiositet undersöktes under en meta-studie under perioden

1931-79 (Witter, Stock, Okun, & Haring, 1985), undersökte de flesta studier de olika aspekterna

med ett item var. Enligt en senare review av forskningsläget var det vanligt att enbart religiöst

deltagande mättes, men inte den faktiska religiösa upplevelsen (Ellison, & Levin, 1998). 

Det tycks dock finnas en förståelse för att religion är ett väldigt mångfacetterat område,

där beteenden, attityder, värderingar och så vidare alla kan påverkas av religiositet, och i sin tur

påverka andra faktorer på olika sätt (Ellison, & Levin, 1998). Med detta i åtanke är det något av

en paradox att området undersöks med ganska grova medel, såsom en single-itemmodell eller

genom att enbart mäta beteenden. 

Det finns dock utvecklade psykometriska formulär för att mäta just religiositet.  Ett av

dessa är "religious orientation scale" (Allport, & Ross, 1967), vilken består av 20 frågor med fem

svarsalternativ  var.  Denna  skala  avser  mäta  två  olika  aspekter  av  religiositet:  Inneboende

(intrinsic) religiositet och ytlig (extrinsic) religiositet. Dessa två kategorier skiljer i grunden på

religiös  motivation  där  förstnämnda  avser  religiositet  som  ett  mål  i  sig  och  sistnämnda

religiositet som medel. Aspekterna har också kallats religiös mogenhet och religiös omogenhet,

där den inneboende religiositeten innebär att personen "lever" sin religion, att den har ett starkt

värde  och  fungerar  som  ledstjärna  i  personens  liv  utifrån  religionens  värderingar.  En  ytlig

religiositet  är  en  ändamålsmässigt  motiverad  religiositet,  där  den  sociala  faktorn  eller

grupptillhörigheten kan vara vad som lockar. En mer självcentrerad syn på tro räknas också hit,
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till exempel en motiverad av att undvika straff i efterlivet eller hopp om gudomligt beskydd i

jordelivet.  Allport och Ross skala har använts och modifierats sedan den kom på 50-talet, men

andemeningen  i  dessa  två  kategorier  kvarstår  i  olika  former  (Sillick  &  Cathcart,  2013;

Aghababaei & Błachnio, 2014).

Vad gäller religiositet och åldrande så tycks det finnas ett positivt samband (Hayward, &

Krause, 2015). Hayward och Krause använde sig utav ett stort dataset inhämtat mellan 1981 och

2013 som involverar 80 olika länder, där variabler kring deltagande i religiösa sammanhang samt

skattning av hur viktig Gud var i deltagarens liv var inkluderade. Vad de där hittade var att hög

ålder korrelerade med båda typerna av religiositet. Detta gällde för majoriteten av länder, men

sambandet var starkast i västvärlden. Könsskillnader gällande religiositet  är också något som

verkar  vara  universellt  där  kvinnor  i  högre  utsträckning  än  män  identifierar  sig  själva  som

religiösa (Stark, 2002).

Tidigare forskning

Livstillfredsställelse och religion

Ett stort antal studier har funnit stöd för att det finns en korrelation mellan religion och mental

hälsa (Hill  &  Pargament,  2003).  Witter  et  al. (1985)  gjorde  en  metastudie  av  28  artiklar

innehållandes 56 effektstorlekar som jämförde religion och subjektivt välmående. Artiklarna var

publicerade mellan 1931 och 1979. Vad som där hittades var en genomsnittlig effektstorlek på .

16. Åldern på deltagarna tycktes spela roll, där korrelationen variablerna emellan var starkare i

studier  med  en  högre  ålder  på  deltagarna.  Det  fanns  också  ett  negativt  samband  mellan

publikationsår  och  effektstorlek,  alltså  att  effektstorleken  sjönk  ju  nyare  studien  var.  Inga

könsskillnader  hittades  vad  gäller  effektstorlekar.  Det  tycktes  även  finnas  en

genomsnittseffektstorleksskillnad mellan religiös aktivitet och välmående, .18, samt religiositet

och välmående, .16. Sammantaget tycktes religiositet kunna stå för mellan två till sex procent av

variansen i välmående, vilket gav variabeln ett sämre prediktivt värde än bland annat inkomst

och ensamhet, bättre prediktivt värde än till exempel ålder och kön, samt ungefär ett likvärdigt

prediktivt värde med socioekonomisk status samt sociala aktiviteter. 

En senare metaanalys som granskade relationen mellan religion och mental hälsa gavs ut

av Hackney och Sanders (2003), där livstillfredsställelse var en av faktorerna under mental hälsa
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som undersöktes. De analyserade 35 artiklar utgivna mellan 1990 och 2001 med sammanlagt 264

korrelationer.  Vad de fann var  en korrelation mellan livstillfredsställelse  och religion på .12.

Religionsvariablen kunde också delas in i tre underkategorier: institutionell religion, ideologisk

religion  samt  personlig  fromhet.   Institutionell  religion,  vilken  korrelerade  med

livstillfredsställelse med .10, innefattade den sociala biten av religiositeten, såsom deltagande

under gudstjänster och församlingsaktiviteter. Ideologisk religion innebar attityder till själva tron

och  dess  skrifter,  och  korrelerade  med  .12   med  livstillfredsställelse.  Personlig  fromhet

definierades  som  en  internaliserad  tro  och  personlig  emotionell  kontakt  med  Gud,  och

korrelerade med livstillfredsställelse med .14.

Hackney och Sanders nämner även en review gjord av Koenig och Larson (2001), vilken

gick igenom 850 studier som undersökte relationen mellan livstillfredsställelse och religion. Vad

de beskrev var att ungefär 80% av dem innehöll ett positivt samband variablerna emellan. 

De båda metaanalyserna fokuserar i huvudsak på Amerikanska artiklar, men relationen

mellan  livstillfredsställelse  och religion  har  även undersökts  i  andra  länder.  En polsk  studie

(Aghababaei & Błachnio, 2014) undersökte en population på 208 polska katolska studenter, där

religion delades upp i tre kategorier: inneboende religiositet, ytlig personlig religiositet samt ytlig

social religiositet. Faktorn inneboende religiositet, vilken syftade på mognare allomfattande och

livsguidade religiositet, korrelerade med livstillfredsställelse med .21. Ytlig personlig religiositet

korrelerade  med  livstillfredsställelse  med  .17,  och  syftade  på  en  omognare  psykologiskt

självsörjande religiositet.  Ytlig social  religiositet  syftade på ett  socialt  motiverat deltagande i

religiösa sammanhang och korrelerade inte alls med livstillfredsställelse. En annan studie, på 342

universitetsstudenter  från  Australien (Sillick  & Cathcart,  2013)  undersökte  relationen mellan

religion och glädje, där de också använde de två religionskategorierna inneboende religiositet

och yttre social religiositet. De fann omvänt att en hög grad inneboende religiositet predicerade

låga nivåer av glädje, samt att en hög grad av yttre social religiositet predicerade höga nivåer av

glädje.

Studier i muslimska länder har också gjort, bland annat en med sammanlagt 295 turkiska

och jordanska deltagare  (Ayten & Ferhan, 2016). I resultaten hittades en statistiskt signifikant

korrelation mellan livstillfredsställelse och religion på .2.
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Livstillfredsställelse och sociala nätverk

Sambandet mellan livstillfredsställelse och sociala nätverk är välundersökt och mycket tyder på

att ett sådant positivt samband är starkt. Pinquart och Sörensen (2000) utförde en metastudie där

de undersökte 286 studier som behandlade olika prediktorer för subjektivt välmående för äldre,

bland annat sociala nätverk. Resutatet visade på en signifikant korrelation av .15 mellan sociala

nätverk  och  livstillfredsställelse.  Vidare  var  korrelationen  högre  för  aspekter  som  mätte

kvaliteten av de sociala  relationerna (.22) jämfört  med korrelationen för aspekter  som mätte

kvantiteten  av  de  sociala  relationerna  (.12).  Vänskapskontakter  tycktes  också  vara  en  bättre

prediktion än kontakter med vuxna barn. Däremot var kopplingen mellan kvalitetskontakten med

vuxna barn och livstillfredsställelse starkare än kopplingen mellan kvalitetskontakt med vänner

och livstillfredsställelse.

En  longitudinell  studie  har  gjorts  av  Rafnsson,  Shankar  och  Steptoe  (2015),  vilka

undersökte relationen mellan subjektivt välmående, vilket inkluderade livstillfredsställelse, och

sociala  nätverk  hos  4116  Engelska  äldre.  Sociala  nätverk  delades  in  i  tre  kategorier:

nätverksmångfald, nätverksstorlek samt nätverkskontaktsfrekvens. Nätverksmångfald mätte hur

många olika typer av nätverk som deltagaren hade (barn, övrig familj samt vänner). Resultaten

visade på att alla tre typer av sociala nätverk hade en positiv korrelation med livstillfredsställelse

då de jämfördes var för sig, både under första mätningen, och under uppföljningen sex år senare.

Då  effekten  av  de  tre  kategorierna  undersöktes  samtidigt  hade  enbart  nätverksstorlek  samt

kontaktfrekvens en oberoende påverkan på livstillfredsställelse. 

De  tidigare  nämnda  studierna  definierade  äldre  som  60+,  men  de  har  också  gjorts

undersökningar  gällande  sociala  nätverkens  påverkan  på  livtillfredsställelse  för  populationen

80+. I  en sådan (Berg,  Hassing,  McClearn & Johansson,  2006) hittades  för  denna grupp ett

signifikant  samband  mellan  kvaliteten  av  en  deltagares  sociala  nätverk  samt  dess

livstillfredsställelse.  En  annan  studie  tittade  även  på  relationen  mellan  ensamhet  och

livstillfredsställelse (Taube et al., 2013), där en signifikant negativ korrelation hittades.

Syfte

Rådande  kunskapsläge  tyder  starkt  på  att  det  finns  en  koppling  mellan  religiositet  och

livstillfredsställelse,  samt  en  koppling  mellan  sociala  nätverk  och livstillfredsställelse.  Dessa
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kopplingar,  samt  hur  de  relaterar  till  varandra,  hos  äldre  svenskar  är  det  huvudsakliga

undersökningsområdet  för  den  aktuella  studien.  Studien  har  utifrån  detta  område  två

huvudsakliga frågeställningar:

1: Finns relationen mellan religiositet  och livstillfredsställelse även hos en äldre population i

sekulära Sverige?

2: Kan en sådan relation bättre förklaras av det sociala nätverk som återfinns i en religiös grupp

än just religiositeten själv?

Utöver detta avser studien undersöka om det föreligger några ålders- eller könsskillnader.

Hypoteser

Utifrån den forskning som finns tillgänglig antas följande hypoteser:

H1: Det finns ett positivt samband mellan livstillfredsställelse och religion.

H2:  En  stor  del  av  ett  positivt  samband  mellan  livstillfredsställelse  och  religion  kan  bättre

förklaras av det sociala nätverk som återfinns i en religiös grupp.

H3: En modell som inkorporerar både sociala nätverk och religiositet har bättre prediktivt värde

än variablerna var för sig.

Metod

SNAC

Deltagarna i studien var hämtade från en longitudinell och interdisciplinär studie kring åldrande

och vård som heter "The Swedish National Study on Aging and Care" (SNAC)(Lagergren et al.,

2004).  SNAC är utförd i  fyra olika regioner,  där deltagare från Blekingeregionen (SNAC-B)

används i aktuell studie. Syftet med SNAC är att under en längre period följa äldre individer

inom ett  visst geografiskt område och insamla data av en mängd olika karaktär.  Denna data

samlas i en databas för att göra det möjligt att studera hur individers vård- och omsorgsbehov

utvecklas, hur de tas om hand i vården och vilket resultat det ger.

SNAC  består  av  två  olika  delar,  en  vårdsystemdel  och  en  befolkningsdel.

Vårdsystemdelen  granskar  hur  äldre  tas  om  hand  om  och  hur  de  fungerar  i  vård-  och
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omsorgssystemet. Befolkningsdelen, ur vilken aktuell studie hämtar sin data, innehåller en stor

mängd data hämtad från undersökningar, intervjuer och enkäter som upprepas med tre eller sex

års mellanrum. Data som inhämtas innehåller olika sorters ohälsa,  men också levnadsvillkor,

livsstil, personlighet, livskvalitet, psykiskt tillstånd med mera.

Deltagare

Deltagarna  bestod  av  tio  ålders-kohorter  (60,  66,  72,  78,  81,  84,  87,  90,  93  och 96),  vilka

inhämtades via folkbokföringsregistret. Alla deltagare bodde i Karlskrona, som har cirka 64 000

invånare och liknar andra svenska småstadssamhällen vad gäller kön, ålder och funktionsnivå.

Datainsamlingen för SNAC-B gjordes mellan 2001 och 2003, och 1402 (61%) av de tillfrågade

valde att delta i studien. Av de som valde att ej delta angav 83% som anledning att de inte ville

och 11% angav att de var för sjuka för att delta. Vad gäller könsfördelningen i gruppen var 817

(58%) kvinnor och 585 (42%) män, vilket faller i linje med liknande kohorter i Sverige enligt

statistiska centralbyrån (2017). På frågan "Är Du troende/har Du en religiös tro?" svarade 692

(49%) ja och 557 (40%) nej. 153 (11%) valde att ej svara på frågan. 

Aktuell studie utgick från de 1402 individer som valt att delta i SNAC-B och exkluderade

från dessa de individer som inte till fullo fyllt i de enkäter som avsågs användas för studien,

vilket var 849 (61%). Av de 553 kvarvarande var 318 (57%) kvinnor och 235 (43%) män. På

frågan "Är Du troende/har Du en religiös tro?" svarade 306 (55%) ja och 247 (45%) nej. För

medelålder  med  tillhörande  standardavvikelser  för  dessa  grupper  se  tabell  2.  Därefter

exkluderades de under 66 samt de över 84 vilket resulterade i 397 deltagare. Av dessa var 216

(54%) kvinnor och 181 (46%) män. På frågan "Är Du troende/har Du en religiös tro?" svarade

218 (55%) ja och 179 (45%) nej. För medelålder med tillhörande standardavvikelser för dessa

grupper se tabell 1. 

De 553 som inkluderade alla åldersgrupper delades även upp i tre kategorier, unga äldre

(60-74)  mellanäldre  (75-84)  och  äldre  äldre  (85+).  Gruppen  unga  äldre  utgjorde  45%  av

populationen, vilket var 247 (57% kvinnor samt 47% religiösa). Gruppen Mellanäldre utgjorde

39%, vilket  var 219 (53% kvinnor samt 59% religiösa).  Gruppen Äldre äldre utgjorde 16%,

vilket  var  87  (70%  kvinnor  samt  70%  religiösa).  För  medelålder  med  tillhörande

standardavvikelser för dessa grupper se tabell 4.
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Instrument

Livstillfredsställelse

Livstillfredsställelse  mättes  med Liangs  11-itemmodell  (Liang,  1984),  som är  en  modifierad

version av the Life Satisfaction Index (LSI-A)(Neugarten, Havighurst, & Tobin, 1961). Liangs

11-itemmodell har tidigare visats passa bra med SNAC-B materialet (Fagerström et al., 2012;

Bratt, Stenström, Rennemark 2015). Originalversionen av LSI-A består av 20 items indelade i 12

positivt  laddade  och  8  negativt  laddade  påståenden,  med  svarsalternativen  "instämmer"  och

"instämmer inte". Aktuell studie använder även ett tredje alternativ, "tveksam", vilket visat sig

leda till en högre intern konsistens än användning av den tvågradiga skalan (Helmes, Goffin, &

Chrisjohn, 1998). Liangs 11-itemmodell använder 11 av originalversionens 20 påståenden, varav

8 positivt laddade och 3 negativt laddade och innehåller tre delskalor: humör, livskrydda och

kongruens. Humör-skalan, vilken innehåller tre items, mäter glädje och optimism. Livskrydda-

skalan innehåller fyra items och mäter deltagarens njutning under vardagsaktiviteter. Kongruens-

skalan  innehåller  fyra  items  och  mäter  kongruensen  mellan  deltagarens  önskade  mål  och

uppnådda mål. 

För  aktuell  studie  visade  en  statistisk  undersökning  av  den  interna  konsistensen  för

Liangs  11-itemmodell  ett  Cronbachs  alpha-värde  på  .75.  Cronbachs  alpha-värdena  på

delskalorna var .62 för humör, .61 för livskrydda och .64 för kongruens. Ingen av skalorna var

normalfördelade,  varför  parametriska  test  ej  kunnat  användas.  För  användning  i  analysen

skapades en variabel döpt till "livstillfredsstälellse" med hjälp av en poängsumma för de elva

item som ingår i Liangs 11-itemmodell, vilket gav ett minimipoäng på 11 samt ett maxpoäng på

33, där ett lågt poängvärde innebar en låg livstillfredsställelse och ett högt poängvärde en hög

livstillfredsställelse. Variabler utifrån en poängsumma skapades även för de item som ingår i

delskalorna humör (min-maxpoäng på 3-9), livskrydda (4-12) och kongruens (4-12).

Sociala nätverk

För  att  mäta  sociala  nätverk  användes  ett  frågeformulär  utvecklat  av  Hanson och Östergren

(1987; Hanson et al., 1997). Mätinstrumentet utvecklades för användning på män men har även

prövats  på  kvinnor  (Rennemark  & Hagberg,  1997).  I  aktuell  studie  användes  ett  modifierat

formulär utecklat  för SNAC-materialet.  Detta modifierade formulär bestod av tre frågor som

15



behandlade  emotionellt  stöd,  vilket  innebär  tillgång  till  omvårdnad  och  uppmuntran  av

deltagarens personliga värde och dennes känsla av tillit och förtroende. En fråga som behandlade

instrumentalt  stöd,  vilket innebär tillgång till  information,  rådgivning och materiella resurser.

Fyra frågor som behandlade social förankring, vilket mäter till vilken grad deltagaren tillhör och

är  förankrad  i  formella  och  informella  grupper  samt  känslor  kring  att  vara  medlem i  dessa

grupper. Frågorna ber deltagaren att svara med hjälp av olika skalor beroende på fråga. Frågan

med minst antal alternativ var tvågradig, frågan med flest antal alternativ var sjugradig och de

övriga fyragradiga eller femgradiga. 

Även ensamhet mättes som en del av sociala nätverk med hjälp av fyra frågor. Tre av

dessa från Ekwall, Sivberg och Hallbergs (2005) studie kring ensamhet hos äldre, samt en fjärde

från Taube et al.'s (2013) tillägg till de ursprungliga tre.

Sammantaget  mättes  sociala  nätverk  med  hjälp  av  13  item.  För  aktuell  studie  var

Cronbachs  alpha-värdet  för  intern  validitet  .72.  Skalan  var  ej  normalfördelad,  varför

parametriska test ej kunnat användas. För användning i analysen skapades en variabel döpt till

"sociala nätverk" med hjälp av en poängsumma från de 13 item vilka avsåg mäta sociala nätverk.

Detta gav ett minimipoäng på 13 och ett maxpoäng på 57, där ett lågt poängvärde innebar en låg

social  förankring,  en  liten  tillgång  till  socialt  stöd  samt  starka  ensamhetskänslor.  Ett  högt

poängvärde  innebar  en  stark  social  förankring,  stor  tillgång  till  socialt  stöd  samt  svaga

ensamhetskänslor. 

Övriga demografiska frågor

I formulären ingick även frågor om kön och ålder. För att undersöka religiositet ställdes frågan

"Är Du troende/har Du en religiös tro?" med svarsalternativen ja eller nej. Frågan "Deltar Du i

religiösa aktiviteter?" ställdes också, med svarsalternativen "Nej, inte alls", "Ibland" samt "Ja,

ofta".

Procedur

Aktuell studie utgick från de 1402 individer som valt att delta i SNAC-B och exkluderade från

dessa de individer som inte till fullo fyllt i de enkäter som avsågs användas för studien. Därefter

exkluderades de under 66 samt de över 84. De under 66 exkluderades på grund av att deras

16



sociala sammanhang får antas se väldigt annorlunda ut i jämförelse med övriga åldersgrupper då

de i och med att de ännu inte uppnått pensionsålder kan antas delta i arbetslivet. Deltagare över

84 exkluderades på grund av den sänkta förmåga att förflytta sig och ökade mentala ohälsa som

skulle innebära att denna gruppens sociala mönster kunde utmärka sig.

De 553 som inkluderade alla åldersgrupper delades även upp i tre kategorier, unga äldre

(60-74) mellanäldre (75-84) och äldre äldre (85+). Detta gjordes då det kunde finnas ett intresse

av att gå utöver den ursprungliga frågeställningen och se om dessa ålderskategorier skiljer sig

från  varandra,  då  liknande  kategorisering  visat  sig  användbar  i  tidigare  forskning  (Stuart-

Hamilton, 1997).

Etik

Deltagarna gav muntligt och skriftligt samtycke till deltagande i studien inom ramen för SNAC-

B, som godkändes av den regionala etikprövningsnämnden i Lund (LU dnr 650-00 och LU dnr

744-00) (Lagergren et al., 2004). I aktuell studie behandlades materialet i anonymiserad form

där författaren saknade möjlighet att identifiera enskilda deltagare. 

Dataanalys

För att analysera data användes IBM SPSS, version 23. Deskriptiv- och frekvensanalys användes

för  att  undersöka  huruvida  data  var  normalfördelad,  samt  för  att  ge  en  överblick.  Därefter

utfördes itemanalyser på de item som ingick i de skalor och delskalor som ämnats användas, för

att undersöka huruvida de hade en rimlig intern homogenitet. Vidare analys av data gjordes med

hjälp  av  nollhypotesprövningar  och  korrelationsberäkningar.  Då  inga  av  skalorna  var

normalfördelade  var  alla  utförda  test  icke-parametriska.  Mann-Whitneys  oberoende  U-test

användes för att undersöka könsskillnader samt skillnader mellan religiösa och icke-religiösa för

variablerna ålder, sociala nätverk och livstillfredsställelse samt dess delskalor humör, livskrydda

och kongruens. Spearmans korrelationskoefficient användes sedan för att undersöka sambanden

mellan  variablerna  ålder,  kön,  religiositet,  sociala  nätverk  samt  livstillfredsställelse  och dess

delskalor. 

Mann-Whitneys  oberoende  U-test  utfördes  initialt  på  gruppen  66-84,  sedan  på  alla

åldersgrupper  (60-96) och sist  på ålderskategorierna unga äldre (60-74),  mellanäldre (75-84)
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samt äldre äldre (85+). Spearmans korrelationskoefficient användes därefter för gruppen 66-84

och sedan för ålderskategorierna unga äldre, mellanäldre och äldre äldre.

Resultat

Tabell  1  visar  medelvärden och standardavvikelser  för  ålder,  livstillfredsställelse  och sociala

nätverk utifrån kön och religiositet  för  åldrarna  66-84 (n=397).  Den visar  också  resultat  för

Mann-Whitneys  oberoende  U-test.  Resultatet  på  U-testet  visade  inte  på  någon  signifikant

skillnad mellan de som angav sig vara icke-religiösa och de som angav sig som religiösa vad

gäller  livstillfredsställelse  (U=19381.500,  N1=179,  N2=218,  p=.909,  two-tailed).  U-test  utförs

även för delskalorna humör, livskrydda och kongruens på båda grupperna men ingen signifikant

skillnad kunde hittas.  Resultaten kunde heller  inte visa på skillnad mellan icke-religiösa och

religiösa  för  variabeln  sociala  nätverk  (U=17806.500,  N1=179,  N2=218,  p=.133,  two-tailed).

Signifikant skillnad hittades dock för ålder mellan den icke-religiösa och den religiösa gruppen

(U=17187.500, N1=179, N2=218, p=.037, two-tailed).

Inga könsskillnader hittades för variablerna ålder, livstillfredsställelse och sociala nätverk

för gruppen 66-84.

Tabell 1

Medelvärden, standardavvikelser och U-test för ålder, livstillfredsställelse och sociala nätverk

utifrån kön och religiositet för åldrarna 66-84

Min Max Totalt Kvinnor Män Icke-religiösa Religiösa

Variabler M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) M(SD)

Ålder 66 84 75.59 75.49 75.71 74.78 76.25*

(6.80) (6.80) (6.83) (6.90) (6.66)

Livstillfredsställelse 12 33 25.64 25.29 26.05 25.66 25.62

(4.33) (4.57) (4.00) (4.13) (4.50)

Sociala nätverk 23 57 42.17 41.84 42.56 41.78 42.50

(5.71) (5.67) (5.74) (5.40) (5.94)
Not: N=397

** p<.001
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* p<.05

Medelvärden, standardavvikelser och resultat  för Mann-Whitneys  oberoende U-test  för ålder,

livstillfredsställelse  och  sociala  nätverk  utifrån  kön  och  religiositet  redovisas  också  för  hela

åldersgruppen (60-96, n=553) i  tabell  2.  Inte heller  för denna åldersgrupp hittades det några

signifikanta  skillnader  vad  gäller  religiositet  för  livstillfredsställelse  (U=35959.000,  N1=246,

N2=306,  p=.326,  two-tailed).  U-test  gjordes  även  för  delskalorna  humör,  livskrydda  samt

kongruens,  men inga signifikanta  skillnader  hittades  mellan  icke-religiösa  och religiösa.  Inte

heller någon signifikant skillnad hittades för variabeln sociala nätverk (U=35118.000, N1=247,

N2=306, p=.152, two-tailed). En signifikant skillnad hittades dock mellan gruppen icke-religiösa

och religiösa vad gäller ålder (U=29594.000, N1=247, N2=306, p<.001, two-tailed). Skillnaden

blev tydligare för gruppen 60-96 (p>.001) i jämförelse med gruppen 66-84 (p=.037).

Signifikanta  könsskillnader  hittades  med  U-test  för  variablerna  livstillfredsställelse

(U=33166.500, N1=318, N2=235, p=.023, two-tailed) samt sociala nätverk (U=33520.500, N1=3,

N2=235, p=.038, two-tailed).

Tabell 2

Medelvärden, standardavvikelser och U-test för ålder, livstillfredsställelse och sociala nätverk

utifrån kön och religiositet för hela åldersspannet.

Min Max Totalt Kvinnor Män Icke-religiösa Religiösa

Variabler M(SD) M(SD) M(SD) M(SD) M(SD)

Ålder 60 96 75.73 76.06 75.29 73.69 77.38**

(9.61) (9.88) (9.22) (9.50) (9.38)

Livstillfredsställelse 12 33 25.49 25.10* 26.02 25.71 25.31

(4.40) (4.59) (4.07) (4.25) (4.51)

Sociala nätverk 23 57 42.11 41.70* 42.67 41.81 42.36

(5.64) (5.61) (5.63) (5.45) (5.78)
Not: N=553

** p<.001

* p<.05
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Korrelationsanalyser utfördes med Spearmans korrelationskoefficient för variablerna religiositet,

sociala  nätverk  och  livstillfredsställelse  med  dess  tre  delskalor  humör,  livskrydda  och

kongruens(tabell 3). Ett samband mellan religiositet och livstillfredsställelse kunde inte hittas

(rs=.006, N=397, p=.909). Ett samband kunde heller inte hittas mellan religiositet och någon av

delskalorna.  Resultatet  visade på en signifikant positiv korrelation mellan livstillfredsställelse

och sociala nätverk (rs=.418, N=397, p<.001, Two-tailed).

Korrelationsanalyser  med  Spearmans  korrelationskoefficient  utfördes  också  för  ovan

nämnda  variabler  tillsammans  med  ålder,  kön  och  religiöst  deltagande  (tabell  3).  Resultatet

visade på  en signifikant positiv korrelation mellan religiositet och ålder (rs=.105, N=397, p= .

037, Two-tailed), vilket innebar att ju äldre deltagaren var desto mer sannolikt religiös. Mycket

snarlik  korrelation hittades  även mellan  ålder  och  deltagande i  religiösa  aktiviteter.  (rs=.103,

N=397,  p=  .041,  Two-tailed).  Det  fanns  även  en  signifikant  negativ  korrelation  mellan

religiositet och kön (rs=-.228, N=397, p<.001, Two-tailed), vilket innebar att fler kvinnor än män

sade  sig  vara  religiösa.  Mycket  snarlik  korrelation  hittades  även  för  deltagande  i  religiösa

aktiviteter  (rs=-.219,  N=397,  p<.001,  Two-tailed). En  signifikant  positiv  korrelation  hittades

också mellan religiositet och deltagandet i religiösa aktiviteter (rs=.533, N=397, p<.001, Two-

tailed).

Det fanns också en signifikant positiv korrelation mellan deltagande i religiösa aktiviteter

och sociala nätverk (rs=.158, N=397, p=.002, Two-tailed), vilket innebar att deltagare som deltog

i religiösa aktiviteter skattade högt på sociala nätverk i jämförelse med de som deltog i religiös

aktivitet i mindre utsträckning. 

En signifikant  negativ korrelation hittades  också mellan livstillfredsställelse  och ålder

(rs=-.207, N=397, p<.001, Two-tailed),  vilket innebar att  ju äldre en deltagare var desto mer

sannolikt att denne skattade lågt på livstillfredsställelse. Detta stämde för både huvudskalan och

dess delskalor, med undantaget kongruens där ett signifikant samband ej kunde hittas. 
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Tabell 3

Spearmans  korrelationskoefficienter  för  ålder,  kön,  religiositet,  religiösa  aktiviteter,  sociala

nätverk och livstillfredsställelse med dess tre delskalor

1.

Ålder

2.

Kön

3.

Relig

4.

Rel akt

5.

Soc

6.

LS

7.

Humör

8.

Livskr

Variabel

1. Ålder -

2. Kön .015 -

3. Religiositet .105* -.228** -

4. Religiösa aktiviteter .103* -.219** .533** -

5. Sociala nätverk -.030 .065 .075 .158* -

6. Livstillfredsställelse -.207** .077 .006 .067 .418** -

7. Humör -.178** .058 .002 .042 .326** .832** -

8. Livskrydda -.308** .042 .028 .078 .371** .766** .544** -

9. Kongruens .031 .073 .017 .016 .271** .654** .325** .233**
Not: N=397, Kön: 1=Kvinna, 2=man, Religiositet: 1=icke-Religiös, 2=Religiös, 

Deltagande i religiösa aktiviteter: 1=Nej, inte alls, 2=Ibland, 3=Ja, ofta

** p<.001

* p<.05

I tabell 4 redovisas också medelvärden och standardavvikelser för Ålderskategorierna unga äldre

(60-74),  mellanäldre  (75-84)  samt  äldre  äldre  (85+)  med  variablerna  sociala  nätverk  och

livstillfredsställelse samt dess delskalor. 

Sambandet mellan variablerna kön, religiositet, sociala nätverk och livstillfredsställelse

med dess tre delskalor jämfördes också med hjälp av Spearmans korrelationskoefficient. Dessa

korrelationsmatriser  skiljde sig inte  nämnvärt  åt  sinsemellan eller  med korrelationsmatrisen i

tabell 3 vad gäller vilka variabler som hade statistiskt signifikanta samband. Undantaget var en

statistiskt signifikant negativ korrelation mellan religiositet och livskrydda för ålderskategorin

äldre äldre (rs=-.257, N=87, p= .016, Two-tailed), vilket innebar att deltagare som svarade ja på

frågan om huruvida de är religiösa eller ej skattade lågt på skalan livskrydda. 
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Tabell 4

Medelvärden  och  standardavvikelser  för  sociala  nätverk  och  livstillfredsställelse  samt  dess

delskalor utifrån ålderskategorierna yngre äldre, medeläldre samt äldre äldre.

Min Max Totalt

N=553

Yngre äldre

N=247 

Medeläldre

N=219 

Äldre äldre 

N=87

Variabler M(SD) M(SD) M(SD) M(SD)

Ålder 60 96 75.73 66.27 81.19 88.86

(9.61) (4.66) (2.55) (2.47)

Sociala nätverk 23 57 42.11 42.60 41.97 41.11

(5.64) (5.43) (5.94) (5.33)

Livstillfredsställelse 12 33 25.49 26.67 24.86 23.76

(4.40) (4.13) (4.41) (4.25)

Humör 3 9 5.81 6.25 5.54 5.22

(1.82) (1.85) (1.71) (1.71)

Livskrydda 4 12 9.87 10.66 9.44 8.68

(2.04) (1.61) (2.09) (2.14)

Kongruens 4 12 9.82 9.75 9.87 9.86

(1.89) (1.89) (1.93) (1.84)

Diskussion

Resultatsammanfattning

Syftet med studien var att undersöka om livstillfredsställelse korrelerade med religiositet, och om

så var fallet undersöka om den sociala gemenskap som kan hittas i en församling bättre kunde

förklara en sådan relation. Den första hypotesen var att ett positivt samband skulle hittas mellan

livstillfredsställelse och religiositet, men ett sådant kunde ej hittas. En stark positiv korrelation

hittades  dock mellan livstillfredsställelse  och sociala  nätverk,  vilket  var  ett  delantagande för

hypotes 2 och 3. Hypotes 2 var att ett samband mellan religiositet och livstillfredsställelse till

stor del skulle kunna förklaras av en positiv korrelation mellan livstillfredsställelse och sociala

nätverk. Då hypotes 2 förutsatte att hypotes 1 bekräftades och så inte var fallet följer detta att

också hypotes 2 motbevisas. Även hypotes 3 förutsatte att hypotes 1 bekräftades och blev då till

följd  av  att  hypotes  1  motbevisades  också  motbevisad.  För  att  vidare  undersöka  hypotes  1
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utökades det  undersökta åldersspannet  från 66-84 till  60-96, vilket  gav samma resultat.  Den

undersökta populationen delades även in i tre ålderskategorier, yngre äldre medeläldre samt äldre

äldre för att vidare undersöka hypotes 1, men inte heller här syntes någon korrelation mellan

livstillfredsställelse och religiositet. För kategorin äldre äldre hittades dock en korrelation mellan

religiositet och livskrydda, vilket var en delskala till livstillfredsställelse. 

Könsskillnader hittades vad gäller religiositet där fler kvinnor än män identifierade sig

själva som troende. Resultaten visade även på åldersskillnader där låg livstillfredsställelse och

hög grad religiositet korrelerade med hög ålder.

Livstillfredsställelse och religiositet

Den frånvarande relationen mellan livstillfredsställelse och religiositet får ses som oväntad i och

med det breda stöd ett sådant samband haft i tidigare studier. Intressant blir då i vilka relevanta

avseenden aktuell  studie skiljer  sig i  relation till  andra publikationer  på ämnet.  Två möjliga

förklaringsmodeller för diskrepansen presenteras nedan:

a. För att mäta religiositet användes ett påstående vilket var "Är du troende/har du en  

religiös tro?" där deltagarna bjöds att svara antingen ja eller nej. Många tidigare studier 

har också använt endast ett item, och har också fått kritik för detta. I de fallen har det  

dock  rört  sig  om  en  flergradig  skala.  Det  finns  anledning  att  tro  att  en  så  enkel  

frågeställning som ja/nej inte kunnat fånga upp vad tidigare studier fångat upp.

b.  I  och  med  att  Sverige  är  ansett  som  ett  av  världens  minst  religiösa  och  mest  

sekulariserade  länder  finns  det  anledning att  tro  att  även uttryckt  religiositet  ter  sig  

annorlunda här än vad den gör i länder där religion får ta mer plats i samhället i stort. 

a.  Den  bristande  nyansen  i  en  dikotom  variabel  är  lätt  att  se.  Med  en  större  känslighet  i

mätinstrumentet är det fullt möjligt att det breda spannet mellan militant ateist och gudfruktig

puritan, via tveksam nejsägare och slentrianmässig trosbekännare, skulle ge sig till känna och

påverka resultatet. Det kan inte uteslutas att även en enkel singel-itemmodell med till exempel

"hur viktig är religion i ditt liv?" som fråga, med svarsalternativ på en sjugradig likertskala skulle
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leda till att en korrelation skulle gå att utröna.

En fråga som också bör ställas är vad en deltagare svarar på när den får frågan "är du

troende/har  du  en  religiös  tro?".  Inte  minst  vad  "religiös"  innebär  i  detta  sammanhang.

Religionsbegreppet har sett en förändring under de senaste 100 åren där "religion" fått betydelsen

av  ett  ideologiskt  och  regelmässigt  paket  tillhörande  en  viss  trosinriktning,  samt  med  vissa

kollektiva konnotationer  (Hill  & Pargament,  2003).  Detta kan differentieras från spiritualitet,

som ses som en mer personlig, subjektiv och individuell upplevelse av en metafysisk karaktär.

Med dessa definitioner följer att en person kan ha spiritualitet utan en religion, och omvänt en

religion men ingen spiritualitet. Möjligheten att ha både en religion och spiritualitet, eller varken

religion eller spiritualitet finns också (Hill et al., 2000). På frågan "är du religiös?" har man med

en 2010-talets svensk framför sig inga svårigheter att föreställa sig svaret "nej, men jag tror på

någonting  (en  högre  makt,  någon  sorts  kraft)".  I  en  undersökning  utfärdad  av  europeiska

kommissionen (2010) var  svenskarna i  delad näst-sistaplats  vad  gäller  jakande påstående på

frågan "jag tror att det finns en Gud" med 18%. Däremot var det 45% som svarade "jag tror att

det finns någon sorts ande eller livskraft" och enbart 34% som svarade "jag tror inte att det finns

någon sorts ande, Gud eller livskraft". 

Om en person får frågan "är du religiös" och svaret tvunget behövt vara antingen ja eller

nej, vad hade då svaret blivit? För den religiöse och spirituelle kan vi anta att svaret hade blivit

ja,  och för den varken religiöse eller  spirituelle  kan vi anta att  svaret  blivit  nej.  Det  är  inte

omöjligt att tänka sig att en person som identifierar sig med en religiös grupptillhörighet men

saknar  transcendentala  upplevelser  skulle  kunna  svara  ja,  samt  att  en  spirituell  person  utan

religiös  anslutning  skulle  kunna  svara  nej.  Ponera  då  att  det  verksamma  är  det  spirituella

elementet, och inte det religiösa. Ett svarsmönster likt det beskrivna skulle då teoretiskt lämna

oss i en situation där effekterna tar ut varandra om frågan är "religion, ja/nej". En studie har

utförts där deltagarna undersöktes utifrån just dessa fyra svarsmönster vad gäller olika aspekter

av psykologiskt välmående (Ivtzan, Chan, Gardner, & Prashar, 2011). Resultatet blev att de som

skattat  högt  på  de  item som avsedde  mäta  spiritualitet  även  skattade  högt  på  psykologiskt

välmående, vare sig de skattade högt på religionsvariabeln eller inte. Värt att tillägga var att

Ivtzan et al.'s studie (2011) använde ett eudaimonistiskt synsätt på välmående, samt att i aktuell

studie var frågan "är du troende/har du en religiös tro?", inte enbart "är du religiös?". Det tycks
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likväl vara en relevant iakttagelse. 

b. Det till synes breda stödet för en positiv relation mellan livstillfredsställelse och religiositet

tycks främst bygga på undersökningar i länder där religiositet har en stark position i samhället.

De meta-studier som refererats till  i  aktuell studie undersöker en Nordamerikansk population

(Witter  et  al.,  1985;  Hackney  & Sanders,  2003).  Övriga  länder  som refereras  till  är  Polen

(Aghababaei & Błachnio, 2014), Turkiet och Jemen  (Ayten & Ferhan, 2016) samt Australien

(Sillick & Cathcart,  2013). I en Gallupundersökning från 2009 undersöktes flera länder med

frågan "är religion en viktig del av ditt dagliga liv?". 69% av de bosatta i USA svarade jakande

på frågan (Gallup, 2009). Siffrorna för Polen, Turkiet och Jemen var 75%, 82% respektive 99%.

I Sverige var siffran på samma fråga 17%. Det går inte att utesluta att denna betydande skillnad i

hur  stor  del  av  befolkningen som lägger  stor  vikt  vid  religiositet  skulle  kunna påverka  den

religiösa vardag som finns, samt vad som läggs i kategorin "religion". Detta kan i sin tur influera

hur religion påverkar livstillfredsställelse, eller tvärt om. En antydan till detta kan märkas i den

Australiska  studien  (Sillick  & Cathcart,  2013)  där  resultatet  visar  på  en  negativ  korrelation

mellan inre (intrinsic) mogen religiositet och glädje. Detta resultat sticker ut i sammanhanget i

och med att inre mogen religiositet eller liknande begrepp varit den bästa prediktorn för subjektiv

välmående i övriga undersökta studier. Enligt tidigare nämnda Gallupundersökning svarar 32%

av Australiensarna ja på frågan om religion är en viktig del av deras vardag, vilket inte är fullt så

lågt som det svenska jakandet men markant lägre än de övriga länderna vilka refererats till i

aktuell  studie.  Inga  förhastade  slutsatser  bör  dras  vad  gäller  mönstret  mellan

gallupundersökningen  och  sambandet  mellan  religiositet  och  livstillfredsställelse  i  de  övriga

studierna, inklusive denna, men det är också någonting som kan vara värt att undersöka närmre i

framtida studier.

Övriga resultat

I analysen hittades en stark positiv korrelation mellan livstillfredsställelse och sociala nätverk,

vilket var väntat i och med forskningsläget. Förklaringar till detta resultat kan bland annat hittas i

att en persons livssituation förändras på olika sätt då den blir äldre. Högre tendens till ohälsa och

ålderssvaghet kan vara svåra att hantera, och att då ha andra att kunna kommunicera med för att
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få stöd kan hjälpa äldre att ta sig igenom förändringen (Taube, 2015). Ett fysiskt behov av stöd

på grund av liknande anledningar, så som sänkt mobilitet på grund av ålderssvaghet, skulle även

indirekt kunna leda till ökad livstillfredsställelse (Berg, 2008). Social kontakt kan också ha ett

egenvärde  då  positiva  erfarenheter  kan  delas  direkt  och  i  samtal  om  minnen  (Pinquart  &

Sörensen, 2000).

Ett  negativt  samband  mellan  ålder  och  livstillfredsställelse  hittades,  vilket  också  var

väntat. Tidigare forskning har pekat på att livstillfredsställelse ökar efter medelåldern (Steptoe et

al., 2014) för att nå en topp vid ungefär 75 och sedan vända nedåt (Mroczek & Spiro, 2005).

Förklaringar till detta kan vara vad som nämndes i stycket ovan, såsom förlust av mobilitet och

hög  sjukdomsrisk.  Även  förlust  av  kognitiva  förmågor  för  de  äldsta  kan  troligtvis  vara  en

delförklaring till den sänkta livstillfredsställelsen.

Resultatet visade även på ökad religiositet med ökad ålder, vilket också var väntat utifrån

tidigare studier (Hayward, & Krause, 2015). Möjliga förklaringar till detta skulle kunna vara att

den menings- och trygghetsskapande effekten religion kan ge blir mer aktuell ju närmre döden en

människa kommer. Ett annat väntat resultat var könsskillnader vad gäller religion, där kvinnor

identifierade sig själv som religiösa i högre grad än män. Detta tycks vara ett universellt fenomen

(Stark,  2002),  men  vad som ligger  till  grund  för  könsskillnaden  är  inte  fastställt.  Tänkbara

förklaringar kan vara både biologiska, med teorier kopplade till testosteronrelaterat risktagande,

och socialkonstruktivistiska, med könsroller om manlig materialistisk positivism och kvinnlig

spirituell öppenhet (Svanberg & Westerlund, 2013). 

Den breda kopplingen mellan livstillfredsställelse och religiositet hittades som sagt inte,

men ett mindre samband hittades dock. För kategorin äldre äldre, alltså de över 85 år, hittades ett

negativt  samband  mellan  religiositet  och  livskrydda.  Livskrydda  var  en  delskala  till

livstillfredsställelse och skulle mäta i hur hög grad deltagaren njuter av vardagen. Detta resultat

måste ses utifrån dess låga reliabilitet då antalet personer i gruppen som svarat "nej" på frågan

om huruvida de är religiösa eller inte enbart är 26 personer. Om reliabilitet antas är det svårt att

se vad som är unikt för denna grupp med just den delskalan. Vad gäller den högre åldern skulle

en koppling kunna försöka göras mellan låg livstillfredsställelse som en produkt av låg trygghet i

möten med tankar om döden, vilket skulle kunna höja tendensen att identifiera sig med religion.

Vad som talar mot detta är att det är just delskalan livskrydda som sticker ut. Negativ livskrydda
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fångar till största del tristess, vilket svårligen kopplas till dödsångest. Ett samband som tycks

möjligt  är  det  mellan  tristess  och  en  dragningskraft  till  de  meningsskapande  aspekterna  av

religiositet, men hur detta skulle vara unikt för gruppen över 85 är då oklart.

Styrkor och brister

Användandet av den välbeprövade skalan LSI, via Liang's 11-itemmodell, får ses som en styrka

inte bara för att den visat sig reliabel i andra studier under decennier utan även då den är specifikt

uttagen för att  undersöka livstillfredsställelse  hos just  en äldre population.  Bredden med hur

sociala nätverk fångades upp kan också ses som en styrka i och med att både kvantitativa och

kvalitativa aspekter, såsom olika sorters socialt stöd, av sociala faktorer fångades upp. Därtill

också ensamhetsaspekten, vilken får ses som extra relevant för aktuell population. Styrkorna i

dessa mätinstrument ger sig till känna då välundersökta fenomen återfinns med hjälp av dem.

Den största bristen får omvänt anses vara mätmetoden för religiositet. Som nämnt finns

det kritik att ge till tendensen att bara använda ett item för att mäta religiositet på grund av att det

är  ett  så  mångfacetterat  begrepp.   En  separation  mellan  inre  och  yttre  religiositet  skulle

förmodligen vara  hjälpsam,  men den mest  välbehövliga  distinktionen tycks  vara  den mellan

religiositet  och  spiritualitet.  Oavsett  blir  denna  kritik  gällande  nyansbrist  dubbel  för  aktuell

studie  då  detta  även  gäller  svarsalternativen  på  studiens  enda  item  då  det  bara  ges  två

svarsalternativ. Detta tycks vara en än mer aktuell brist än de andra. 

Slutsatser och framtida studier

Denna studie är intressant så till vida att det med goda belägg förväntade resultatet vad gäller en

koppling mellan religiositet och livstillfredsställelse inte kunde hittas. I och med hur Sverige

sticker ut i internationella mätningar rörande den vikt som läggs vid religiositet i samhället är det

inte långsökt att tänka sig att att religiositeten där den finns också ter sig annorlunda samt har

annorlunda effekt på befolkningen. Den uteblivna korrelationen med livstillfredsställelse i aktuell

studie pekar på ett möjligt område där troende i sekulära länder skiljer sig från troende i religiösa

länder. 

En  väg  framtida  studier  med  fördel  skulle  kunna  gå  är  en  som  närmre  undersöker

religiositet  i  Sverige.  En infallsvinkel  på en sådan studie kan vara hur  uppdelningen mellan
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spiritualitet och religiositet ter sig. Även här skulle livstillfredsställelse kunna vara ett område att

undersöka, men mer intressant vore kanske hur den religiösa vardagen ser ut. Om en spiritualitet

finns där, men inga av de traditionella religiösa strukturerna, hur ser personens kontakt med det

transcendentala  ut?  Vidare,  vilken  bredd  finns  det  inom  kategorin  "spiritualitet"?  Vilken

påverkan, om någon alls, upplever den grupp som nekar till en Gud, men som bejakar "någon

sorts ande eller livskraft" att denna åskådning har på deras liv och livsval? Dessa frågor skulle

kanske initialt bäst besvaras i en studie med kvalitativa ansatser, men även en grov helhetsbild

via en kvantitativ metod skulle kunna utföras.

En annan intressant fråga som uppkommer i och med att denna studie gav ett oväntat

resultat är hur andra faktorer som i mer religiösa länder korrelerar med religiositet ter sig här.

Exempel på sådana skulle kunna vara andra mentala hälsofaktorer, eller fysiska hälsofaktorer

samt livslängd. Aspekter av dessa har i till exempel USA kunnat korreleras med religiositet (Hill

& Pargament, 2003). 

Sammanfattningsvis  tycks religion vara ett  spännande och brett  ämne med en mängd

intressanta frågeställningar. Intresset i den psykologiska forskningsvärlden verkar dock inte vara

överväldigande, och detta verkar i synnerhet gälla Sverige. En förhoppning inför framtiden är att

ett intresse väcks för att ur ett icke-teologiskt perspektiv utforska hur Sveriges spirituella liv ser

ut.  Inte  minst  då det  internationellt  och historiskt  sticker  ut  med sitt  till  synes  låga grad av

troende. 
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