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Abstract  

The aim of this paper is to investigate whether religion has a positive or negative impact on 

tolerance towards people with different ethnic backgrounds and people with different sexual 

orientation, or if this is a product of other phenomena in society like general trust, left-right 

placement, gender and so on. The main intention is to explore if, and in that case to what 

extent, religious people in Europe tend to be more or less xenophobic or homophobic than 

their unreligious, or secularized, counterparts. To live up to this aim, the study is based on 

regression analyses which utilize data from the European Social Survey. The findings show 

that religious people generally tend to be more intolerant towards immigrants and 

homosexuals than nonreligious people, but that this effect also differs between countries. For 

example, whereas the negative effect can be found in most European contries, the correlation 

is reversed in countries like Sweden and Czech Republic, meaning that a higher level of 

religiosity makes people more tolerant towards these particular contexts.  
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Inledning 

Världen står inför en ny era där människor flyr krig, konflikter och förföljelser som aldrig 

förr. Det hävdas att det är den största flyktingkrisen sedan andra världskriget, då 60 miljoner 

människor befinner sig på flykt runt om i världen idag. I år har 950 000 människor från bland 

annat Syrien, Afghanistan och Irak tagit sig över medelhavet för att söka skydd i det trygga 

Europa, som ska vara ett föredöme när det kommer till demokratiska ideal och mänskliga 

rättigheter (UNHCR 2015). Dessa människor hoppas och tror att de nu äntligen ska få lämna 

förtryck och förföljelser bakom sig, men möts istället av ett förändrat Europa, en kallare 

atmosfär där partier som Gyllene Gryning, Front National och Sverigedemokraterna växer 

och frodas. Dessa konservativa ”anti-invandringspartier” står istället för ideal som nationalism 

och främlingsfientlighet, med historiska rötter i fascism och vit makt-ideologi (Loxbo 

2015:136). Det verkar som att allt fler européer anser att mångkulturalismen har gått för långt 

och är rädda för att denna flyktingström med människor med olika språk, traditioner och 

religioner hotar den egna nationella identiteten. Därför vill partier som Sverigedemokraterna, 

för att ta ett exempel, värna om traditionella kristna värderingar och kyrkotraditioner (SD 

kyrkomanifest 2013). Det finns fler exempel på länder i Europa som anser att människors 

värderingar bör byggas på traditionella religiösa grunder. I Ryssland har man ersatt Stalins 

statsateism med att idag ha en djupt troende ortodox president och en statskyrka som har fått 

stort inflytande på människors liv och värderingar. Den ryska ortodoxa kyrkan fördömer 

bland annat abort, stamcellsforskning och homosexualitet. Det finns dessutom stora grupper 

inom kyrkan som är direkt främlingsfientliga och det finns i vissa kretsar en öppen och 

utbredd antisemitism. (Bodin 2006). Polen följer samma mönster, då det mycket 

nationalistiska, religiösa och konservativa partiet Lag och rättvisa (PiS) nyligen vann valet 

med ett program som bland annat kännetecknas av motstånd till abort och samkönade 

äktenskap (Lewenhagen 2015). Med detta i åtanke inställer sig frågan vilken roll människors 

religiösa tro har för att underblåsa eller motverka utvecklingen mot en politik som präglas av 

intolerans och motsättningar.     

 Det var många som trodde att religionens roll i politiken skulle försvinna helt 

och att all religionsutövning skulle dö ut i framtiden. Denna profetia om en oundviklig 

sekulariseringsprocess verkar nu istället ha stagnerat, om man ska tro statsvetaren Magnus 

Hagevi (2005:219), som hävdar att vi istället står inför en "sakralisering", vilket innebär ett 

ökat intresse för religion. Med stöd i statistiska undersökningar konstaterar han att man kan se 

en trendvändning även i Sverige. I boken Sacred and Secular slår även statsvetarna Ronald 
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Inglehart och Pippa Norris (2011:5) fast att världen aldrig haft så många människor som 

omfattar traditionella religiösa värderingar som nu.    

 De stora världsreligionerna hävdar att vi får ett bättre samhälle om fler 

människor utövar religion och det bidrar till att skapa en god, ansvarsfull och medmänsklig 

etik i samhället. Statsvetaren Bo Rothstein (2012: 3) däremot, som utgår från statistiska 

underlag, argumenterar för att ju mer sekulära värderingar människor har i ett samhälle, desto 

högre är samhällets mänskliga välfärd. Därutöver menar han att ju mer ett land präglas av 

religiösa värderingar, desto mer omfattande är korruptionen. Dessutom har det visat sig att 

människor tenderar att vara mer nationalistiska och lita mindre på andra människor om 

religiösa värderingar har stor betydelse för landets invånare. Rothstein har förvisso fått utstå 

en hel del kritik för dessa studier från religiösa håll. Pastorn och statsvetaren Stefan Swärd 

menar till exempel att man inte kan dra alla religioner över en kam eftersom att religioner 

skiljer sig så kraftigt åt. Han hävdar bland annat att protestantismen historiskt sett har varit ett 

medel för en etik som främjat arbete och skötsamhet, vilket också har gynnat samhällets 

ekonomi. Han menar att religion är en för bred kategori för att skapa säkra 

forskningsslutsatser, då religion kan vara alltifrån Moder Theresa till Usama Bin Laden. Han 

drar också paralleller till ateistiska regimer i modern tid, som Maos Kina, Stalins 

Sovjetunionen och dagens Nordkorea som har utmärkt sig som världshistoriens värsta 

massmördare (Stefan Swärd 2015).     

 De flesta religionerna betonar alla människors lika värde och man kan inte 

sticka under stol med att de religiösa skrifterna innehåller många värdefulla riktlinjer för oss 

människor. Ett exempel på en av alla riktlinjer står skrivet i den tredje moseboken i Bibeln: 

"När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor 

ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva 

varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud." (3 Mos 19:33-34). Med tanke på 

detta budskap bör fenomen som rasism och främlingsfientlighet inte förekomma bland 

bokstavstroende kristna. Men det gör det i allra högsta grad och det har blivit allt mer 

påtagligt ju mer mångkulturell världen blir. Om religiösa människor följer de heliga skrifterna 

borde toleransen för människor med andra kulturella bakgrunder och hudfärger vara högre 

bland religiösa människor än de som inte följer dessa riktlinjer, som ateister eller andra mer 

sekulära människor. I linje med detta finns det forskning om sambandet mellan religiositet 

och främlingsfientlighet som visar att religiösa människor tenderar att vara mer toleranta mot 

invandrare, medan vissa studier visar det direkt motsatta.   

 Även om det tycks vara tydligt att många människor förenar religion med 
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fundamentalism, och i vissa fall stöd för terrorism i det konservativa Mellanöstern, saknas 

djupare kunskap om religionens betydelse för tolerans eller intolerans i det mer sekulära och 

liberala Europa. Det finns med andra ord en kunskapslucka i tidigare forskning och mot den 

bakgrunden formuleras uppsatsens övergripande frågeställning, som lyder: Bidrar religiositet, 

i den europeiska kontexten, till en ”vi och dem”-polemik som motverkar tolerans mot 

främlingar, eller är det snarare så att en högre grad av religiositet skapar tolerans och 

öppenhet inför människor som skiljer sig från ”normen”?  

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att bidra till ett svar på ovanstående fråga genom att studera huruvida 

människors grad av religiositet påverkar deras tolerans gentemot (upplevt) kulturellt 

avvikande människor i Europa. Måtten på tolerans som används i denna studie baseras på 

enkätfrågor om inställningen till människor från andra etniska och kulturella bakgrunder och 

om människor med avvikande sexuell orientering enligt den traditionella normen. Till grund 

för studien ligger data från European social survey, som är en statistisk databas som åren 2012 

och 2013 kartlade attityder, trosuppfattningar och beteendemönster bland över 44 000 

svarande i 23 länder i Europa. Genom att databasen baseras på ett brett urval med länder med 

olika religiösa tillhörigheter blir det möjligt att inte bara undersöka det eventuella sambandet 

mellan religiositet och tolerans i största allmänhet, utan också att jämföra olika länder, 

religioner, (kristendomen, islam och judendomen) och olika inriktningar inom kristendomen 

(protestantism, katolicism och ortodoxi).  

Mina frågeställningar är: 

 Hur påverkar graden av religiositet i Europa toleransen för människor från andra 

etniska och kulturella bakgrunder?  

- Skiljer sig sambandet mellan religiositet och tolerans mellan olika länder i 

Europa? 

- Skiljer sig sambandet mellan religiositet och tolerans mellan olika religioner och 

inriktningar? 

 Hur påverkar graden av religiositet toleransen för homosexuella? 

 

Disposition 

Uppsatsen är upplagd på följande sätt: Den första delen av uppsatsen redogör för de 

psykologiska aspekterna av grupptillhörighet, tillit och social identitet. Sedan klargörs teorin 

bakom främlingsfientlighet och religiositet. Därefter presenteras uppsatsens två hypoteser. I 

uppsatsens andra del presenteras de metodologiska verktyg som uppsatsen använder sig utav. 
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Här operationaliseras även hypoteserna till statistiskt mätbara variabler. Tredje delen av 

uppsatsen presenterar resultaten från de statistiska körningarna i tabellform och för att på så 

sätt utreda vilken av de två hypoteserna som står sig starkast i att förklara om religiositet 

bidrar till tolerans eller intolerans. Sista delen av uppsatsen summerar och diskuterar slutsatser 

och resultat. 

Teori 

I följande stycke presenteras de psykologiska aspekterna av att tillhöra en grupp och hur det 

formar en social identitet, som kan leda till såväl tillit, tolerans och intolerans.  

Tillit och tolerans och kopplingen till social identitet 

Människor har en tendens att dela in varandra i olika grupper och ofta handlar det om att man 

känner mer samhörighet med dem som har samma nationalitet, religion eller bor i samma 

närområde, och det har visat sig att man tenderar att lita mer på de människor som är av 

samma grupptillhörighet som sig själv, vilket forskare benämner ”in-grupp” (Fitzgerald mfl. 

2012:160). Att vara medlem i en social grupp formar en social identitet och denna identitet 

har visat sig leda till olika attityder gentemot andra grupper än sin egen (”ut-grupper”). En 

attityd är olika synsätt, trosuppfattningar och åsikter som påverkar ens uppfattningar och 

beteende. Attityder består av tre beståndsdelar: en kognitiv-, en affektiv- och en 

beteendekomponent (Flunger, Ziebert 2010:2). Den kognitiva komponenten uttrycks genom 

stereotyper, vilket är tron på att olika grupper besitter olika karaktärsdrag då det finns en 

föreställning inom in-gruppen att man delar liknande sociala attribut. Den affektiva 

komponenten uttrycks genom positiva eller negativa känslor gentemot in- och utgruppen och 

beteende-komponenten kan sedan uttryckas genom distansering, diskriminering och till och 

med våld mot andra grupper. Många faktorer påverkar attityder mot in- och utgrupper, t.ex. 

gruppstorlek eller om gruppen har minoritet- eller majoritetsstatus. Statusskillnader mellan 

grupper kan också skapa en känsla av att ens sociala identitet är hotad och kan därför 

förstärka negativa attityder mot ut-grupper. Tidigare forskning har visat att grupper med högre 

status tenderar att vara mer nedvärderande mot ut-grupper än gruppmedlemmar med lägre 

status (Flunger, Ziebert 2010:3-5).     

 Att tillhöra en grupp har också många positiva aspekter, då det skapar tillit, 

vilket är en viktig ingrediens för att hålla samman familjer, företag, organisationer och till och 

med hela samhällen. Tillit kan till och med få ekonomier att växa och är det är också starkt 

associerat till prodemokratiska attityder, då en representativ demokrati aldrig hade fungerat 
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om människor inte kunde lita på sina politiker. Forskare skiljer på partikulär tillit (tillit till 

familj, vänner och bekanta) och generell tillit (tillit till människor man träffar för första 

gången) (Wollebaek m.fl. 2012:323–324). Samhällen med hög generell tillit antas dessutom 

ofta kännetecknas av en utbredd tolerans mot människor från minoritetskulturer. Alltså ju mer 

man litar på andra människor över lag, desto mer tolerant är man också för främlingar (Loxbo 

2014:68). Då människor ofta vill påverka och ibland tvinga andra människor som avviker 

eller tycker på andra sätt än sig själv är tolerans en lösning på ett moraliskt problem, oftast när 

konflikter uppstått på grund av att individer har olika föreställningar om vad som är gott eller 

ont, hur man bör leva, vad som är sant osv. (Hansson 2008:40). Det finns två föreställningar 

om tolerans; den ”omfattande” och den ”snäva” uppfattningen. Den omfattande uppfattningen 

innebär i praktiken att man inte hindrar någon från att bete sig på ett visst sätt, ha en specifik 

åsikt eller uppfattning etc. Det man inte hindrar någon till måste också, enligt den tolerantes 

uppfattning, vara omoraliskt, dvs. man måste ogilla det, eller finna det osmakligt (Hansson 

2008:39). Enligt denna uppfattning skulle en rasist eller homofob anses vara tolerant om han 

eller hon inte ger utlopp för sina åsikter, dvs. de varken straffar eller förtrycker, trots att de 

finner det omoraliskt eller osmakligt. De tolererar dem alltså till den grad att de inte 

inskränker deras handlingsfrihet (Hansson 2008:147). Detta leder dock till en paradox, då 

rasisten eller homofoben och ena sidan är tolerant då den tolererar eller står ut med en, från 

sig själv, avvikande individ eller grupp, men och andra sidan är intolerant, då han har en 

negativ inställning till personen eller gruppen i fråga (Hansson 2008:149).  Men enligt den 

snäva tolkningen kan endast tolerans omfatta föreställningar som kan rättfärdigas. Man är 

alltså inte tolerant om man låter bli att ingripa mot saker man ogillar, utan endast mot saker 

man finner omoraliskt. Enligt denna uppfattning kan man exempelvis inte kalla rasister eller 

homofober toleranta även när de avhåller sig från att tvinga andra, då någons hudfärg eller 

sexuell läggning inte är moraliskt relevant, och därför kan sådana åsikter aldrig rättfärdigas 

(Hansson 2008:148). I nästkommande stycke redovisas vad främlingsfientlighet är, och 

möjliga förklaringar till varför dessa attityder formas.    

Vad är främlingsfientlighet? 

I Sverige och i många länder i Europa finns det grupper som inte ser en ökad mångkulturalism 

som något positivt (Demker 2014:175). Detta kan kallas invandringsmotstånd, 

främlingsfientlighet eller till och med rasism. Det finns dock skillnader mellan dessa begrepp, 

då invandringsmotstånd är en politisk ståndpunkt, främlingsfientlighet en generell negativ 

attityd till personer med andra traditioner, språk eller religioner, medan rasism grundar sig på 
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rasbiologiska eller ideologiska föreställningar att en viss hudfärg eller ett visst ursprung är 

bättre än något annat, eller att människor av olika ursprung bör leva åtskilda (Demker 

2014:176) Enligt filosofen Lawrence Blum kan vi endast använda termen rasism när någon 

ser en annan människa som mindre värd enbart på grund av rastillhörigheten. Motstånd mot 

invandring behöver därför inte grundas i rasism (Demker 2014:178). Termen 

främlingsfientlighet, eller xenofobi, brukar istället handla om avståndstagandet till andra 

grupper baserat på kulturella skäl, inte fysiska, då man anser att olika kulturer bör leva 

åtskilda eller att en kultur är bättre än någon annan. Främlingsfientlighet är en negativ attityd, 

en fientlighet, rädsla eller ovilja mot människor eller grupper som upplevs som främmande 

från sin egen grupp (ne.se).    

 Olika psykologiska och sociologiska forskare har försökt förklara varför 

negativa attityder till invandrare och främlingar uppstår. Inom psykologin, som fokuserar på 

individnivå, förklarar forskare att främlingsfientliga personer tenderar att ha auktoritära 

personlighetsdrag, förnekad eller förträngd aggressivitet eller att ha blivit präglade av sådana 

åsikter från tidig ålder. Socialpsykologer fokuserar istället på gruppnivå och förklarar att en 

grupp har ett starkt behov av sammanhållning och därför tenderar negativa attityder att spridas 

inom gruppen. Sociologer hävdar att främlingsfientliga attityder grundar sig i olika gruppers 

ideologier, maktbehov eller att det är en konsekvens av konkurrensen i samhället (Demker 

2013:258). De grupper som anses hysa mest invandrarfientliga åsikter är, enligt fransk 

väljarforskning, unga arbetslösa eller lågavlönade och politiskt ointresserade. Dessutom 

hävdar de att det är ideologiskt betingat, då ju längre till höger man befinner sig politiskt, 

desto vanligare är en etnocentrisk attityd. I dansk väljarforskning hävdas det istället att 

attityder till flyktingar inte har något att göra med hur man förhåller sig politiskt, utan snarare 

att sådana åsikter förknippas med auktoritära personlighetsdrag. I Norge har denna teori 

styrkts genom att man påvisat samband mellan främlingsfientlighet och negativa attityder till 

internationell solidaritet, omsorg om svaga grupper i samhället och jämställdhet mellan könen 

(Demker 2013:259). I nästa stycke presenteras nu en definition av religion och religiositet. 

Vad är religion/religiositet 

Religion är en väldigt bred kategori och kan innebära monoteism, polyteism, andetro eller, 

som buddhismen, en religion utan högsta gud. Religioner kan ses som olika svar på frågor om 

meningen med livet och ge moralisk vägledning (ne.se).  

 Att definiera religion handlar för en empiriker och samhällsvetenskaperna i 

första hand att förklara betydelsen den har i människors liv, i relationen mellan individer och 
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hos familjer samt hur den utformas och fungerar i olika samhällen och sociala kontexter 

(Gärde 2014:16). Religionssociologer definierar religion utifrån ett substantiellt eller 

funktionellt perspektiv. Substantiella definitioner identifierar vad religion är för något, t.ex. 

en tro på något övernaturligt, eller över det bevisbara, och det man intresserar sig för är 

religiösa trosföreställningar, värderingar och symboler. Funktionella definitioner däremot, 

utgår istället ifrån vad religion gör, t.ex. stillar oro, ger trygghet, sammanhållning och 

gemenskap osv. Att vara religiös innebär också en uppsättning handlingar och knutna 

trosföreställningar som bygger på en övertygelse om att människan tillslut kan bli befriad från 

dessa förhållanden (Gärde 2014:18).  I de kommande två sektionerna presenteras två 

hypoteser, en som talar för att religiositet bidrar till tolerans och en som hävdar motsatsen. 

Hypotes 1: Religiositet bidrar till tolerans 

Oftast tar medier upp religion i samband med negativa företeelser och sällan nämns de 

positiva aspekterna som religion kan frambringa. Under det senaste decenniet har det visat sig 

att religiositet har en positiv inverkan på människors välbefinnande. Enligt statistik från 

World Health Organization begås färre självmord bland religiösa människor och de minst 

självmordsbenägna av alla är muslimerna (Omar, Mogren 2014). Religion är dessutom 

kollektiv till sin karaktär och kan därför utmana samhällets individualism som i många studier 

har visat sig vara en bidragande orsak till depression och samhällsklyftor (Jackelén m.fl. 

2015). Det är många som hävdar, bland annat statsvetaren Marie Demker (1998:10), att 

religion är en viktig riktlinje för moral och etik och den viktigaste normgivaren av alla. Dessa 

riktlinjer är såpass viktiga att till och med vår lagbok baseras på dem. Du ska icke stjäla, dräpa 

eller bära falskt vittnesbörd är några exempel från de tio budorden som vi anammat som 

regler i vår lagbok. Det finns många exempel på riktlinjer i de hela skrifterna, och ett exempel 

gällande främlingsfientlighet står skrivet i den tredje moseboken i Bibeln: När en främling 

bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er skall 

räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit 

främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud." (3 Mos 19:33-34). Även Islam ska vara 

en religion som inte gör skillnad på människor på grund av ras, vilket står skrivet i Koranen: 

”Människor! Vi har skapat er av en man och en kvinna, och vi har samlat er i folk och 

stammar för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud är den av er den bäste vars 

gudsfruktan är djupast” (Koranen 49:13). Om religiösa människor följer de heliga skrifterna 

bör således främlingsfientlighet vara mindre än bland människor som inte är troende.

 Det finns undersökningar som visar att religiösa människor faktiskt tenderar att 
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förhålla sig till dessa bibelcitat, då det har visat sig att kyrkligt aktiva i Sverige är mer 

invandrarpositiva än de som aldrig går i kyrkan. Att vara kyrkligt aktiv brukar räknas som att 

man besöker någon gudstjänst minst en gång i månaden. Resultat från Surveyinstitutet visar 

att de människor med mest invandrarkritiska åsikter återfinns bland personer som aldrig 

besöker gudstjänster eller religiösa möten, medan de som regelbundet besöker religiösa möten 

är mer positiva till invandring. Jämfört med mindre religiösa grupper tenderar kyrkobesökarna 

vara mer positiva till mångkulturalism, mer negativa till att ta emot färre flyktingar och att 

minska antalet invandrare i Sverige. Dessutom är de inte lika negativa till byggandet av 

moskéer (Hagevi 2015:48). Det finns även skillnader bland de aktiva kyrkobesökarna, då 

medlemmar i frikyrkor tenderar att ha mer positiva åsikter än de som är aktiva i Svenska 

kyrkan. Frikyrkomedlemmarna är exempelvis mer positiva till mångkulturalism och till att 

tillåta religionsfrihet. De är mer negativa till att minska antalet invandrare, och det är fler 

frikyrkomedlemmar än medlemmar i Svenska kyrkan som anser att man inte bör begränsa 

byggandet av moskéer. Frikyrkomedlemmarna är därav några av de mest invandringspositiva 

grupperna i Sverige och som ett resultat av detta är även stödet för Sverigedemokraterna 

tämligen lågt i denna grupp (Hagevi 2015:49). Magnus Hagevi hävdar dessutom att kritik mot 

religion har blivit vanligare i den svenska samhällsdebatten och anser att det var på tiden att 

även religionskritiker blev granskade (Hagevi 2010:120).  I hans studier kategoriserar han 

olika typer av religionskritiker och kom fram till att den grupp som har mest stöd bland den 

svenska befolkningen är en så kallad ”xenofobisk” religionskritik, vilket innebär en 

uppfattning om att religion har kommit i samband med invandring och därför kan en negativ 

attityd till invandrare vara en anledning till att man är kritisk mot religion (Hagevi 2010:126-

128). Enligt Hagevis studier tenderar religionskritiker att inneha åsikter som beskrivs som 

främlingsfientliga eftersom att de är tämligen negativa till ett mångkulturellt samhälle och att 

invandrare fritt ska få utöva sin religion i Sverige. Dessutom finns det en tendens bland 

religionskritiker att tycka att det är ett bra förslag att ta in färre flyktingar och att sänka u-

hjälpen (Hagevi 2010:142-143).    

 Religiösa människors attityd till homosexualitet är fortfarande väldigt splittrad, 

men i linje med resten av samhället börjar acceptansen för homosexuella bli större även bland 

religiösa. Att anklaga kyrkan eller religionen för diskriminering av homosexualitet är inte helt 

rättvist, i alla fall inte i Sverige, då Svenska kyrkan till och med var före sin tid i sin syn på 

homosexuella relationer. Redan på 50-talet tog Svenska kyrkans biskopar avstånd från 

kriminalisering av homosexuella handlingar och det var på ett kyrkomöte 1988 som det 

väcktes en motion om kyrklig välsignelseakt för homosexuella par, vilket trädde i kraft 1995. 
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Den svenska kyrkan arbetar numera aktivt för att motverka all form av homofobi och 

främlingsfientlighet. Då varje människa är skapad till Guds avbild och därmed är okränkbar, 

ska kyrkan i alla sammanhang präglas av öppenhet och tolerans (svenska kyrkan). 

 Om resonemanget ovan stämmer med verkligheten borde följande hypotes få 

stöd: Hypotes 1: Ju mer religiösa människor är, i den meningen att de är aktiva trosutövare, 

desto mer toleranta är de mot människor med annat ursprung/sexuell orientering. I 

nästkommande sektion presenteras min mothypotes, det vill säga att religion istället 

motverkar tolerans.  

Hypotes 2: Religiositet motverkar tolerans 

Statsvetaren Bo Rothstein har med omfattande statistiska studier argumenterat för att ju mer 

sekulära värderingar människor har i ett samhälle, desto högre är samhällets mänskliga 

välfärd och ju mer ett land präglas av religiösa värderingar, desto mer omfattande är 

korruptionen. Dessutom har det visat sig att människor tenderar att lita mindre på andra 

människor och vara mer nationalistiska om ett land omfattar religiösa värderingar (Rothstein 

2012:3). Religionssociologen Thorleif Persson har dessutom konstaterat ett samband mellan 

värderingar, attityder och social rättvisa, då genom statistiska studier från World Values Study 

har kommit fram till att ju högre grad av religiös tro, desto lägre benägenhet att ge uttryck åt 

positiva attityder till rättvisa i samhället (Gärde 2014:75). I linje med detta har det nyligen 

kommit forskning som visar att barn som växer upp i icke-religiösa hem tenderar att vara mer 

generösa och toleranta än barn som växt upp med religiösa föräldrar. Religiösa barn tenderar 

istället att vara mer hämndlystna och mer positiva till hårda bestraffningar. En anledning till 

detta kan vara, enligt Dr Jean Decety, att barn som tror att de kommer till himmeln bekymrar 

sig mindre över konsekvenserna av elakt beteende (Ware 2015).  

 Liksom Karl Marx hävdade även statsvetaren och ateisten Herbert Tingsten att 

religion är ett medel för att försvara orättvisor, då det vilseleder människor att sätta sitt hopp 

till ett liv efter döden. Tingsten hävdade i många av sina texter på 50-talet att alla religioner 

försvaras utifrån dess påstådda goda moraliska effekter, som t.ex. fredlighet, demokrati och 

sociala förbättringar. Detta är, enligt Tingsten, en felsyn då det istället är så att kyrkor och 

religioner anpassat sitt budskap till de strömningar som de senaste århundraden fått starkt 

fäste i folkopinionen, vilka omöjligt kan bottna i någon specifik religion, då dessa idéer är 

gemensamma för olika nationer och religioner, och för både ateister och troende (Lundborg 

1991:95). Han menade att det tog kyrkan ungefär två tusen år innan den ställde sig på 

demokratins sida och att kyrkan istället varit demokratins värsta motståndare då den 
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samverkat med nazism, fascism, peronism och francoism. Dessutom försvarades apartheid av 

den härskande kyrkan i Sydafrika, och det finns flera exempel på präster som rättfärdigat 

slaveriet (Lundborg 1991:96).    

 Som tidigare nämnts, får människor som tillhör en grupp, om det så är ett 

kompisgäng, en supporterklubb eller ett politiskt parti, en stärkt samhörighet och känsla av 

sammanhang - och religiösa grupper är inget undantag. Tidigare forskning har visat att 

konservativa protestantiska samfund historiskt sett haft en tendens att isolera dess medlemmar 

från influenser från det sekulära samhället och detta kan ha lett till att medlemmar i dessa 

samfund generellt sett har mindre förtroende för andra människor. I statistiska studier har 

forskare som Smidt och Wilson redovisat ett svagt kurvlinjärt samband mellan frekvens av 

kyrkobesök och tillit, dvs. ju mer man besöker religiösa möten, desto mindre tenderar man att 

lita på främlingar. Det var framförallt evangelikaler och medlemmar i pingstkyrkor och andra 

icke-traditionella protestantiska samfund som visade minst tillit i dessa studier (Welch m.fl. 

2007:27). Ytterligare statistik från 2007 bland engelskspråkiga amerikaner visar att generell 

tillit inte har så mycket att göra med någons religiösa bakgrund. Men när det kommer till tillit 

till främlingar har det visat sig att religiositet bidrar till mindre tillit, med undantag för 

individer som tillhör traditionella protestantiska församlingar. Både katoliker och medlemmar 

i andra icke-protestantiska grupper som t.ex. grekisk ortodoxi, bahai, hinduism, islam och 

judendom, är mindre benägna att lita på främlingar (Welch mfl. 2007:36). Att medlemmar i 

liberala traditionella protestantiska församlingar litar mer på främlingar än andra religiösa 

grenar, menar forskarna kan ha att göra med att dessa församlingar är mer benägna att främja 

kyrkoaktiviteter som både direkt och indirekt fostrar socialt engagemang som förenar dem 

med resten av samhället. När dessa individer blir mer aktivt involverade i sekulära 

organisationer utsätts de för människor de kanske inte skulle möta i sin homogena församling, 

vilket också leder till att de blir mer benägna att lita på människor de inte känner (Welch mfl. 

2007:39).      

 Hagevi har undersökt politiska åsiktsskillnader mellan personer med olika 

religiösa egenskaper, och icke regelbundna religiösa mötesbesökare i Sverige och USA. De 

åsikter som undersöktes var bland annat placering till höger i politiken, tillåta dödsstraff för 

mord, begränsa fri abort och tillåta homosexuella par att adoptera barn. Det visade sig att både 

svenska och vita amerikanska evangelikaler placerar sig till höger i politiken, tenderar att vara 

negativa till homosexuellas adoptionsmöjligheter, motståndare till fri abort och negativa till 

ökad jämställdhet. Vita evangelikaler i USA är positiva till dödsstraff och tycker att minskad 

u-hjälp är ett bra förslag, medan svenskarna tenderar att vara motståndare till dödsstraff och 
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vill inte minska u-hjälpen (Hagevi 2005:160). Med statistik från World Values Survey påvisar 

även Thorleif Pettersson att de som betecknar sig som religiösa i Europa tenderar att placera 

sig längre till höger på den politiska skalan (Gärde 2014:76), vilket har visat sig vara en 

bidragande orsak till främlingsfientliga attityder (Demker 2013:259). 

 Ytterligare forskning från 2008 om sambandet mellan religiositet och 

främlingsfientlighet bland muslimska emigranter från Turkiet och Marocko och infödda 

kristna i sex europeiska länder visar att religiositet kan förklara främlingsfientliga åsikter 

(Koopmans 2015:34).  Bland den kristna befolkningen, var 9% öppet antisemitiska, 11% 

kunde inte tänka sig att ha homosexuella vänner och 23% hävdade att muslimer är ute efter att 

förstöra västvärldens kultur. Bland de muslimska emigranterna från Turkiet och Marocko var 

siffrorna betydligt högre, då 57% inte kunde tänka sig att ha homosexuella vänner, 45% litade 

inte på judar och 54% såg västvärlden som en fiende, vars mål är att utrota islam. (Koopmans 

2015:47).  När man däremot förde in fundamentalism som en kontrollvariabel i regressionen 

visade det sig att religiositet per se inte nämnvärt förklarade främlingsfientlighet. De personer 

som stod bakom påståendena om att kristna/muslimer bör återvända till kristendomens/islams 

rötter, att det endast finns en sann tolkning av bibeln/koranen som alla kristna/muslimer måste 

förhålla sig till, och att man bör betrakta bibeln eller koranens regler som viktigare än de lagar 

som finns i landet de bor i, definierade Koopmans (2015:43) som fundamentalister. Enligt 

denna definition var de muslimska emigranterna betydligt mer fundamentala än de kristna, då 

45% av muslimerna och bara 4% av de kristna höll med om ovanstående påståenden. 

Koopmans hävdar emellertid att dessa resultat inte nödvändigtvis behöver gälla för andra 

delar av världen, dels eftersom att de europeiska muslimerna i studien kommer från 

konservativa regioner i deras hemländer, och dels på grund av att den kristna befolkningen i 

Europa tenderar att vara mindre religiös och socialt konservativ än andra delar av världen.

 Om kristna ska förhålla sig till bibelns texter för att vara en god medmänniska 

kan det vara svårt eftersom att Bibeln är ganska tvetydig gällande attityden till etnicitet. I ena 

änden finner man etnocentriska texter, som motiverar folkmord i syfte att erövra ett 

landområde till det utvalda folket, och i andra änden finner man texter som problematiserar 

denna etnocentriska attityd, eftersom att grundtanken är att Gud är hela världens Gud och 

därför borde bry sig om alla människor.(Roitto 2015:22). Det finns olika berättelser i bibeln 

som förespråkare för nationalism och rasism har använt sig av för att rättfärdiga sina åsikter.  

Bland annat har Sverigedemokraternas Mattias Karlsson och människor som försvarat 

apartheid i Sydafrika refererat till berättelsen om Babels torn i gamla testamentet. I texten 

sägs att människorna bygger en stad med ett torn som når ända upp till himmeln och på så sätt 
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skulle de slippa att vara spridda över hela jorden. När Gud sedan upptäcker tornet straffar han 

människorna genom att ge dem olika språk och sprider dem över jorden. (1 Mos 11:1-10). 

Denna berättelse kan tolkas som att det var Guds vilja att det ska finnas olika folkslag som ska 

leva avskilt från varandra (Roitto 2015:16).   

 För att övergå till hur religion ser på homosexualitet, finns det också riktlinjer på 

hur man ska förhålla sig för att vara en ”god” kristen/muslim. I den tredje moseboken i Gamla 

Testamentet står det nämligen ganska klart skrivet: ”Om en man ligger med en annan man 

som med en kvinna, har de båda gjort något avskyvärt. De skall straffas med döden” (3 Mos 

20:13).  Det finns fler exempel, bland annat i Romarbrevet i Nya Testamentet, där man 

förkastar detta beteende och beskriver homosexuella handlingar som ren ondska och ett svek 

mot Gud. (Rom 1:19-3). I Koranen nämns homosexualitet också som något skamligt: Och 

[minns] Lot som sade till sitt folk: "Måste ni begå sådana skamliga handlingar som ingen i 

världen har begått före er? Ni går, upptända av lust, till män i stället för till kvinnor! Nej, ni 

driver verkligen era utsvävningar för långt!” (Urskillningen 7:80-81).  

 Mot bakgrund av ovanstående studier bör motsatsen till hypotes 1 stämma. Det 

vill säga: Hypotes 2, ju mer religiösa människor är, i den meningen de är aktiva trosutövare, 

desto mer intoleranta är de mot människor med annat ursprung/sexuell orientering. 

Material 

Materialet som uppsatsen baseras på är en enkät till ett slumpmässigt urval av människor från 

23 Europeiska länder från den statistiska databasen European social survey round 6 

2012/2013 (ESS). De länder som ingår i denna studie är Belgien, Bulgarien, Schweiz, Cypern, 

Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Spanien, Finland, Storbritannien, Irland, Israel, Island, 

Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Ryssland, Sverige, Slovenien, Slovakien och Kosovo. 

Urvalet är representativt för alla personer över 15 år och uppåt, bosatta i privata hushåll, utan 

hänsyn till nationalitet, medborgarskap eller språk. European Social Surveys syfte är att 

kartlägga sociala och politiska förändringar i Europa och de frågor som ställs i 

frågeformuläret är baserade på attityder till bland annat politik, immigration, religion, välfärd 

och hälsa bland över 44 000 svarande i Europa. 

Operationalisering av hypotes 1 & 2 

I nedanstående avsnitt redovisar jag för vilka variabler jag använt mig av för att kunna 

operatiationalisera och testa hypotes 1 och 2, alltså om religiositet påverkar graden av 

främlingsfientlighet/tolerans.  

http://www.bibeln.se/las/2k/3_mos#q=3+Mos+20%3A13
http://www.bibeln.se/las/2k/3_mos#q=3+Mos+20%3A13
http://www.bibeln.se/las/2k/rom#q=Rom+1:26-32
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Beroende variabler: Främlingsfientlighet, främlingstolerans & tolerans för sexuella 

minoriteter 

Beroende variabler beskriver variationen av det vi vill förklara (Esaiasson 2012:50). I mitt fall 

vill jag förklara de möjliga orsakerna till intolerans/fientlighet mot människor från annat 

ursprung och sexuella minoriteter. För att undersöka detta krävs bra mått på intolerans och 

därför har jag har skapat tre beroende variabler, varav två är indexvariabler som består av tre 

frågor vardera. Anledningen till att jag valt att skapa index för två av variablerna är att det blir 

en mer tillförlitlig operationalisering (Esaiasson 2012:386). En förutsättning för att använda 

sig av indexvariabler är dock att variablerna korrelerar internt. För att kontrollera detta 

används måttet Cronbachs alfa, som löper mellan 0 och 1. Ju högre alfa-värde desto starkare 

skäl att tro att indexets olika komponenter mäter samma underliggande endimensionella 

begrepp. Alfa-värdet bör vara högre än 0,7 (Esaiasson, Oscarsson 2012:388).  

Tre frågor i European social Survey 2012 handlar om hur man förhåller sig till 

invandring. I samtliga frågor skulle respondenterna gradera sina svar från 1-4, då 1 indikerar 

mycket låg grad av fientlighet och 4 mycket hög grad av fientlighet (1=allow many to come 

and live here, 2=Allow some, 3=Allow few och 4=allow none). Den första frågan handlar om 

man vill tillåta inträde i landet från många eller få människor från samma ras/etnicitet som 

majoriteten har i landet (Allow many/few immigrants of same race/ethnic group from 

majority). I den andra frågan skulle respondenterna ta ställning till hur de förhåller sig till 

invandrare från annan ras än majoriteten (allow many/few immigrants of different race from 

majority) och den sista frågan skulle de ta ställning till om de vill tillåta invandring från 

fattigare länder utanför Europa (Allow many/few immigrants from poorer countries outside of 

Europe). Då Cronbachs alfa har värdet 0,876 betyder det att dessa tre variabler har en och 

samma åsiktsdimension (Esaiasson, Oscarsson 2012:388). Detta innebär att om 

svarspersonerna instämmer i en fråga, instämmer de också ofta i de övriga. Av dessa tre 

frågor har jag konstruerat index 1 som jag kallar Främlingsfientlighet. Ju längre upp på skalan 

man går, desto mer fientlig är man.     

 Ytterligare tre frågor i ESS handlar om invandring och hur man anser att 

invandring fungerar rent praktiskt i landet man bor i. I samtliga frågor skulle respondenterna 

gradera sina svar från 0 till 10, då 0 indikerar mycket låg tolerans och 10 mycket hög tolerans. 

Den 11-gradiga skalan är avsedd att visa styrkan på respondentens attityd (i båda 

riktningarna) där mittpunkten (5) visar neutralitet eller indifferens (Loxbo: 2014:244). Den 

första frågan handlar om hur man uppfattar att invandring påverkar landets ekonomi: 

Immigration bad or good for country’s economy (0=bad for economy, 10=good for economy). 
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I den andra frågan skulle respondenterna ta ställning till om de tror att landets kultur berikas 

eller urholkas av invandring: country’s cultural life undermined or enriched by immigrants 

(0=cultural life undermined, 10=cultural life enriched). I den sista frågan i indexet skulle 

respondenterna svara på om man tror att landet man bor i blir bättre eller sämre av invandring: 

immigrants make country worse or better place to live, (0=worse place to live, 10=better 

place to live). Cronbachs alfa för de tre variablerna har värdet 0,858, vilket indikerar en och 

samma åsiktsdimension (Esaiasson, Oscarsson 2012:388). Jag har valt att kalla mitt andra 

index för Främlingstolerans, då ett högre skalsteg innebär mer tolerans. 

 Den sista beroende variabeln, Intolerans mot sexuella minoriteter, baseras på 

frågan gays and lesbians are free to live life as they wish (1=agree strongly, 2=agree, 

3=neither agree or disagree, 4=disagree, 5=disagree strongly), vilket betyder att ett högre 

värde på skalan desto mer intolerant är man mot homosexuella. Detta är en god indikator på 

hur man förhåller sig till homosexualitet, då det är en bred fråga och kan innebära många 

saker, då det är upp till respondenten själv att tolka frågan. Det kan därför inkludera allt ifrån 

homosexuellas rättigheter till att ingå partnerskap, deras adoptionsmöjligheter eller om man 

anser att homosexuella bör få visa kärlek offentligt. 

Oberoende variabler: Religiositet/grad av sekularisering 

Oberoende variabler beskriver variationen i egenskaper hos analysenheten som tros förklara 

variationen i den beroende variabeln (Esaiasson, Oscarsson 2012:51). I mitt fall utgår jag ifrån 

att jag tror att variationen av religiositet kan förklara variationen av främlingsfientlighet. För 

att undersöka religion behövs bra mått på religiositet. Tidigare forskning om religiositet har 

undersökt hur ofta man besöker religiösa möten, vilket är den religiösa faktor som är mest 

intresserat i europeisk forskning om politik (Hagevi 2011:254). För det första antas 

mötesbesök vara en stark signal för engagemang. För det andra antas väljare behöva ett socialt 

sammanhang för att kunna få religiös kunskap och för att sedan kunna koppla den till politiska 

intressen (Hagevi 2011:259). Hur ofta man ber till gud har också en central plats i tidigare 

forskning, då Marie Demker (2014:137) hävdar att de svenskar som säger sig bett till gud 

någon gång det senaste året tenderar att vara något mindre fientliga mot flyktingar än de som 

inte bett till Gud. I två frågor i European Social Survey skulle svarspersonerna ta ställning till 

hur ofta de besöker religiösa möten och ber till gud. (How often do you attend religious 

services apart from special occasions?, How often do you pray apart from at religious 

services?) För båda frågorna kunde respondenterna välja mellan: 1=every day, 2=more than 

once a week, 3=once a week, 4=at least once a week, 5=only on special occasions, 6=less 
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often, 7=never. Dessa två variabler slogs samman, då cronbachs alpha har värdet 0,741, vilket 

indikerar att de två variablerna indikerar en och samma åsiktsdimension (Esaiasson, 

Oscarsson 2012:388). Jag kallar således detta index för Religiositet/grad av sekularisering 

eftersom att ett högre skalsteg betyder mer sekulariserade åsikter. En styrka med min 

operationalisering är att indexet baseras på religiöst neutrala frågor då det inte bara mäter en 

specifik tro. Bön förekommer inom såväl kristendomen, islam och judenomen, och religiösa 

besök kan till exempel göras i kyrkor, moskéer, synagoggor etc. Att vara religiös innebär en 

uppsättning av handlingar och knutna trosföreställningar (Gärde 2014:18), så jag 

argumenterar för att religiösa mötesbesök och att be till gud är goda indikatorer, om inte de 

bästa måtten, på religiöst beteende, då det är handlingar som definitivt mäter en persons tro på 

det trancendenta.  

Kontrollvariabler  

Påverkar verkligen religiositet eller kan det vara så att det är andra faktorer som egentligen 

ligger bakom ett eventuellt samband mellan religiositet och tolerans/intolerans? Kan det 

istället vara något helt annat som påverkar tolerans, som t.ex kön, ålder, utbildning osv. I så 

fall har jag att göra med ett skensamband. För att undersöka detta behöver jag genomföra en 

multivariat analys i form av en linjär regressionsanalys och införa kontrollvariabler. Då är det 

möjligt att undersöka om det finns effekter av religiositet på tolerans som når upp till de 

allmänna kriterierna för statistisk säkerhet och då hänsyn tagits till andra faktorer som kan 

vara möjliga förklaringsfaktorer. Om så är fallet stärks antagandet om religiösa effekter på 

tolerans (Hagevi 2011:263).    

 Vad en människa känner för en främling är alltid en individuell upplevelse 

baserad på egna erfarenheter och sin personlighet (Demker 2014:108). Generell tillit mäter 

hur mycket man kan lita på människor i största allmänhet. Enligt tidigare forskning tenderar 

människor med hög generell tillit även ha hög tolerans för människor från minoritetskulturer 

(Loxbo 2014:68). Då dessa två faktorer korrelerar kan det därför finnas en risk att generell 

tillit är den egentliga förklaringen till tolerans och kan därför medföra att sambandet eller den 

statistiska signifikansen mellan religiositet och främlingsfientlighet minskar eller kanske rent 

ut av försvinner. Således är denna variabel en oerhört viktig kontroll för min analys. Hur man 

förhåller sig på den politiska vänster-högerskalan, eller hur man uppfattar demokrati kan 

också vara viktiga förklaringar till främlingsfientlighet, då människor långt till höger tenderar 

att ha mer auktoritära värderingar. Auktoritära värden och misstroende mot det politiska 

systemet hänger ofta samman med ökad fientlighet mellan grupper i samhället och därmed 
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sjunkande förtroende för människor i allmänhet (Loxbo 2011: 169). Dessutom är 

omständigheter som vilken typ av utbildning en person har genomgått, ålder och kön något 

som samhällsvetare har noterat vara förklaringar till grad av främlingsfientlighet (Demker 

2014:108). Även politiskt intresse har betydelse för attityden till flyktingmottagning enligt 

tidigare forskning, då de med lägre politiskt intresse tenderat att vilja ta emot färre flyktingar 

(Demker 2014:136) De människor som upplever sig själva som segregerade eller 

marginaliserade har enligt tidigare forskning varit den grupp som omfattat mest negativa 

attityder till flyktingar (Demker 2014:139) och därför kontrollerar jag för om tillhörighet av 

minoritetsgrupp kan spela någon roll för resultatet. Hur man uppfattar att man är man är nöjd 

med sin livssituation eller hur man uppfattar sin hälsa kan också tänkas påverka resultatet då 

jag tror att människor som inte är helt nöjda med sin tillvaro kan ha en tendens att skylla ifrån 

sig på andra faktorer. Då kan säkerligen invandring vara något man kan tänkas skylla på.  

Den statistiska modellen jag har skapat inkluderar fyra stycken modeller för alla 

tre beroende variabler, främlingsfientlighet, främlingstolerans och intolerans mot sexuella 

minoriteter, där jag inkluderat totalt 10 kontrollvariabler. I Modell 1 granskas endast 

religionens påverkan på de tre beroende variablerna och i modell 2 kontrolleras även för 

landkontext. I modell 3 inkluderar jag svarspersonernas generella tillit, vänster-

högerplacering, uppfattning om demokrati, nöjdhet med livet, politiska intresse, subjektiv 

hälsa, tillhörighet av majoritet- eller minoritetsgrupp, kön och utbildning. I modell fyra 

används samma kontrollvariabler som i modell 3 men kontrollerar dessutom för landkontext, 

dvs. om ett eventuellt samband mellan religion och intolerans beror på vilket land i Europa 

man bor i. Samtliga kodningar av kontrollvariabler finns i appendix.  

Metod  

Regressionsanalys 

Regressionsanalys har valts för min studie då det enligt många är den mest kraftfulla 

analystekniken inom statistik, eftersom att det utsätter modellerna för tuffa prövningar 

(Esaiasson, Oscarsson 2012:381). När man använder sig av multivariat regressionsanalys vill 

man samtidigt kunna uppskatta effekterna av fler än en oberoende variabel på den beroende 

variabeln. I mitt fall vill vi även kunna ta hänsyn till att fler faktorer påverkar tolerans. Därför 

har jag valt ut de ovanstående kontrollvariablerna som kan vara alternativa 

förklaringsvariabler i analysen. Om alla variabler är statistiskt signifikanta, kan jag dra 

slutsatsen att de var för sig är negativt/positivt korrelerade med främlingsfientlighet/tolerans 

(Djurfeldt mfl. 2010:319).     
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 Tanken bakom regressionsanalyser är att finna sambandet eller korrelationen 

mellan den beroende (y) och en eller flera oberoende variabler (x) (Djurfeldt mfl. 2010:178). 

Det är framförallt tre statistiska värden som är av störst vikt i en regressionsanalys: B-

koefficient, justerat R
2
 och signifikansnivå. B-koefficienten anger linjens lutning och om 

sambandet är positivt eller negativt. Ett minustecken före b innebär ett negativt samband, dvs. 

om den oberoende variabeln (x) ökar så minskar den beroende variabeln (y). En positiv b-

koefficient däremot anger som det låter ett positivt samband, dvs. om x ökar, ökar även y. 

Saknas samband lägger sig linjen vågrätt (Djurfeldt mfl.2010:158). Med andra ord så visar b-

koefficienterna för de olika oberoende variablerna hur stor påverkan ett skalsteg har på de 

beroende variabelerna, i mitt fall främlingsfientlighet, främlingstolerans och intolerans mot 

sexuella minoriteter.      

 Trots att denna linje gör det lättare att se om det finns ett samband mellan två 

variabler, finns det dock en viss osäkerhet i denna prediktion, då det kan vara spridda värden 

längs med linjen, så kallade standardfel (SEb). Exempelvis kan två lika religiösa personer ha 

olika grad av främlingsfientlighet. Därför tar man hjälp av R
2
-värdet, som är den andel av den 

totala variationen i den beroende variabeln (y) som kan förklaras med hjälp av det linjära 

sambandet mellan x och y. R
2
 antar värden mellan 0 och 1, då 1 betyder ett fullständigt 

samband och 0 inget samband. Ju närmare linjen som punkterna ligger samlade, desto starkare 

är sambandet och ju mer spridda punkterna är kring linjen, desto svagare samband och desto 

sämre kan man förutsäga den beroende variabeln med hjälp av de oberoende. Använder man 

sig av flera oberoende variabler ska man istället använda sig av det justerade R
2
-värdet 

(Djurfeldt 2010:160-161).     

 Desto större spridning, eller standardfel i regressionen, desto större är 

osäkerheten i skattningarna. Därför använder man sig av ett tredje värde, p-värdet, som är 

måttet för statistisk signifikans. P-värdet visar sannolikheten att slumpen skulle ha kunnat ge 

upphov till att b-koefficienten visar ett samband. P-värdet måste vara minst 0,05 för att vara 

statistiskt signifikant, vilket betyder att det är 95% säkerhet att det inte är slumpen som spelar 

in för sambandet (Esaiasson mfl. 2012:383).    

 När man gör regressionsanalyser undersöker man som sagt effekten av en 

variabel på en annan variabel. Ibland finns det dock anledning att misstänka att en variabels 

effekt varierar mellan olika grupper. Vi kan till exempel misstänka att religiositet påverkar 

tolerans. Men effekten kanske är olika för olika länder i Europa. I ett land kanske religion 

bidrar till högre tolerans medan i ett annat, intolerans. I så fall kan det handla om 

en interaktionseffekt (Sundell 2010), vilket jag kommer att kontrollera för.   
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Resultat 

I den här delen presenteras resultaten från de statistiska körningarna i tabellform. I första 

sektionen visas skillnader på medelvärden, land för land, på grad av religiositet, 

främlingsfientlighet, främlingstolerans och tolerans inför sexuella minoriteter för alla 23 

länder i studien. Sedan visas också skillnaderna mellan olika religiösa inriktningar. I sektion 

nummer två presenteras de multipla regressionsanalyserna på de tre beroende variablerna och 

i tredje och sista sektionen redovisas regressionsanalyser med interaktionseffekter mellan 

landkontext och religiositet. 

Skillnader på tolerans mellan länder och religioner: Medelvärde 

Enligt jämförelser mellan de olika ländernas medelvärden kan det i tabell 1.1 urskiljas att 

Tjeckien är det land i denna studie, vars människor är mest sekulariserade, det vill säga att de 

går mest sällan i kyrkan eller ber till gud.  Tjeckien har ett medelvärde på 6,2 på den 7-

gradiga skalan, där 1 står för högst grad av religiöst beteende och 7 för högst grad av sekulärt 

beteende, vilket indikerar att Tjeckien är ett land med väldigt få aktiva trosutövare. Utöver 

Tjeckien, är Estland, Danmark och Sverige de mest sekulära länderna i Europa.  Medelvärdet 

på religiositet för samtliga länder är 5,07, vilket antyder att Europa som helhet är en väldigt 

sekulär kontinent. Det finns dock några länder som utmärker sig för att vara mer religiösa än 

resterande länder, vilket är framförallt Cypern och Polen, med medelvärden på runt 3,5, vilket 

i en Europeisk kontext är religiöst, men med stor sannolik inte anses särskilt religiöst i andra 

delar av världen.      

 I tabell 1.2, vilket mäter grad av främlingsfientlighet, är det framförallt i 

Cypern, men också Tjeckien, Portugal och Ryssland som innehar mest främlingsfientliga 

åsikter. Medelvärdet på främlingsfientlighet i Cypern är 3,1 av en 4-gradig skala där 4 

indikerar mest främlingsfientlighet. De länder med lägst grad av främlingsfientlighet är Island 

och Sverige, följt av Tyskland, då medelvärdet i Island och Sverige är runt 1,8 och Tyskland 

runt 2. 
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Tabell 1.1 Medelvärde på religiositet/grad av sekularisering land för land i Europa 

 
Kommentar: Religiositet/grad av sekularisering löper mellan 1 (hög grad av religiositet) och 7 (hög grad av 

sekularisering). Medelvärde: 5,07. Standardavvikelse: 1,81. Källa: European Social Survey 2012/13. 

 

Tabell 1.2 Medelvärde på främlingsfientlighet bland Europas länder

 
Kommentar: Främlingsfientlighet löper mellan 1 (mycket låg grad av fientligehet) till 4 (mycket stor 

fientlighet) Medelvärde: 2,42. Standardavvikelse:0,83. Källa: European Social Survey 2012/13. 
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I tabell 1.3 mäts också attityder till invandring, men där ett högre värde på skalan istället 

indikerar högre grad av tolerans. Till skillnad från i tabell 1.2, där svarspersonerna rent 

generellt skulle ta ställning till om man vill tillåta invandring i landet man bor i, skulle 

svarspersonerna i tabell 1.3 svara på hur man anser att landet man bor i berikas ekonomiskt 

eller kulturellt av invandring. I detta avseende är det fortfarande samma fyra länder som i 

tabell 1.2 som innehar de mest främlingsfientliga åsikterna, men med en förändrad 

ordningsföljd. Det är fortfarande människorna i Cypern som är minst toleranta, men istället 

för Tjeckien på en andra plats är det istället Ryssland med näst lägst grad av tolerans, följt av 

Tjeckien och Portugal. Island och Sverige är även i denna mätning de mest främlingstoleranta 

länderna. I tabell 1.4 mäts tolerans för homosexualitet, dvs. huruvida man anser att 

homosexuella har rätt att leva sina liv som de vill i landet de bor i. Här är det Kosovo som är 

det land med minst tolerans för homosexuella, följt av Ryssland och Slovakien. De länder 

med mest tolerans gentemot sexuella minoriteter är Island, Nederländerna, Danmark och 

Sverige.       

 Tabell 1.5 är en summering av ovanstående variabler men där hänsyn tagits till 

olika religiösa inriktningar. Kristen ortodoxi är den religion som medför mest 

främlingsfientliga och intoleranta åsikter, då de svarande som tillhör den ortodoxa läran har 

högst grad av främlingsfientlighet (medelvärde på 2,7 av 4) lägst grad av främlingstolerans 

(3,6 av 10) och högst grad av intolerans för sexuella minoriteter (3,5 av 5). Det är dock inte de 

som tillhör den ortodoxa läran som är de mest aktiva trosutövarna, då det istället är 

muslimerna, följt av katolikerna, som tenderar att besöka religiösa möten och be till gud mest. 

Då Israel enligt denna studie räknas som ett Europeiskt land inkluderades även judendom som 

en religion i Europa, vilken är den religionen med minst aktiva trosutövare. Katolicismen och 

protestantismen är de inriktningar med högst grad av tolerans och lägst grad av fientlighet mot 

invandrare. I nästkommande sektion presenteras de multipla regressionsanalyserna med 

kontrollvariabler. 
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Tabell 1.3 Medelvärde på främlingstolerans, land för land i Europa. 

Kommentar: Främlingstolerans löper mellan 0 (mycket låg tolerans) till 10 (mycket hög tolerans). Medelvärde: 

5,13. Standardavvikelse: 2,24 Källa: European Social Survey 2012/13. 

 

Tabell 1.4 Medelvärde på intolerans för sexuella minoriteter, land för land i Europa.

 
Kommentar: Variabeln Intolerans mot sexuella minoriteter löper mellan 1 (låg grad av intolerans mot sexuella 

minoriteter) till 5 (hög grad av intolerans mot sexuella minoriteter) Medelvärde: 2,22. Standardavvikelse: 1,22. 

Källa: European Social Survey 2012/13.  
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Tabell 1.5 Medelvärde på religiositet/grad av sekularisering, främlingsfientlighet, främlingstolerans och 

intolerans mot sexuella minoriteter, beroende på religiös inriktning

 
Källa: European Social survey 2012/13 

 

Multipla regressionsanalyser: Påverkar religiositet främlingsfientlighet, 

främlingstolerans och intolerans för sexuella minoriteter? 

I nedanstående tabeller visas de linjära regressionsanalyserna på alla tre beroende variabler: 

främlingsfientlighet, främlingstolerans och intolerans för sexuella minoriteter.  

Tabell 2.1 innehåller deskriptiv statistik med antalet svarande, medelvärde, standardavvikelse, 

minimivärde och maxvärde för alla variabler som använts i studien. 

Tabell 2.1 Deskriptiv statistik 

 Antal 

svarande 

Medel-

värde 

Standard-

avvikelse 

Min Max 

Främlingsfientlighet (index 1) 43149 2.42 0.83 1 4 

Främlingstolerans (index 2) 43343 5.13 2.24 0 10 

Intolerans mot sexuella minoriteter 42098 2.22 1.22 1 5 

Religiositet/grad av sekularisering 44054 5.07 1.81 1 7 

Generell tillit 44083 5.01 2.47 0 10 

Vänster-höger placering 38281 5.25 .2.29 0 10 

Uppfattning om demokrati 42685 5.35 2.55 0 10 

Nöjdhet med livet 44030 6.99 2.31 0 10 

Politiskt intresse 44069 2.62 0.91 1 4 

Subjektiv hälsa 44171 2.19 0.93 1 5 

Tillhör minoritetsgrupp 43826 1.93 0.26 1 2 

Kön (Man=1, Kvinna =2) 44239 1.54 0.49 1 2 

Utbildning 43932 3.74 1.93 0 8 

Källa: European Social Survery, 2012/13. 
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Modell 1 i tabell 2.2 visar en signifikant negativ b-koefficient (-0,0272***), vilket betyder att 

om den oberoende variabeln religiositet/grad av sekularisering ökar med ett skalsteg (mot 

sekularisering), så minskar den beroende variabeln främlingsfientlighet med 0,0272 skalsteg. 

Då 1 betyder lägst, och 4 högst grad av främlingsfientlighet, betyder en negativ effekt att för 

varje steg på x-axeln (mot sekularisering) förändras regressionslinjen negativt mot lägre grad 

av främlingsfientlighet. Med andra ord betyder det att ju mer sekulariserade människor är i 

Europa, desto mindre främlingsfientliga är de, eller omvänt, ju mer religiösa människor är, 

desto mer främlingsfientliga åsikter har de. Den oberoende variabeln förklarar dock bara 0,3 

procent av variationen i den beroende variabeln (justerat R
2
), vilket indikerar ett ganska svagt 

samband och det är därför svårt att förutsäga främlingsfientlighet med hjälp av religiositet. I 

modell 2 när kontroll gjorts för landkontext, dvs. om det spelar någon roll vilket land i Europa 

man bor i för att religiositet ska påverka främlingsfientlighet, är b-koefficienten fortfarande 

signifikant och negativ (-0,0131***), men med ett ökat R
2
-värde (0,124) vilket kan betyda att 

det är vilket land man bor i som spelar stor roll för graden av religiositetens påverkan på 

främlingsfientlighet, vilket jag återkommer till i tabell 3.1. I modell 3 och 4 är såväl 

religiositet/grad av sekularisering och de nio kontrollvariablerna statistisk signifikanta, med 

undantag för om man tillhör minoritetsgrupp (modell 3), vilket betyder att jag kan dra 

slutsatsen att de var för sig är negativt/positivt korrelerade med främlingsfientlighet.  I modell 

4 förklarar alla oberoende variabler och landkontext 20% av variationen av 

främlingsfientlighet.     

 I tabell 2.3 visas liknande resultat som i  tabell 2.2, men omvänt. Modell 1 har 

en signifikant positiv b-koefficient (0,0576***), vilket betyder att om den oberoende 

variabeln religiositet/grad av sekularisering ökar med ett skalsteg (mot sekularisering), så 

ökar även den beroende variabeln främlingstolerans med 0,0576 skalsteg, vilket betyder att ju 

mer man går mot sekularisering, desto mer tolerant är man (1= lägst främlingstolerans och 

10=högst främlingstolerans). Modell 1 har liksom i tabell 2.2 ett ganska svagt samband 

(R
2
=0,003), vilket ökar markant i modell 2 (R

2
=0,124) när kontroll gjorts för landkontext. 

Religiositet är dock inte signifikant i modell 3, men är det i modell 4, vilket stärker tesen om 

att sambandet mellan religiositet och främlingsfientlighet kan bero på vilket land människor 

bor i. Samtliga variabler är statistiskt signifikanta i modell 4, vilket betyder att jag kan dra 

slutsatsen att de var för sig är negativt/positivt korrelerade med främlingstolerans. Modell 4 

förklarar främlingstolerans med 25%. 
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Tabell 2.2 Multivariat regressionsanalys:Påverkar religiositet/grad av sekularisering främlingsfientlighet  

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 b (SEb) b (SEb) b (SEb) b (SEb) 
Religiositet/grad av sekularisering -0.0272*** -0.0131*** -0.0123*** -0.0105*** 

(0.00222) (0.00228) (0.00231) (0.00240) 

Generell tillit   -0.0452*** -0.0437*** 

  (0.00183) (0.00180) 

Vänster-höger placering   0.0398*** 0.0345*** 

  (0.00181) (0.00175) 

Uppfattning om demokrati   -0.0221*** -0.0207*** 

  (0.00185) (0.00187) 

Nöjdhet med livet   -0.0164*** -0.0117*** 

  (0.00211) (0.00207) 

Politiskt intresse   0.107*** 0.0817*** 

   (0.00477) (0.00462) 

Subjektiv hälsa   0.0478*** 0.0532*** 

   (0.00473) (0.00463) 

Tillhör minoritetsgrupp    0.0161 0.0479*** 

  (0.0168) (0.0163) 

Kön (Man=1, Kvinna =2)   -0.0287*** -0.0404*** 

  (0.00823) (0.00783) 

Utbildning   -0.000524*** -0.000552*** 

   (0.00001) (0.00001) 

Konstant 2.555*** 2.549*** 2.549*** 2.531*** 

 (0.0119) (0.0451) (0.0451) (0.0480) 

Justerat R
2 

0.003 0.124 0.11 0.20 

Antal fall 43007 43007 36273 36273 

Kontroll för land NEJ JA NEJ JA 

Kommentar: *** = p<0.01, ** = p<0.05. Landspecifika effekter redogörs för i tabell 1 (i appendix). Källa: 

European Social Survery, 2012/13. 

Tabell 2.3 Multivariat regressionsanalys: Påverkar religiositet/grad av sekularisering främlingstolerans  

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 b (SEb) b (SEb) b (SEb) b (SEb) 
Religiositet/grad av sekularisering 0.0576*** 0.0245*** 0.00653 0.0245*** 

(0.00597) (0.00612) (0.00594) (0.00623) 

Generell tillit   0.165*** 0.153*** 

  (0.00471) (0.00467) 

Vänster-höger placering   -0.0838*** -0.0741*** 

  (0.00465) (0.00453) 

Uppfattning om demokrati   0.153*** 0.154*** 

  (0.00474) (0.00483) 

Nöjdhet med livet   0.0532*** 0.0450*** 

  (0.00542) (0.00536) 

Politiskt intresse   -0.277*** -0.225*** 

   (0.0123) (0.0120) 

Subjektiv ohälsa   -0.130*** -0.125*** 

   (0.0122) (0.0120) 

Tillhör minoritetsgrupp (Nej =1, 

Ja=2) 

  -0.200*** -0.370*** 

  (0.0432) (0.0421) 

Kön (Man=1, Kvinna =2)   0.0215 0.0539*** 

  (0.0212) (0.0203) 

Utbildning   0.00132*** 0.00167*** 

   (0.00001) (0.00001) 

Konstant 4.842*** 4.883*** 4.409*** 4.096*** 

 (0.0321) (0.0599) (0.116) (0.124) 

Justerat R
2 

0.002 0.13 0.18 0.25 

Antal fall 43181 43181 36400 36400 

Kontroll för land NEJ JA NEJ JA 
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Kommentar: *** = p<0.01, ** = p<0.05. Landspecifika effekter redogörs för i tabell 1 (i appendix). 

Källa: European Social Survery, 2012/13. 

I Tabell 2.4 visas sambandet mellan religiositet och tolerans för homosexuella. I modell 1, där 

jag enbart mäter religiositet/grad av sekularisering, är effekten signifikant och positiv 

(b=0,0576***), vilket indikerar att när den oberoende variabeln ökar med ett skalsteg (mot 

sekularisering), så ökar också den beroende variabeln intolerans inför sexuella minoriteter med 

0,0576 skalsteg, vilket i denna mätning betyder att ju mer sekulära människor är, desto mindre 

anser de att homosexuella har rätt att leva sina liv som de önskar. Förklaringsvärdet är dock 

lågt (0,2%) men när jag kontrollerat för länder i modell 2 ökar R
2
-värdet till 13%.  I modell 3 

och 4 förändras emellertid effekten av religiositet och blir istället negativ och mycket starkare, 

vilket istället indikerar att ju mer sekulära människor är, desto mindre intoleranta är de. I 

modell 3 och 4 tas dock hänsyn till svarspersonernas generella tillit, vänster-högerplacering, 

uppfattning om demokrati, nöjdhet med livet, politiska intresse, hälsa, grupptillhörighet, kön 

och utbildning. Då alla variabler var för sig är signfikant korrelerade med intolerans för 

sexuella minoriteter betyder det att samtliga variabler bidrar till att förklara intolerans. Att 

effekten ändrar riktning vid kontroll av andra demografiska bakgrundsfaktorer kan betyda att 

intolerans mot homosexuella också korrelerar med lägre tillit, högerpolitiska åsikter, sämre 

uppfattning om demokrati, mindre tillfredställelse med livet, mindre politiskt intresse, sämre 

generell hälsa, tillhörighet av majoritetsgrupp, vara man och lägre utbildad. När dessa faktorer 

kombineras med religiositet visar det sig istället att religiositet leder till intolerans mot 

homosexuella. Alltså verkar det som att dessa egenskaper går hand i hand med ett aktivt 

trosutövande, vilket i sin tur leder till lägre tolerans för sexuella minoriteter. Sambandet i 

modell 1 och 2 var alltså undertryckt.  
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Tabell 2.4 Multivariat regressionsanalys: Påverkar religiositet/grad av sekularisering intolerans inför sexuella 

minoriteter 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 b (SEb) b (SEb) b (SEb) b (SEb) 
Religiositet/grad av sekularisering 0.0576*** 0.0245*** -0.143*** -0.137*** 

(0.00597) (0.00612) (0.00335) (0.00334) 

Generell tillit   -0.0351*** -0.0135*** 

  (0.00266) (0.00251) 

Vänster-höger placering   0.0466*** 0.0241*** 

  (0.00262) (0.00243) 

Uppfattning om demokrati   -0.0437*** -0.00925*** 

  (0.00267) (0.00260) 

Nöjdhet med livet   -0.0467*** -0.0243*** 

  (0.00306) (0.00288) 

Politiskt intresse   0.105*** 0.0497*** 

   (0.00690) (0.00642) 

Subjektiv ohälsa   0.134*** 0.0811*** 

   (0.00686) (0.00643) 

Tillhör minoritetsgrupp (Nej =1, 

Ja=2) 

  -0.471*** -0.263*** 

  (0.0246) (0.0228) 

Kön (Man=1, Kvinna =2)   -0.301*** -0.298*** 

  (0.0119) (0.0109) 

Utbildning   -9.87e-05*** -0.000527*** 

   (3.19e-05) (2.98e-05) 

Konstant 4.842*** 4.883*** 4.265*** 3.548*** 

 (0.0321) (0.0599) (0.0657) (0.0670) 

Justerat R
2 

0.002 0.13 0.15 0.30 

Antal fall 43181 43181 35719 35719 

Kontroll för land NEJ JA NEJ JA 

Kommentar: *** = p<0.01, ** = p<0.05. Källa: European Social Survery, 2012/13. 

 

Multipel regressionsanalys med interaktion: Påverkar religiositet grad av 

främlingsfientlighet/främlingstolerans beroende på land? 

I de ovanstående tabellerna visade det sig att religiositet har avsevärt mycket större 

förklaringskraft när man kontrollerat för andra demografiska bakgrundsfaktorer och att 

sambandet också kan bero på vilket land i Europa man bor i. I undersökningens sista tabell, 

tabell 3.1 ska jag därför redovisa skillnader på religiositetens påverkan på främlingsfientlighet 

och främlingstolerans beroende på vilket land man bor i. Jag har skapat interaktionsvariabler, 

där jag valt ut att redovisa 11 länder med olika religiösa inriktningar. Eftersom Sverige och 

Tjeckien var två av de mest sekulära länderna i Europa enligt tabell 1.1, klassar jag dem som 

sekulära länder. Storbritannien är ett protestantiskt land, Irland och Polen katolska, Ryssland 

och Cypern ortodoxa, Tyskland är en blandning av protestantism och katolicism, Kosovo 

representerar ett muslimskt land och Israel ett judiskt land.  Enligt tabell 3.1 tenderar mer 

sekulära människor i Sverige vara mindre toleranta eller mer intoleranta mot invandrare, men 

det är endast i modellerna för index 2 som vi finner statistiskt signifikant samband. Även i 

Tjeckien, studiens mest sekulära land, är det tydligt att ju mer sekulära människor är, desto 

mindre tolerant eller mer intolerant är man för invandrare, då båda variabler är signifikanta. 
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Även i Tyskland demonstreras detta samband, då främlingsfientlighet (index 1) har en positiv 

signifikant effekt, vilket betyder att ju mer sekulär man är i Tyskland, desto mindre tolerant 

för invandrare. Effekten av främlingsfientlighet eller främlingstolerans på religiositet var inte 

signifikant i varken Storbritannien eller Ryssland. Att de inte är signifikanta betyder att 

effekten i princip är 0: religiositet i dessa länder har ingen effekt på främlingsfientlighet eller 

tolerans. Hade effekterna varit signifikanta hade de dock pekat i samma riktning som i 

Sverige, Tjeckien och Tyskland.    

 Spanien och Irland däremot visar motsatt effekt, då både främlingsfientliget och 

främlingstolerans är statistiskt signifikanta och visar att ju mer sekulär man är i Spanien och 

Irland, desto mer tolerant eller mindre intolerant är man mot invandrare. I Polen och Cypern, 

som är Europas mest religiösa länder enligt tabell 1.1, visar också resultaten att ju mer sekulär 

man är, desto mer tolerant är eller mindre intolerant är man. Även i Kosovo och Israel 

tenderar de mer sekulära vara mer toleranta eller mindre intoleranta för invandrare. 

 Med andra ord verkar det som att människor som bor i mer sekulariserade 

kontexter, dvs. i länder som Sverige och Tjeckien, leder religiositet till tolerans för 

invandrare, medan i mer religiösa länder som Polen Cypern, leder religiositet till intolerans.   
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Tabell 3.1 Multivariat regressionsanalys: Påverkar grad av religiositet/grad av sekularisering 

främlingsfientlighet (index 1) och främlingstolerans (index 2),  med interaktionseffekter mellan landkontext och 

religiositet. 

 Beroende variabel 

Främlingsfientlighet (index 1) 

Beroende variabel: 

Främlingstolerans (index 2) 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

 b (SEb) b (SEb) b (SEb) b (SEb) 
Religiositet/grad av sekularisering -0.0105*** -0.00140 0.0245*** -0.00546 

(0.00240) (0.00343) (0.00623) (0.00888) 

Generell tillit -0.0437*** -0.0435*** 0.153*** 0.152*** 

(0.00180) (0.00180) (0.00467) (0.00467) 

Vänster-höger placering 0.0345*** 0.0337*** -0.0741*** -0.0722*** 

(0.00175) (0.00175) (0.00453) (0.00453) 

Uppfattning om demokrati -0.0207*** -0.0208*** 0.154*** 0.155*** 

(0.00187) (0.00187) (0.00483) (0.00483) 

Nöjdhet med livet -0.0117*** -0.0120*** 0.0450*** 0.0461*** 

(0.00207) (0.00207) (0.00536) (0.00535) 

Politiskt intresse 0.0817*** 0.0809*** -0.225*** -0.224*** 

 (0.00462) (0.00462) (0.0120) (0.0120) 

Subjektiv ohälsa 0.0532*** 0.0540*** -0.125*** -0.126*** 

 (0.00463) (0.00463) (0.0120) (0.0120) 

Tillhör minoritetsgrupp  0.0479*** 0.0449*** -0.370*** -0.361*** 

(0.0163) (0.0163) (0.0421) (0.0421) 

Kön (Man=1, Kvinna =2) -0.0404*** -0.0377*** 0.0539*** 0.0479** 

(0.00783) (0.00785) (0.0203) (0.0203) 

Utbildning -0.000552*** -0.000541*** 0.00167*** 0.00164*** 

 (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001) 

Sverige × Religiositet  0.00971  -0.0743** 

  (0.0131)  (0.0337) 

Tyskland × Religiositet  0.0217**  0.00603 

  (0.00912)  (0.0236) 

UK × Religiositet  0.000928  -0.0345 

  (0.0102)  (0.0263) 

Spanien× Religiositet  -0.0366***  0.102*** 

  (0.0101)  (0.0259) 

Irland × Religiositet  -0.0543***  0.148*** 

  (0.00916)  (0.0237) 

Polen × Religiositet  -0.0160  0.0649** 

  (0.0120)  (0.0311) 

Tjeckien × Religiositet  0.0439***  -0.0782** 

  (0.0152)  (0.0390) 

Cypern × Religiositet  -0.0528***  0.217*** 

  (0.0190)  (0.0493) 

Ryssland × Religiositet  0.00603  -0.00697 

  (0.0119)  (0.0304) 

Kosovo × Religiositet  -0.0200  0.180*** 

  (0.0162)  (0.0414) 

Israel × Religiositet  -0.0545***  0.121*** 

  (0.00889)  (0.0236) 

Konstant 2.531*** 2.482*** 4.096*** 4.255*** 

 (0.0480) (0.0499) (0.124) (0.129) 

Justerat R
2 

0.20 0.21 0.25 0.26 

Antal fall 36273 36273 36400 36400 

Kontroll för land JA JA JA JA 

Kommentar: *** = p<0.01, ** = p<0.05. Landspecifika effekter redogörs för i appendixtabell 1 (i appendix) för 

modellerna utan interaktionseffekter och i appendixtabell 2 för modellerna med. 

Källa: European Social Survery, 2012/13.  
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Slutsats 
Syftet med uppsatsen var att söka svar på om religiositet motverkar eller skapar tolerans för 

människor från andra kulturer, med andra etniciteter eller med annan sexuell orientering. Med 

utgångspunkt från en egen statistisk undersökning, som baseras på en enkät med över 44 000 

svarande från 23 europeiska länder, har jag funnit stöd för båda hypoteser. Magnus Hagevi har 

tidigare argumenterat för att religiösa människor i Sverige tenderar att vara mer öppna och 

toleranta inför invandrare än människor som är mindre aktiva trosutövare. Därutöver 

argumenterar han för att religionskritiker tenderar att inneha åsikter som kan beskrivas som 

främlingsfientliga då de är mer negativa till invandrare, och i synnerhet religiös pluralism. 

Denna hypotes om att religiositet kan ha en positiv inverkan på tolerans styrks även delvis i 

min undersökning, där det i till exempel Sverige och Tjeckien visade sig att ju mer religiösa 

människor är, i den meningen att de är aktiva trosutövare, desto högre grad av tolerans uppvisar 

de för invandrare. Men min studie visar att religiositet dessvärre inte ger upphov till högre 

tolerans i alla kontexter. I de flesta länder i Europa återfinns nämligen det omvända sambandet, 

att aktivt trosutövande genererar mindre tolerans för invandrare och homosexuella. En viktig 

förklaring till främlingsfientlighet har enligt tidigare forskning visat sig vara hur man förhåller 

sig politiskt. Att religiösa är mer konservativa och tenderar att stå till höger i politiken är också 

något som kan förklara främlingsfientliga åsikter. Även om det finns andra faktorer än 

religiositet som också förklarar främlingsfientlighet är det dock intressant att ett aktivt 

trosutövande kan vara en av förklaringarna, även om det så klart finns undantag.  Varför 

sambandet mellan religiositet och tolerans i stället pekar i en postiv riktning i några av de mest 

sekulariserade länderna i Europa, det vill säga Sverige och Tjeckien, kan man bara spekulera i. 

Forskare har dock föreslagit att medlemmar i liberala församlingar är mer benägna att främja 

kyrkoaktiviteter som förenar dem med resten av samhället. I mer liberala och sekulära länder 

kanske religiösa samfund behöver anpassa sina budskap till de folkströmningar som finns och 

blir därför nödgade att sammarbeta mer med sekulära organisationer, vilket kan leda till att de 

möter människor de normalt sätt inte skulle träffa i sin homogena församling. I detta avseende 

kan ett socialt engagemang inom religiösa grupper faktiskt leda till högre tolerans för 

invandrare.      

  Europa är, som nämnts tidigare, en väldigt sekulär kontinent. Detta bekräftas i 

studien med ett medelvärde på 5 på en skala från 1 till 7, där 7 står för högst grad av 

sekularisering. Men det finns samtidigt länder som sticker ut, i synnerhet Cypern och Polen. Bo 

Rothstein har argumenterat för att människor som bor i länder som i hög grad omfattar religiösa 

värderingar tenderar att lita mindre på andra människor och vara mer nationalistiska. Detta 
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argument bekräftas också i min studie, eftersom Cypern, Polen, Irland och Kosovo, vilka är de 

länder i min undersökning med högst grad av religiositet i tabell 1.1, också är länder där 

sambandet mellan religiositet och intolerans är tydligast. I statistik finns det alltid undantag, 

men det man är ute efter är att generalisera, vilket jag också kan göra utifrån de signifikanta 

effekterna. Hur kommer det sig då att religiositet på det hela taget tenderar att motverka 

tolerans? I linje med tidigare forskning menar jag att medlemskap i en grupp, dvs. ett religiöst 

samfund, kan skapa en social identitet, som kan leda till att man känner mer samhörighet med 

dem som tillhör den egna gruppen än med människor utanför gruppen. I nästa steg kan denna 

typ av gruppidenfikation leda till mindre tillit för människor med annan bakgrund. Detta kan 

följaktligen skapa en grund för intolerans mot dem som uppfattas avvika.  

  Många talar om att religioner skiljer sig kraftigt åt, då det kan vara allt från 

”Moder Teresa till Usama Bin Ladin”. Tidigare forskning har visat att främlingsfientlighet 

varierar mycket mellan kristendomen och islam, då muslimer tenderar att vara betydligt mer 

främlingsfientliga och fundamentala än kristna. Detta bekräftades dock inte i min studie, då 

muslimer tenderar att vara lika toleranta som protestanter, katoliker och judar, enligt tabell 1.5. 

Istället är det de som tillhör den ortodoxa kristna läran som generellt sett innehar mest 

främlingsfientliga åsikter och är minst toleranta mot homosexuella.   

  Men ska man definiera religion utifrån vilket land man bor i, då jag definierade 

Sverige och Tjeckien som sekulära länder, Storbritannien protestantiskt, Irland och Polen 

katolska, Ryssland och Cypern ortodoxa, Kosovo muslimskt, Israel judiskt och Tyskland som 

en hybridform, kan man se att i sekulära länder och i hybridländer leder religiositet till tolerans, 

medan i ortodoxa (Cypern) muslimska (Kosovo), judiska (Israel) och katolska länder (Irland 

och Polen) leder religiositet till intolerans.  Då effekterna av religiositet i Storbritannien 

(protestantiskt) eller Ryssland (ortodoxt) inte var statistiskt signifikanta går det dock inte att 

generalisera religiositet i dessa länder.     

  Att en högre grad av religiositet dessutom leder till lägre tolerans för 

homosexuella var inte något som direkt förvånade då det finns så många exempel här i världen 

där homofobi rättfärdigas utifrån de heliga texternas ord. Men hur kommer det sig att 

sekularisering ofta hänger ihop med öppenhet inför de som avviker? Vad är det med den 

religiösa tron som motverkar det de lär ut i de heliga texterna? Att vara en god medmänniska 

och hjälpa dem som är i nöd verkar visst inte alltid fungera i praktiken. Om det finns en Gud 

borde han vara besviken på sina anhängare.    

  Men trots allt så finns det ju undantag. Det verkar onekligen som att religiösa 

människor som bor i mer sekulariserade länder är mer toleranta än de mindre religiösa. Jag 
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misstänker att en liten grad av religiositet bara kan vara positivt, men det är när den religiösa 

tron tar överhanden som den kan bli farlig och osolidarsik. Det samma gäller för ateism, då 

religionslöshet har visat sig leda till massmord, ibland annat Nordkorea, Sovjetunionen och 

Kina. Det är intressant att se hur världen kommer att arta sig, kommer den så kallade 

”sakraliseringen” öka bland gemene man och hur kommer detta bidra till toleransen för 

människor som ”avviker”? Religion är bevisligen viktigt att studera och jag hoppas därför att 

denna studie byggs på så vi kan skapa säkrare forskningsslutsatser. Är religion något vi borde 

slopa eller behålla för att få en mer medmänsklig etik i samhället? Som det ser ut idag har jag 

just besvarat denna fråga. 
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Appendix 

Appendixtabell 1. Landspecifika effekter på främlingsfientlighet och främlingstolerans från multivariat 

regressionsanalys i tabell 2.2  (index 1), modellerna 2 och 4 samt i tabell 2.3 (index 2),  modellerna 2 och 4. 

 Effekter av landkontext på 

främlingsfientlighet (från tabell 2.2) 

Effekter av landkontext på främlings- 

tolerans (från tabell 2.3) 

 Modell 2 Modell 4 Modell 2 Modell 4 

 b (SEb) b (SEb) b (SEb) b (SEb) 
Bulgarien -0.0681*** -0.210*** 0.178*** 0.952*** 

(0.0250) (0.0258) (0.0674) (0.0670) 

Schweiz -0.139*** -0.0183 0.854*** 0.320*** 

(0.0272) (0.0263) (0.0730) (0.0679) 

Cypern 0.728*** 0.652*** -1.777*** -1.385*** 

(0.0300) (0.0316) (0.0806) (0.0820) 

Tjeckien 0.432*** 0.332*** -0.864*** -0.471*** 

(0.0255) (0.0253) (0.0683) (0.0655) 

Tyskland -0.330*** -0.280*** 0.725*** 0.601*** 

 (0.0231) (0.0222) (0.0620) (0.0574) 

Danmark -0.114*** 0.0695*** 0.771*** 0.0690 

 (0.0264) (0.0255) (0.0710) (0.0661) 

Estland 0.157*** 0.106*** 0.0389 0.176*** 

(0.0241) (0.0244) (0.0650) (0.0631) 

Spanien -0.0757*** -0.194*** 0.572*** 1.087*** 

(0.0256) (0.0251) (0.0688) (0.0647) 

Finland 0.0906*** 0.169*** 1.053*** 0.681*** 

 (0.0246) (0.0237) (0.0660) (0.0612) 

Storbritannien 0.256*** 0.214*** -0.334*** -0.170*** 

 (0.0244) (0.0244) (0.0656) (0.0630) 

Irland 0.0578** 0.0357 0.236*** 0.381*** 

 (0.0240) (0.0236) (0.0646) (0.0613) 

Israel 0.294*** 0.329*** -0.217*** -0.291*** 

 (0.0241) (0.0236) (0.0656) (0.0616) 

Island -0.565*** -0.479*** 1.365*** 1.174*** 

 (0.0339) (0.0332) (0.0910) (0.0859) 

Nederländerna -0.00675 0.0468* 0.616*** 0.387*** 

 (0.0256) (0.0245) (0.0689) (0.0634) 

Norge -0.275*** -0.142*** 0.868*** 0.285*** 

 (0.0265) (0.0252) (0.0712) (0.0653) 

Polen -0.301*** -0.403*** 1.085*** 1.531*** 

 (0.0261) (0.0259) (0.0702) (0.0671) 

Portugal 0.508*** 0.256*** -0.566*** 0.398*** 

 (0.0250) (0.0263) (0.0672) (0.0682) 

Ryssland 0.304*** 0.214*** -1.425*** -1.013*** 

 (0.0242) (0.0256) (0.0649) (0.0662) 

Sverige -0.548*** -0.449*** 1.289*** 0.857*** 

 (0.0256) (0.0246) (0.0689) (0.0638) 

Slovenien -0.0261 -0.170*** -0.108 0.545*** 

 (0.0287) (0.0305) (0.0769) (0.0788) 

Slovakien 0.218*** 0.145*** -0.629*** -0.242*** 

 (0.0259) (0.0254) (0.0699) (0.0660) 

Kosovo 0.188*** -0.110*** -0.713*** 0.399*** 

 (0.0291) (0.0324) (0.0778) (0.0832) 

Konstant 2.439*** 2.531*** 4.883*** 4.096*** 

 (0.0223) (0.0480) (0.0599) (0.124) 

Justerat R
2 

0.124 0.20 0.13 0.25 

Antal fall 43007 36273 43181 36400 

Kommentar: *** = p<0.01, ** = p<0.05. Referenskategorin, som de andra estimaten utgår ifrån, är Belgien. 

Källa: European Social Survery, 2012/13. 
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Appendixtabell 2. Landspecifika effekter på främlingsfientlighet och främlingstolerans från multivariat 

regressionsanalys med interaktionseffekter i tabell 3.1, modellerna 2 och 4. 

 Främlingsfientlighet Främlingstolerans 

 Från Modell 2 i tabell 3.1 Från Modell 4 i tabell 3.1 

 b (SEb) b (SEb) 
Bulgarien -0.204*** 0.933*** 

(0.0258) (0.0671) 

Schweiz -0.0111 0.296*** 

(0.0263) (0.0680) 

Cypern 0.858*** -2.209*** 

(0.0746) (0.193) 

Tjeckien 0.0535 0.0299 

(0.0980) (0.251) 

Tyskland -0.397*** 0.561*** 

 (0.0548) (0.142) 

Danmark 0.0687*** 0.0706 

 (0.0255) (0.0660) 

Estland 0.103*** 0.183*** 

(0.0243) (0.0631) 

Spanien -0.00124 0.544*** 

(0.0578) (0.149) 

Finland 0.173*** 0.667*** 

 (0.0237) (0.0612) 

Storbritannien 0.213*** -0.000219 

 (0.0598) (0.154) 

Irland 0.263*** -0.248** 

 (0.0447) (0.116) 

Israel 0.603*** -0.911*** 

 (0.0505) (0.133) 

Island -0.475*** 1.161*** 

 (0.0332) (0.0858) 

Nederländerna 0.0491** 0.379*** 

 (0.0245) (0.0634) 

Norge -0.141*** 0.282*** 

 (0.0252) (0.0652) 

Polen -0.326*** 1.236*** 

 (0.0512) (0.132) 

Portugal 0.269*** 0.356*** 

 (0.0265) (0.0686) 

Ryssland 0.184*** -0.984*** 

 (0.0684) (0.175) 

Sverige -0.506*** 1.291*** 

 (0.0803) (0.207) 

Slovenien -0.167*** 0.535*** 

 (0.0304) (0.0787) 

Slovakien 0.158*** -0.287*** 

 (0.0257) (0.0666) 

Kosovo -0.0125 -0.372** 

 (0.0734) (0.188) 

Konstant -0.204*** 4.255*** 

 (0.0258) (0.129) 

Justerat R
2 

0.21 0.26 

Antal fall 36273 36400 
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Kommentar: *** = p<0.01, ** = p<0.05. Referenskategorin, som de andra estimaten utgår ifrån, är Belgien. 

Källa: European Social Survery, 2012/13. 

 

Kodning kontrollvariabler 

generell tillit: Most people can be trusted or you can’t be too careful, (0= you can’t be too 

careful -10= most people can be trusted) 

Vänster-högerplacering: Placement on  right-leftscale (0=left – 10=right) 

Nöjdhet med demokrati: How satisfied with the way democracy works in country 

(0=extremely dissatisfied – 10: extremely satisfied) 

Nöjdhet med livet: How satisfied with life as a whole (0=extremely dissatisfied – 

10=extremely dissatisfied) 

Politiskt intresse: How interested in politics? (1=very interrested,  2= quite interested, 

3=hardly interested, 4=not at all interested) 

Subjektiv ohälsa: subjective general health, (1=very good, 2=good, 3=fair, 4=bad, 5=very 

bad) 

Tillhör minoritetsgrupp: Belong to minority ethnic group in country (1=YES , 2=NO) 

Kön: gender, (1=male, 2=woman) 

Utbildning: highest level of education, (0=not completed ISCED level 1 800= ISCED 6 

doctoral degree) (ISCED: International standard classification of education) 
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