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Abstract 

Aim 

The overall purpose of this study is to examine the health of religious young Christian and 

Muslim women. The aim is explicated through the following questions:  

- What is the state of young religious Christian and Muslim women's health linked to 

recommendation for physical activity and definitions for social and mental health? 

- How do young religious Christian and Muslim women perceive that the religions affect their 

health? 

- What similarities and differences are there between young religious Christian and Muslim 

women regarding health and the perceived affects from the religions? 

Method 

The study is a qualitative comparative study based on six semi-structured interviews. The 

group of respondents consisted of three religious Christian women and three religious Muslim 

women, all between 22 and 28 years and living in Stockholm. The interviews were profound 

and between 30 and 60 minutes. They were recorded and went through verbatim transcription 

as well as careful analysis. 

Results 

All respondents lived up to the definitions of social and mental health, however, only one of 

the Muslims but all Christians lived up to the recommendation for physical activity. The 

perceived influence both religions had on their health were, all in all, positive. The social 

health was influenced by solidarity, the physical health through encouragement to take care of 

the body and the mental health by receiving meaningfulness, safety and help and support. 

Only small differences could be found in how the religions perceived to influence their health.  

Conclusions 

This study indicates that Islam and Christianity offer the same positive health effects. If one 

only were to see the ways the religions promoted health, it would be hard to tell the 

difference.  
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Sammanfattning 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hälsan hos unga religiösa kristna 

och muslimska kvinnor. Syftet kommer undersökas utifrån följande frågeställningar: 

- Hur ser unga religiösa kristna och muslimska kvinnors hälsa ut kopplad till rekommendation 

för fysisk aktivitet och definitioner för social och psykisk hälsa? 

- Hur upplever unga religiösa kristna och muslimska kvinnor att religionerna påverkar deras 

hälsa?  

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan unga religiösa kristna och muslimska kvinnor 

då det gäller hälsan och den upplevda påverkan av religionerna? 

Metod 

Studien är en kvalitativ jämförande studie som är baserad på sex halvstrukturerade intervjuer. 

Respondenterna var tre religiösa kristna kvinnor och tre religiösa muslimska kvinnor mellan 

22 och 28 år och boende Stockholm. Intervjuerna var djupgående och mellan 30 och 60 

minuter långa. De spelades in och transkriberades ordagrant för att sedan noggrant analyseras. 

Resultat 

Samtliga respondenter levde upp till definitionerna för social och psykisk hälsa. Dock levde 

endast en av muslimerna men samtliga kristna upp till rekommendationen för fysisk aktivitet. 

Båda religionerna upplevdes påverka hälsan övervägande positivt. Den sociala hälsan 

påverkades av gemenskap, den fysiska hälsan genom uppmuntran till att sköta om sin kropp 

och den psykiska hälsan genom att respondenterna upplevde meningsfullhet, trygghet samt 

hjälp och stöd. Endast små skillnader kunde ses i hur religionerna upplevdes påverka hälsan.  

Slutsats 

Denna studie visar på att kristendom och islam erbjuder samma positiva påverkan av hälsan. 

Om man endast såg till sätten religionerna främjade hälsa på skulle det vara svårt att avgöra 

vilken religion som var vilken. 

Nyckelord 

Troende, andlig, mental hälsa, välbefinnande, motion 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion 

Kristendomen är världens och Sveriges största religion där 68 % procent av Sveriges 

befolkning är medlemmar i Svenska Kyrkan (Hedin 2011, s. 7; Svenska Kyrka 2012a). Islam 

är världens andra största religion (Pew Research Center 2011, s. 124) och är även Sveriges 

näst största religion med en halv miljon muslimska medborgare (Pew Research Center 2013, 

s. 9). Onekligen påverkar religion många människor i världen och i Sverige. Eftersom 

religionerna påverkar miljontals människor världen över är det intressant att undersöka hur 

den påverkar något av det viktigaste vi har – hälsan. 

 

Religion och hälsa är två mycket viktiga och komplexa delar av vårt liv som kan analyseras 

utifrån många olika synvinklar (DeMarinis 2011, s. 7f.). Men för att göra det greppbart så kan 

man se religion som ett sätt att skapa mening i livet (Geels & Wikström 2012, s. 22) och 

definitionen av god hälsa är ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp" (World Health Organization 

1948, s. 2). 

 

Detta innebär att de som frivilligt tillskriver sig en religion gör det för att den bidrar till 

meningsfullhet vilket bidrar till något positivt i deras liv som får dem att må bättre och på så 

sätt gynnar deras hälsa. Därför kan religionen ses som ett sätt att eftersträva god hälsa. 

 

Men kan man se att religionen påverkar hälsan mer konkret? Och i så fall hur? Dessutom 

finns det olika religioner som utövas på olika sätt. Kan man se att någon religion har bättre 

strategier för att främja hälsa än andra? Detta undersöks i denna jämförande studie mellan 

religiösa muslimska och kristna kvinnor. 

 

I denna uppsats lyfts kvinnors åsikter på religion och hälsa fram då det genom tiderna oftast 

varit männens röster som hörts då de fått rollerna i samhället vars uppgift är att tolka 

omvärlden (Geels & Wikström 2006, s. 68). Här ges det företräde för kvinnorna att berätta om 

sina tolkningar och upplevelser vilka har försummats allt för länge. 
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1.2 Bakgrund 

1.2.1 Definition religiös 

Definitionen för att klassas som religiös som används i denna uppsats är att man själv 

definierar sig som troende, det vill säga tror på en Gud enligt religionens heliga skrifter och 

utövar religiösa handlingar som att be, besöka heliga byggnader och delta i religiösa riter. 

Denna definition bygger på Nationalencyklopedins (2013-01-30) definition som säger att man 

bör vara ”starkt engagerad i en religion” för att klassas som religiös.  

1.2.2 Kristendom  

Kristendomen har tre stora inriktningar; katolicismen, ortodoxismen och protestantismen. 

Dessa olika inriktningar har skapats genom tiderna på grund av konflikter om hur 

kristendomen borde tolkas. (Denzlers, Graf & Lohner 2006, s. 376; 419) Sammantaget är 

kristendomen världens största religion och är troligen även världens snabbast växande (Hedin 

2011, s. 7). Även i Sverige är kristendomen, med inriktningen protestantism, den största 

religionen. Prognosen för kristendomens utveckling i världen stämmer dock inte för Sverige. 

År 1990 var 89 procent av den svenska befolkningen medlemmar i Svenska kyrkan men år 

2011 hade andelen sjunkit till 68 procent (Svenska Kyrkan 2012a). Tillika minskar det aktiva 

utövandet av religionen vilket man kan se på det sjunkande antalet gudstjänstbesök som gått 

från över 9 miljoner söndagsgudstjänstbesök år 1990 till ca 4,5 miljoner besök under 2011 

(Svenska kyrkan 2012b).  

1.2.3 Islam 

Islam är världens näst största religion (Pew Research Center 2013, s. 9). Idag finns det cirka 

en halv miljon muslimer i Sverige och år 2030 tror man att denna siffra ska ha dubblerats till 

närmare en miljon och är därför även Sveriges näst största religion (Pew Research Center 

2011, s. 124). Islam betyder underkastelse vilket inom religionen syftar till att man 

underkastar sig Allah - det arabiska ordet för Gud (Nationalencyklopedin 1992, s. 590).  

 

Guds lagar är nedskrivna i koranen som är islams heliga skrift. Några av de föreskrifter som 

finns i Koranen innefattar fem dagliga bönestunder, perioder av fasta och förbud mot att 

förtära svinkött, blodmat och alkohol. (Stenberg 1999, s. 42f.; 69; 118) 

 

Koranen är baserad på uppenbarelser som profeten Muhammed fick från Gud mellan åren 610 
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och 632 via ärkeängeln Gabriel. Dessa uppenbarelser blev nedskrivna av Muhammeds 

anhängare och ska ha kommit från samma Gud som skapade både judendomen och 

kristendomen. Judendom, kristendom och islam är alltså besläktade och är de tre stora 

monoteistiska religionerna i världen varav islam är den yngsta. (Bæk Simonsen 1994, s. 11 

ff.) 

1.2.4 Religionens påverkan på kvinnan 

Det finns föreskrifter inom religionerna som endast rör kvinnor och som kan påverka deras 

beteende och i förlängningen även deras hälsa. Dessa föreskrifter grundar sig i en uppdelning 

av män och kvinnor som kan ses långt tillbaka i tiden. I de flesta kända samhällen har mannen 

fått roller i samhället vars uppgift är att tolka omvärlden. Exempel på sådana roller är politiker 

och vetenskapsmän men även religiösa ledare. Detta har lett till olika förväntningar på 

mannen och kvinnan då det gäller äktenskap, familjebildning, barnavård och har även 

påverkat förhållningssätt gentemot kvinnans menstruation och sexualitet. (Geels & Wikström 

2006, s. 67 ff.) 

 

Denna traditionella syn på kvinnan kan ses inom både kristendom och islam med föreskrifter 

om kvinnliga religiösa ledare, abort, avhållsamhet gentemot det motsatta könet, sex innan 

äktenskap, religiöst utövande vid menstruation och ett större ansvar på kvinnan att sköta om 

barn och hem. (Wright 2006, s. 248 f.; Stenberg 1999, s. 89; 104; 113ff.) 

 

Att fastställa en specifik kvinnosyn inom kristendom och islam är idag dock inte möjligt. 

Både religionerna influeras av samhällets utveckling och genusdebatten vilket lett till olika 

konservativa och liberala strömningar. Detta har gjort att religiösa kristna och muslimska 

kvinnor inte kan ses som homogena grupper. (Wright 2006, s. 248 f.; Benn, Jawad & Pfister 

2011, s. 2; Stenberg 1999, s. 32f.) 

1.2.5 Hälsa 

En vanligt förekommande definition av god hälsa, etablerad av World Health Organization 

(1948, s. 2), lyder ”hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och handikapp". I Sverige fortsätter hälsan 

att förbättras då medellivslängden ökar och ligger nu på 83,5 år för kvinnor och 79,5 år för 

män. Största anledningen till detta är att antalet döda i hjärt- och kärlsjukdom minskat 

kraftigt. Även antalet dödsfall på grund av cancer, självmord och trafikolyckor har minskat. 
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Dock innebär inte ökad livslängd med nödvändighet också ökad hälsa. Den psykiska ohälsan 

ökar hos unga och andelen överviktiga hos Sveriges befolkning 16 – 84 år ligger på cirka 35 

procent. (Socialstyrelsen 2012, s. 7 f.; 74) Dessutom ser man att förekomsten av fetma ökar, 

det vill säga ett BMI över 30 (World Health Organization 2000, s. 24). 

1.2.5.1 Fysisk hälsa 

Med fysisk hälsa menas hälsa som har med kroppens allmäntillstånd och funktion att göra 

(Karlsson 2013-03-25) och med fysisk aktivitet menas all muskelkontraktion som ökar 

kroppens energiförbrukning (Balady & Shephard 1999 s. 963). Vi människor är gjorda för att 

röra på oss då vi genom årtusenden formats av evolutionen och har därför samma arvsanlag 

som våra förfäder. De var högst beroende av en kropp som klarade av fysisk aktivitet för att 

överleva dagen och inaktivitet i längre perioder existerade troligen inte. Dagens teknik gör att 

vi inte behöver röra på oss för att överleva dagen men vi har fortfarande ett behov av att röra 

på oss för ha ett hälsosamt liv och överleva på lång sikt. (Henriksson & Sundberg 2008, s. 11)  

 

Idag är det vedertaget att fysisk aktivitet bidrar till en förbättrad hälsa. World Health 

Organization har gjort en stor sammanställning av forskningsläget om vilka positiva effekter 

fysisk aktivitet har på hälsan. Några av de effekter som tas upp är sänkning av blodtryck, 

lägre nivåer av dåliga blodfetter och minskad insulinresistens vilket minskar risken för att 

insjukna i diabetes, hjärtkärlsjukdomar, stroke och cancer vilket i sin tur minskar risken att dö 

i förtid. (World Health Organization 2002, s. 9f.) 

 

Den rekommenderade mängden fysisk aktivitet för populationen mellan 18 och 64 år är minst 

150 minuter på måttligt intensitet eller minst 75 minuter på hög intensitet i veckan. Det går att 

kombinera dessa två intensiteter och aktiviteten ska utföras i perioder av minst 10 minuter för 

att ge effekt. Styrketräning för de största muskelgrupperna bör utföras minst två gånger i 

veckan. Därtill finns ytterligare vinster att hämta om man ökar tiden och/eller intensiteten. 

(World Health Organization 2010, s. 8) 

1.2.5.2 Social hälsa 

Vi människor är sociala individer och vi har alltid haft ett behov av att ha andra människor 

runt oss. Till en början behövde vi varandra för att kunna försvara oss mot fiender för att 

överleva men nu för vårt välbefinnande och den sociala hälsan. Vi behöver vara en del av en 

grupp där man får stöd och utbyte med andra människor då detta har visat sig skydda mot 
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påfrestningar och ohälsa. (Levi 2005, s. 63) 

 

För att vidare förstå vad social hälsa innebär kan man se till samspelet mellan individen och 

den sociala omgivningen. Exempel på detta kan vara hur människor kommunicerar med 

varandra samt hur roller, värderingar och normer skapas och påverkar varandra inom det 

sociala livet. Även samhällets struktur påverkar den sociala hälsan. (Angelöw & Jonsson 

2000, s.9) 

1.2.5.3 Psykisk hälsa 

Med en god psykisk hälsa menas närvaro av mental vitalitet, livsglädje, arbetsduglighet och 

en förmåga att uppleva kärlek och att umgås med andra människor. Dessutom ska det finnas 

frånvaro av psykiska besvär som ångest, tvångstankar och fobier. (Egidius 2005, s. 546)  

 

Den psykiska hälsan har beröringspunkter med både den sociala och den fysiska hälsan. 

Definitionen för psykisk hälsa tar som ovan nämnt upp att man för en god psykisk hälsa bör 

”umgås med andra människor” vilket även tas upp i definitionen för social hälsa. När det 

gäller sambandet mellan psykisk och fysisk hälsa tror man sig idag veta att fysisk aktivitet är 

kopplad till bättre psykisk hälsa exempelvis då det gäller livskvalité, kognition, depression 

och demens. En studie som stödjer detta är en undersökning på nästan 20 000 människor i 

Skottland. Studien visade att den psykiska hälsan påverkades positivt vid minst 20 minuters 

fysisk aktivitet i veckan. Ytterligare fördelar kunde ses vid ökad duration och/eller intensitet. 

(Hamer, Stamatakis & Steptoe 2009, s. 1114)  

1.3 Forskningsläge 

Det finns en del forskning som är gjord på kvinnor och som handlar om hälsa och religion. 

Detta visar på att kvinnans röst har börjat lyftas fram. Det finns studier som visar på att det 

kan finnas ett negativt samband mellan fysisk aktivitet och islam för kvinnor. Man har sett att 

föreskrifter inom islam har försvårat utövandet av fysisk aktivitet för muslimska flickor i 

tonåren boendes i västerländska länder. I en studie som visar på detta följdes fyra religiösa 

amerikanska muslimska tonåringar i 14 månader för att få insikt i hur deras relation till fysisk 

aktivitet var genom bland annat samtal, enkäter och medverkan i olika fysiska aktiviteter. Då 

det gällde de fysiska aktiviteterna ansåg flickornas mammor att speciellt simning var 

olämpligt då man bar avslöjande kläder i samkönade utrymmen. Två av flickorna blev 

förbjudna att delta och båda uttryckte motstånd till detta. Den ena flickan uttryckte att hon 
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älskade att simma och hade börjat vinna tävlingar när hennes mamma förbjöd henne att 

fortsätta och den andra berättade att hennes pappa förbjöd henne eftersom han ansåg att man 

inte borde vara i samma vatten som icke muslimer. Flickorna som var tillåtna att simma var 

tvungna att bära täckande simkläder och vara på avstånd från män. En av flickorna ville gärna 

delta i skolans basketbollag men hennes föräldrar förbjöd henne för att hon var flicka och att 

det därför ansågs opassande för henne att visa upp sig på planen för pojkarna på skolan även 

om hon använde slöja. Trots föräldrarnas förbud valde flickorna, som fått pröva på många 

olika aktiviteter, ändå att simma eller att spela basket. De hittade vägar runt i föräldrarnas 

regler för att kunna medverka i de aktiviteter de fann mest intressanta. (Hamzeh & Oliver 

2012 s. 332 ff.) 

 

En liknande bild av muslimska flickors deltagande i fysisk aktivitet gavs i en studie från 

Australien där elva tonåringar intervjuades. Trots att endast två av flickorna upplevde att det 

var svårare att delta på gymnastiklektionerna på grund av religionen och att flertalet även var 

fysiskt aktiva i en sportklubb så påverkades flickornas deltagande av religiösa restriktioner. 

Exempel på dessa var avhållsamhet gentemot det motsatta könet och att unga kvinnor inte bör 

släppas iväg ensamma på aktiviteter vilket hindrade flickorna från att vara fysiskt aktiv när 

män var närvarande och när de ville. Däremot uppmuntrade familjerna dem till att vara fysiskt 

aktiva inom familjen. (Abbott, Knez & Macdonald 2012, s. 111-118) 

 

Detta negativa samband mellan islam och fysisk aktivitet har även setts hos 483 medelålders 

kvinnor i Iran då det hälsofrämjande beteendet mättes genom en Health Promoting Lifestyle 

Profile II-undersökning. Kvinnorna hade höga värden för andlig utveckling och sociala 

förhållanden men låga och icke önskvärda värden för fysisk aktivitet och ansvar för sin hälsa 

(Aflatoonian, Enjezab, Farajzadegan, Morowatisharifabad,& Taleghani 2012, s. 191).  

 

Även bland 47 kristna religiösa kvinnor med latinamerikanskt ursprung bosatta i USA fann 

man en koppling mellan deras tro och deras hälsa. De såg spirituell hälsa som en del av hälsan 

i stort och något som påverkar och påverkas av både fysisk och psykisk hälsa. Studien fann 

dock två olika sorters copingstrategier; aktiv och passiv. De som utövade en aktiv strategi såg 

sig som en partner till Gud där de själva hade ansvar för sin hälsa men använde Gud för att få 

vägledning medan de som använde en passiv strategi såg sig vara i Guds händer och ha liten 

makt över den egna hälsan. (Jurkowski, Kurlanska & Ramos 2010, s. 21 ff.) 
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Precis som de två senaste nämnda studier tar upp så finns det flertalet studier som visar på ett 

positivt samband mellan psykisk hälsa och kristendom och islam. Religionen erbjuder bland 

annat meningsfullhet, stöd och vägledning vilket har visats främja den psykiska hälsan. 

 

Ett exempel på detta är att man i en metaanalys fann bevis för att religiös och spirituell terapi 

kan hjälpa till vid olika tillstånd av psykisk ohälsa. Exempelvis ska både kristen kognitiv 

psykoterapi och muslimsk psykoterapi hjälpa mot depression i jämförelse med kontrollgrupp 

och muslimsk psykoterapi ska även hjälpa mot ångest. Dock behövs det fler studier i analysen 

för att få starkare bevisning och det gick inte säkerställa att den religiösa och spirituella 

terapin var bättre än traditionell terapi. Man kan alltså förvänta sig liknande resultat oavsett 

terapiform men valet är beroende av vad som passar individen. (Hook, Hook, Davis, Gartner, 

Jennings & Worthington 2010, s. 48 f.; 60 f.)  

 

Indikation till att religion kan hjälpa vid psykisk ohälsa styrks av en allmän studie om religion 

där det visades sig att de kvinnor som använde sig av bön för att hantera problem i vardagen 

kunde ha hjälp av detta i behandlingen av depression (Mirola 1999, s. 431). Även bland 359 

muslimska kvinnor i USA såg man att de upplevde mer tillfredställelse i livet när de har stöd 

från religiösa ledare och Gud. Dessutom minskade tecken på depression för de som upplevde 

stöd från Gud. (Bjorck & Maslim 2011, s. 62)  

 

Vid svåra stunder i livet behöver man ofta psykiskt stöd. En sådan stund kan vara när kvinnor 

drabbas av ofrivillig barnlöshet. I en studie intervjuades 30 muslimska och kristna kvinnor om 

hur religionen påverkade deras hantering av den oönskade infertiliteten. Resultatet visade att 

religionen hjälpte kvinnorna ur krisen genom att de upplevde en meningsfullhet, fick styrka 

av sin religion genom rådgivning samt att de använde sig av olika religiösa copingstrategier 

som exempelvis att be vilket främjade deras psykiska hälsa. (Allan & Roudsari 2011, s. 162 

f.) 

 

Dock har få studier funnits som tagit upp social hälsa trots att det är en av tre delar av World 

Health Organizations definition av hälsa. Denna studie kommer ta upp hälsa utifrån samtliga 

tre hälsobegrepp och studien utförs även på svenska medborgare vilket inte har kunnat hittas i 

tidigare studier. Den kvalitativa intervjumetoden gör det även möjligt att gå mer på djupet i 

förståelsen av samspelet mellan hälsa och religion. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hälsan hos unga religiösa kristna 

och muslimska kvinnor. Syftet kommer undersökas utifrån följande frågeställningar: 

- Hur ser unga religiösa kristna och muslimska kvinnors hälsa ut kopplad till rekommendation 

för fysisk aktivitet och definitioner för social och psykisk hälsa? 

- Hur upplever unga religiösa kristna och muslimska kvinnor att religionerna påverkar deras 

hälsa?  

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan unga religiösa kristna och muslimska kvinnor 

då det gäller hälsan och den upplevda påverkan av religionerna? 

2 Metod 

2.1 Datainsamlingsmetod 

För att komma så nära forskningsdeltagarnas egna beskrivningar av sin livsvärld som möjligt 

valdes en kvalitativ metod i form av halvstrukturerade intervjuer. Fördelen med denna typ av 

intervju är att man både har en anpassbarhet och en struktur som leder till god data (Gilham 

2008, s. 103). Metoden valdes då definitionen av halvstrukturerade intervjuer är ”en intervju 

med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka innebörden 

av de beskrivna fenomenen” (Brinkmann & Kvale 2009, s. 19) vilket stämmer väl överrens 

med vad som önskades uppnås med studiens intervjuer för att kunna besvara 

frågeställningarna. 

2.2 Urval 

Sex respondenter intervjuades. Intervjupersonerna var kvinnor, boende i Stockholm, mellan 

22 och 28 år samt religiösa varav tre med kristen inriktning och tre med muslimsk inriktning. 

Definitionen av att vara religiös var att de själva definierade sig som troende det vill säga 

trodde på en Gud enligt religionens heliga skrifter och utövade religiösa handlingar som att 

be, besöka heliga byggnader och delta i religiösa riter. Inga krav ställdes på att respondenterna 

skulle vara insatta i ämnet hälsa eller vara fysiskt aktiva. 

 

När respondenterna söktes var den önskade åldern mellan 25 och 50 år för att öppna studien 

för så många som möjligt men ändå ha en homogen grupp. Dock sökte sig endast yngre 

kvinnor till studien och urvalsgruppen smalnades då av. 



9 

 

 

Urvalet är blandat slumpmässigt urval, bekvämlighetsurval och snöbollsurval. Två muslimer 

var slumpmässigt urval då de svarade på en efterfrågan om intervjupersoner som lämnades i 

moskéer i form av ett informationsblad om studien (Se 2.3 Procedur). Två kristna var 

bekvämlighetsurval då de fanns i författarens umgängeskrets och kontaktades specifikt på 

grund av sin religion. En muslim och en kristen var snöbollsurval då de var bekanta med två 

av de andra deltagarna. 

 

Anledningen till att sex intervjuer genomfördes var dels att lika många röster från vardera 

religionen skulle få höras men även att söka uppnå mättnad. Denna mättnad uppstod också då 

likartade svar från respondenterna gjorde att ytterligare intervjuer sannolikt inte hade bidragit 

ytterligare till studien. Stöd för detta beslut finns i Brinkmann & Kvale (2009, s. 129) som 

skriver att ”man bör intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad man 

behöver veta” vilket har gjorts i detta fall.  

2.3 Procedur 

Förfrågan efter intervjupersoner lämnades i tre kyrkor respektive tre moskéer i centrala 

Stockholm i form av ett informationsblad om studien (se bilaga 2). Detta gjordes i hopp om 

att få ett helt slumpmässigt urval. Då endast två muslimer svarade på detta så skickades även 

en efterfrågan ut på Facebook (se bilaga 3). Inget svar kom på detta men genom 

bekantskapskrets och de övriga respondenterna kunde sex intervjuer hållas inom loppet av två 

veckor. Intervjuerna hölls där det var smidigast för deltagarna att ses och där det i samtliga 

fall utom ett fanns utrymme till en ostörd miljö. I tre utav fallen genomfördes intervjuerna på 

respondenternas respektive högskolor, en i författarens hem, en i en moské och en på ett café i 

centrala Stockholm.  

 

Innan intervjuerna fick respondenterna skriva på ett formulär för informerat samtycke (se 

bilaga 4) där de fick ta del av uppsatsens övergripande syfte, vad intervjun skulle beröra, 

etiska regler och vilket urval studien hade. Detta gjordes för att ge tydlig information till 

deltagarna, vara säker på att de uppfyllde urvalskraven och för att skydda dem och forskare 

vid eventuella missförstånd. (Brinkmann & Kvale 2009, s. 87) Intervjuerna varade mellan 30 

och 60 minuter och var djupgående vilket speglas i det ingående arbetet med intervjuguiden 

som beskrivs nedan. Intervjuerna spelades in med hjälp av röstmemon på en iPhone.  
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2.4 Intervjuguide 

Som manus till intervjuerna skrevs en halvstrukturerad intervjuguide utifrån 

frågeställningarna (se bilaga 5). En pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguiden 

vilket ledde till små förändringar i frågorna. Inledningen av en intervju är mycket viktigt för 

att få intervjupersonen att känna sig trygg i intervjusituationen. Inledningsvis bads därför 

respondenten att berätta om sig själv och sedan sin religiösa bakgrund. Genom att få 

respondenten att prata om något lätt och faktabaserat inledningsvis fick intervjuaren chans att 

ge intryck av att vara en god och intresserad lyssnare så att respondenten kände sig trygg och 

vågade öppna sig när frågorna började bli mer känsliga (Brinkmann & Kvale 2009, s. 144). 

 

Efter uppvärmningsfrågorna leddes intervjun in på kärnfrågorna. En halvstrukturerad 

intervjuguide innehåller övergripande teman och förslag på frågor (Brinkmann & Kvale 2009, 

s. 146) och denna intervju hade tre teman som var fysisk, social och psykisk hälsa. För att få 

ett djup i intervjuerna och inte begränsa respondenternas svar ställdes frågorna mycket breda 

och öppna. Denna typ av öppna frågor ger också möjlighet för intervjupersonerna att förklara 

vad som ligger bakom svaren. (Gillham 2008, s. 117) Den halvstrukturerade intervjun ska ses 

som något mellan ett frågeformulär och ett vardagssamtal (Brinkmann & Kvale 2009, s. 43). 

Samtliga övergripande teman inleddes därför med olika varianter på ”kan du berätta om dina 

upplevelser kring detta ämne?”. Utifrån detta fick respondenterna sedan tala fritt dock ställdes 

tre generella följdfrågor till respektive tema om respondenten inte tog upp detta själv. Detta 

för att säkerställa att frågeställningarna skulle kunna besvaras.  

 

Följdfrågorna som ställdes behandlade hur deras hälsa såg ut inom varje tema, om religionen 

påverkade detta och om man haft svårigheter inom de olika formerna av hälsa. En definition 

av fysisk aktivitet gavs innan temat fysisk hälsa togs upp då det kan finns olika syn på vad 

som räknas som fysisk aktivitet och det ansågs viktigt att samtliga respondenter hade samma 

utgångspunkt då de beskrev detta tema för att de inte skulle utelämna viktigt information. 

 

Samtliga intervjuer avslutades med frågan om respondenterna hade något de ville tillägga som 

de tänkt på då det gällde hälsa och religion. Detta för att få ett mjukt avslut på intervjuerna då 

intervjupersonen kan uppleva oro och tomhet i slutet av en intervju då den har öppnat sig och 

gett mycket av sig själv. (Brinkmann & Kvale 2009, s. 144) 
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För att få respondenterna att berätta mer om sina upplevelser har det varit viktigt att få dem att 

känna sig trygga och lyssnade till och för att uppnå detta har en del metoder från motiverande 

samtal (MI) använts. Motiverande samtal används till att finna inre motivation till förändring 

vilket inte var syftet i detta fall men metoden har välfungerande tekniker för att få personer att 

känna sig just trygga och lyssnade på (Bath & Näsholm 2006, s. 9). Några av de tekniker som 

använts av intervjuaren är reflektioner, sammanfattningar och frågor som alla syftar till att 

visa förståelse för det som sagts och att driva samtalet vidare. (Bath & Näsholm 2006, s. 45-

54) 

2.5 Analytiskt tillvägagångssätt  

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hälsan hos unga religiösa kristna 

och muslimska kvinnor. Som en utgångspunkt för att undersöka hälsan användes World 

Health Organizations (1948, s. 2) definition av hälsa som lyder ”hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte blott frånvaro av sjukdom och 

handikapp". Definitionen delar upp hälsa i fysisk, social och psykisk hälsa och är därför även 

de tre centrala rubrikerna som hälsa analyseras utifrån i denna studie. Detta görs för att 

avgränsa studien och göra den mer översiktligt. Sedan har en induktiv ansats använts inom 

dessa kategorier där resultatet i sig har stått för den vidare tematiseringen. 

 

Intervjuerna analyserades utifrån ordagranna transkriptioner i Microsoft Word som gjorts för 

att återge intervjupersonernas redogörelse så riktig som möjligt. I analysen utgjorde 

frågeställningarna huvudkategorier med fysisk, social och psykisk hälsa som underrubriker. 

De delar av intervjutranskriptionerna som rörde respektive underrubrik fördes in under dessa. 

(Ryen 2004, s. 105 ff.)  

 

För att besvara den första frågeställningen behövde respondenternas hälsa tolkas. Detta 

gjordes genom att intervjuerna analyserades och jämfördes med de i bakgrundsavsnittet 

nämnda definitioner av god social och psykisk hälsa samt rekommendationen för fysisk 

aktivitet som ett mått på god fysisk hälsa. Genom de nyckelord och teman som framträdde vid 

analys av de tre underrubrikerna besvarades den andra frågeställningen (Ryen 2004, s. 110). 

Den tredje frågeställningen besvarades genom att resultatet från frågeställning ett och två 

analyserades utifrån de två olika målgrupperna och jämfördes. 

 

Viktigt att ha i åtanke är att respondenterna redogjorde för deras upplevda sanningar om hur 
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religionen påverkar deras upplevda hälsa. Detta innebär att det skulle kunna finnas 

underliggande orsaker till det upplevda sambandet och utan ett evident orsak-verkansamband 

kan man inte säkerställa att dessa två variabler verkligen är relaterade. Den upplevda 

sanningen är dock minst lika viktigt och intressant att studera som evidenta samband eftersom 

det upplevda är sant för individen. Men för att tydliggöra skillnaden dem emellan skrivs det 

genomgående att ”respondenterna upplevde” i studien.  

2.6 Metodanalys 

En kvalitativ analysmetod valdes då studien önskade fånga en bred och djup förståelse för 

ämnet (se 2.1 Datainsamlingsmetod). Intervjuguiden innehöll breda och öppna frågor vilket 

minskade risken för att begränsa svaren vilket gjorde det lättare att besvara frågeställningarna 

på det önskade nyanserade sättet (Gillham 2008, s. 117).  

 

En kvantitativ metod hade dock kunnat vara fördelaktig då det gäller besvarandet av den 

första frågeställningen ”Hur ser unga religiösa kristna och muslimska kvinnors hälsa ut 

kopplad till rekommendation för fysisk aktivitet och definitioner för social och psykisk 

hälsa?”. Genom exempelvis frågor i en enkät som täcker rekommendationen och 

definitionerna hade besvarandet av frågeställningen blivit mer direkt då besvarandet inte hade 

behövt gå igenom ett steg av analys av författaren. Fördelarna med den valda kvalitativa 

metoden är att respondenterna inte begränsades i beskrivandet av sin hälsa och att 

respondenterna inte värderade sin hälsa själva vilket kan vara svårt, speciellt om man inte är 

insatt i ämnet. Därför valdes en kvalitativ metod där författaren gavs företräde att analysera 

respondenternas hälsa utifrån det sagda ordet, tonfall, stämning och kroppsspråk under 

intervjuerna. Detta ökade möjligheten att fånga upp nyanser av hur hälsa kan se ut inom 

ramarna för rekommendationen och definitionerna och därmed öka exaktheten i hur 

respondenternas hälsa ser ut. 

 

Dock är det viktigt att poängtera att författaren kan ha gjort tolkningsfel i analysprocessen 

utifrån personliga uppfattningar. Det finns även risk för att intervjuaren påverkade 

respondenternas svar genom exempelvis sättet frågorna ställdes. Denna mänskliga påverkan 

kan inte elimineras till fullo då människan, i motsats till en maskin, inte kan standardiseras 

och neutraliseras trots att detta eftersträvades. (Gilham 2008, s. 24)  
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Det hade varit mer optimalt att hålla intervjuerna på ett helt neutralt och ostört ställe. 

Omgivningen kan ha påverkat respondenterna då man exempelvis kanske inte vill yttra vissa 

åsikter i en religiös byggnad eller att ett visst sorts tänk är kopplat till en viss sorts plats. 

Fördelen med att respondenterna fick välja plats själva är däremot att de kände sig trygga i sin 

miljö och därför kunde känna sig mer avslappnade. 

2.7 Validitet, reliabilitet och etik 

Studiens validitet då det gäller urvalet kan anses som hög då gruppen är homogen då det 

gäller ålder, kön, boendeort samt att samtliga klassificerade sig som religiösa utifrån ovan 

nämnda definition. (Gillham 2008, s. 69). Dock behöver inte urvalet vara representativt 

eftersom även exempelvis extremister skulle kunna passa in i nämnda urval vilket skulle 

kunna ge en skev bild. För att validiteten skulle ha varit ännu högre hade ett helt 

slumpmässigt urval varit önskvärt då snöbolls- och bekvämlighetsurval kan leda till 

respondenter med liknande bakgrund och där med ett smalt urval som ger ett vinklat resultat 

(Ryen, 2004 s. 80). Dessutom kan det finnas ett antal faktorer både inom och utom 

religionerna som påverkade respondenternas svar. Inom religionerna kan det ha funnits olika 

tolkningar exempelvis på grund av grad av konservatism som påverkat och utom religionerna 

kan sociala, ekonomiska och kulturella faktorer ha haft en inverkan.  

 

Respondenternas trovärdighet är svår att diskutera då man omöjligt kan säga om de svarat 

sanningsenligt och tagit intervjun på allvar. Dock pekar den positiva känslan under 

intervjuerna och att alla ställt upp utan påtryckning på att de tagit studien seriöst. Just att de 

var så positiva till att ställa upp kan påverka validiteten då den inte blir representativ för 

kvinnor som inte är lika utåtgående och söker sig till intervjuer som dessa. Detta kan ha 

påverkat resultat som exempelvis rör den sociala hälsan. 

 

Studiens reliabilitet är svår att uttala sig om då det är komplicerat och omfattande att värdera 

intervjufrågorna och intervjusituationerna. Dock har intervjufrågorna skapats för att kunna 

besvara frågeställningarna och mycket arbete har lagts ner för att skapa en avslappnad 

intervjusituation (se 2.3 Procedur och 2.4 Intervjuguide). 

 

Då intervjuernas ämnen kan ha upplevts som känsliga behandlades respondenterna utifrån 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer för humanistisk och samhällsvetenskaplig 

forskning. (Vetenskapsrådet 1990, s. 7-14) Respondenterna informerades genom ett 
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informerat samtycke (se bilaga 4) om att de var anonyma, att materialet skulle hanteras 

konfidentiellt, att det ej skulle användas i kommersiella sammanhang utan endast i 

forskningssyfte och av författaren.  De blev även informerade om att de kunde avbryta 

intervjun när de ville utan att behöva ange orsak.  

 

Respondenterna blev även informerade om vad deras uppgift i studien var och det 

övergripande syftet. (Vetenskapsrådet 1990, s. 7-14) För att öka reliabiliteten blev 

respondenterna informerade om att uppsatsen syftade till att undersöka hälsan hos kvinnor 

med olika religiös tro men inte vilka religioner som skulle undersökas eller att de skulle 

jämföras. Dock fick de reda på detta efter intervjun. Detta förtydligades inte i 

syftesbeskrivningen då detta kunde ha påverkat deras svar då de möjligen skulle ha velat 

framställa sin religion i bättre dager.  

3 Resultat 

I detta avsnitt redogörs det för det resultat som erhållits i intervjuerna med respondenterna 

som kan kopplas till frågeställningarna. Den tredje frågeställningen redovisas tillsammans 

med den första och andra frågeställningen.  

 

Respondenterna har fått namn efter religion och den ordningen de intervjuades, alltså Kristen 

1, 2 och 3 samt Muslim 1, 2 och 3. 

3.1 Hur ser unga religiösa kristna och muslimska kvinnors hälsa ut 

kopplad till rekommendation för fysisk aktivitet och definitioner av 

social och psykisk hälsa samt vilka likheter och skillnader finns 

det? 

Samtliga respondenterna tolkades leva upp till definitionerna för social och psykisk hälsa. Det 

fanns dock utrymme för förbättring då det gällde den fysiska hälsan hos några av 

respondenterna eftersom de inte uppfattades leva upp till rekommendationerna för fysisk 

aktivitet.  

 

Nedan redogörs för frågor och svar som gjort de möjligt att tolka respondenternas hälsa i 

jämförelse med rekommendationen för fysisk aktivitet och definitionerna för social och 

psykisk hälsa. Även faktorer som inte syns i text, så som tonläge, stämning och kroppsspråk, 
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har påverkat tolkningarna. Samtliga intervjuer hade god ton och de präglades av en positiv 

stämning vilket bidragit till att samtliga respondenter tolkas leva upp till definitionerna för 

social och psykisk hälsa. 

 

För att kunna avgöra om respondenterna levde upp till rekommendationen för fysisk aktivitet 

ställdes frågan ”Kan du berätta om dina erfarenheter av fysisk aktivitet? med följdfrågor om 

duration, intensitet och antal träningspass i veckan om detta inte togs upp automatiskt. K1, 

K2, K3 och M1 rörde sig minst 150 minuter på måttligt intensitet eller minst 75 minuter på 

hög intensitet i veckan. De utförde styrketräning för de största muskelgrupperna minst två 

gånger i veckan och tolkades därför leva upp till rekommendationen för fysisk aktivitet. K1 

beskrev sina träningsvanor så här:  

 

”Jag tränar två till tre gånger i veckan, ehm går till jobbet fram och tillbaka. Det tar en kvart 

– tjugo minuter. Typ jaa och sen ja, hela dagarna rör jag ju på mig. Jag sitter knappt still 

[…] Lite gå på löpbandet och lite styrketräning och så simning¨ 

 

M2 och M3 rörde sig mindre än detta och uppskattas därför inte leva upp till 

rekommendationen för fysisk aktivitet. Så här berättar M2 om sitt utövande av fysisk 

aktivitet:  

 

¨Nu, sen jag fått barn, så har det varit ganska svårt, jag har hållit på med, simmat lite, gått på 

vattengympa. Sen efter att man fått barn o så har jag faktiskt inte gjort så mycket¨ 

 

För att tolka respondenternas sociala hälsa ställdes frågan ”Kan du berätta om ditt sociala 

umgänge?” med följdfrågor om storlek på umgänget, antal olika grupper och vänner 

inom/utanför religionen om detta inte togs upp automatiskt. Samtliga respondenter 

uppskattades vara del av grupp där de fick stöd och utbyte med andra människor och tolkades 

därför leva upp till definitionen av god social hälsa. M1 ger ett exempel på detta: 

 

¨Så jag är väldigt tajt med min familj, umgås med alla så ofta jag bara kan. […] Jag har ett 

antal vänner, säg runt tio personer, som jag anser är mina allra närmaste närmaste vänner 

och sen har jag väldigt mycket kompisar också. Men generellt så umgås jag väldigt ofta med 

mina vänner, det är sällan som jag bara träffar kompisarna¨ 
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Då det gäller den psykiska hälsan ställdes frågorna ”Om du skulle beskriva hur du ser på livet 

med tre ord, vilka skulle det vara och varför valde du dessa ord?” och ”Hur har du mått 

senaste tiden?”. Samtliga respondenter uppskattades utifrån svaren på frågorna ha mental 

vitalitet, livsglädje, arbetsduglighet, en förmåga att uppleva kärlek och att umgås med andra 

människor. Dessutom nämndes inga psykiska besvär som ångest, tvångstankar och fobier. 

Därför tolkades de ha en god mental hälsa. Utdrag ur K3:s svar löd så här:  

 

¨…dels tycker jag det är väldigt spännande att leva. Ehm ja men spänning, förväntan, ja, nej 

men det är väldigt spännande för att man vet inte riktigt vad man ska göra för nånting. […] 

Ja, just idag kanske jag skulle säga trygghet också. För att jag känner mig ganska trygg med 

Gud i mig. ¨ 

 

Det gick inte att se någon skillnad i den sociala eller psykiska hälsan mellan religionerna men 

däremot levde samtliga kristna upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet men endast 

M1 bland muslimerna.  

3.2 Hur upplever unga religiösa kristna och muslimska kvinnor att 

religionerna påverkar deras hälsa samt vilka likheter och skillnader 

finns det? 

3.2.1 Fysisk hälsa  

En tematisk skillnad i hur de olika religionerna uppmuntrade till att sköta om den fysiska 

hälsan kunde ses. Det kristna sättet talade till den känslomässiga förståelsen genom psykiskt 

stöd medan det muslimska talade till den logiska förståelsen genom föreskrifter medan det 

kristna 

Kristna: känslomässig uppmuntran 

K1 och K2 upplevde att religionen uppmuntrade till att sköta om den fysiska hälsan genom att 

utöva fysisk aktivitet då det dels var ett intresse som Gud lagt ner i dem och dels för att Gud 

ville att man skulle göra det man mådde bra av. De såg träning som en glädje de delade med 

Gud. Genom det psykiska stödet upplevde samtliga kristna att de fick motivation till att vara 

fysiskt aktiva eller hjälp i sina idrottsprestationer. Så här beskrev K2 uppmuntran från Gud: 

 

”Jag tycker det är väldigt, väldigt roligt liksom och jag tror att det är nånting som Gud har 
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lagt ner i mig liksom eh den glädjen och liksom att jag kan friidrotta eh och sen, asså jag tror 

liksom att på nått vis, Gud vill ju ha människor överallt liksom, han vill ha kristna människor 

i idrottsvärlden liksom” 

 

K1 beskrev uppmuntran från Gud enligt följande: 

 

”Ja men i början så var det lite som en, typ som en hemlighet att jag ville gå ner i vikt liksom. 

[…] Då kändes det som att man kunde prata med asså eller inte, asså be till Gud eller vad 

man ska säga. Och liksom prata med honom […] att få stöd från det och att man liksom kom 

igång, att man liksom kör på [med träningen].” 

Muslimer: logisk uppmuntran  

Muslimerna upplevde att religionen uppmuntrade dem till att sköta om den fysiska hälsan 

genom att religionen förespråkade att man skulle ta hand om sin kropp. Man såg kroppen som 

ett lån som man skulle sköta om och vårda. M1, som hade ett personligt intresse för fysisk 

hälsa, upplevde att religionen uppmuntrade henne enligt följande: 

 

”Islam uppmuntrar en till och till och ha en allmänt bra hälsa och då är det inte bara den här 

fysiska hälsan, då är det psykisk hälsa, spirituell hälsa, alltså hälsa på olika sätt och då är det 

väldigt viktigt att man ska äta sunt, att man ska motionera. […] eller det är mer så att islam 

uppmuntrar, asså jag känner att jag har den uppmuntran från min religion att leva ett sunt 

liv. Så på sätt blir det väldigt viktigt för mig.”   

 

M2, som inte hade samma intresse för fysisk hälsa, upplevde liknande uppmuntran: 

 

”…för islam är det ju väldigt, alltså man ser ju som att kroppen, att kroppen är ett lån. Att 

man ska ta hand om den liksom. Så man ska försöka äta rätt och det finns ju i islam också till 

exempel att man inte ska överäta och försöka liksom att inte äta onödigt och även gymnastik 

också, finns också med liksom, det tillhör religionen liksom att ta hand om sin kropp.”  
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3.2.2 Social hälsa 

Gemenskap 

Samtliga respondenter kände att religionen påverkade deras sociala hälsa positivt genom 

gemenskapen som uppstod med andra med samma trosuppfattning. De upplevde att de hade 

samma värderingar och att det lättare uppstod vänskap på ett djupare plan. Såhär beskrev M3 

gemenskapen inom religionen: 

 

”Då skulle jag absolut vända mig till de här fyra tjejerna för att det känns… vi är fyra, fem 

helt olika människor. […] det som vi har som gemensam nämnare, det är vår religion. Vi ser 

varandra som systrar och vi älskar varandra för Guds skull, så att absolut känner vi att vi 

kan räkna med varandra. Det skulle jag kunna tala för dem, också.”  

 

Och så här beskrev K3 gemenskapen: 

 

”Asså ja jag har väl mycket större social umgängeskrets än andra människor runt om kring 

mig, på grund av min tro. Just för att jag träffar folk genom det genom kyrkor och genom 

aktiviteter med kyrkan och så och jag tror att man får närmre vänner lättare genom det också 

för att man blir väldigt nära varandra på något sätt. Asså man delar nånting och alla är 

väldigt öppna och godhjärtade såhär, oftast.”  

Storlek på socialt kontaktnät 

En skillnad som kunde ses när det gällde den sociala hälsan var att de kristna umgicks i större 

utsträckning med sina vänner och hade i viss mån också större kontaktnät än muslimerna som 

i större utsträckning umgicks med sina familjer. Ett exempel på detta var att samtliga kristna 

nämnde sina vänner före familjen när de bads beskriva sitt sociala umgänge till skillnad från 

muslimerna som nämnde sina familjer först om de inte redan innan hade påtalat hur viktiga de 

var för dem.  

Utanförskap 

Det enda som nämndes som negativt med religionen var att den kunde bidra till ett 

utanförskap. Både muslimer och kristna upplevde att situationer med alkohol kunde bli 

jobbiga. M2 och M3 berättade om rasism då utländska namn och slöja kunde få folk att 

behandla dem annorlunda och K1 berättade att hon behövde hävda sig när folk fick veta att 
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hon var kristen. Dock upplevde samtliga att religionens fördelar klart övervägde nackdelarna. 

På frågan om religionen påverkade M3:s sociala liv svarade hon såhär: 

 

”Mm, mm, oja! Jag dricker inte alkohol. Det är nästan större än att ha på sig sjal i Sverige, 

alla är såhär ”va dricker du inte?!”” 

 

Såhär beskrev K1 utanförskapet: 

 

”För att folk är väldigt, de tror att så fort man är troende så är man djupt typ kristen eller 

djupt religiös bara för att man liksom säger att man är troende. Och då måste man liksom 

såhär, då måste man nästan förklara och liksom försvara sig”  

3.2.3 Psykisk hälsa 

Meningsfullhet, trygghet samt hjälp och stöd 

Några större skillnader i hur religionen påverkade den psykiska hälsan kunde inte heller ses 

bland intervjuutsagorna i föreliggande studie. De tre stora temana som urskiljde sig var 

meningsfullhet, trygghet samt hjälp och stöd, som alla vävdes in i varandra.  

 

För att få hjälp och stöd så bad och rådfrågade respondenterna Gud i svåra situationer och val. 

De lämnade även över och delade svåra saker med Gud. Detta innebar trygghet då de 

upplevde att de inte vandrade ensamma och hade alltid Gud att falla tillbaka på då han förstod 

en och tyckte att man dög precis som man var. De fick trygghet och meningsfullhet i att Gud 

hade en plan för deras liv och därför behövde de inte oroa sig för framtiden. De såg att det 

finns en mening med allt som hände och litade på att Gud ledde dem genom livet. Nedan 

beskriver K2 hur hon upplevde att hon fick hjälp, stöd och trygghet av Gud vid en svår stund: 

 

”Jag kände mig verkligen buren av Gud också liksom men jag tror verkligen att man får, asså 

det är bara på något vis så härligt att typ bara gråta ut i Guds famn liksom precis som när 

man är med en nära vän liksom ”asså jag tycker det här är jobbigt nu” liksom och att man 

bara får gråta ut […] och att han bara såhär tog hand om mig liksom, och såhär bara ja men 

”kom igen nu ---!” liksom, ”nu kör vi!”” 

 

Även M2 beskrev hur hon upplevde hjälp och stöd när hon gick igenom svåra saker hon inte 
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kunde dela med någon annan, vilket ingav trygghet: 

  

”Jag vänder mig väldigt ofta till Gud [i svåra stunder]. Ber till Gud om hjälp och styrka att 

gå igenom det. Annars vet jag inte hur jag ska ha klarat av det. För ibland finns det saker, för 

ibland kanske man går igenom saker som man inte kan dela med nån och du vet man kan 

känna att inte nån förstår en och så men då känner jag att jag kan tala till Gud liksom för han 

hör och han vet liksom också vad jag går igenom och vad jag känner och så det är ett stort 

stöd.”  

 

K3 beskriver hur hon fått trygghet och meningsfullhet i livet genom Gud: 

 

”…jag ser det som en självklarhet med min framtid också, så jag oroar mig inte på det sättet. 

Men det jag mest vill är att gå åt det hållet han vill. Så att jag, jag gör inte alla besluten själv 

kanske, fast man gör ju egna beslut fast man vill ändå göra det [som Gud vill]” 

 

Religionen får även M1 att se en mening med livet: 

 

”…men det är att man reflekterar över saker man får vara med om och att man tänker: vad 

finns det för mening med det här? Jag tror att för mig handlar det mycket om att, att jag ser 

att det, att saker inte händer av en slump. Jag försöker hela tiden att förstå meningen med 

varför saker och ting händer, varför jag får uppleva just det här.” 

 

4 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras frågeställningarna utifrån det erhållna resultat och bakgrunden. 

Resonemanget är uppdelat i tre olika stycken som rör fysisk, social och psykisk hälsa och 

knyts ihop med en sammanfattande diskussion.  

 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hälsan hos unga religiösa kristna 

och muslimska kvinnor. Syftet kommer undersökas utifrån följande frågeställningar: 

- Hur ser unga religiösa kristna och muslimska kvinnors hälsa ut kopplad till rekommendation 

för fysisk aktivitet och definitioner för social och psykisk hälsa? 

- Hur upplever unga religiösa kristna och muslimska kvinnor att religionerna påverkar deras 

hälsa?  
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- Vilka likheter och skillnader finns det mellan unga religiösa kristna och muslimska kvinnor 

då det gäller hälsan och den upplevda påverkan av religionerna? 

4.1 Fysisk hälsa 

I denna studie valdes den fysiska hälsan att uppskattas i om man nådde upp till 

rekommendationerna för fysisk aktivitet som innebär minst 150 minuter på måttligt intensitet 

eller minst 75 minuter på hög intensitet i veckan. (World Health Organization 2010, s. 8). 

Dock finns det fler faktorer som påverkar den fysiska hälsan som exempelvis diet och 

sjukdomar. Denna definition valdes då fysiska aktivitet har en stor påverkan av den fysiska 

hälsan då man idag vet att den minskar risken för högt blodtryck, höga halter dåliga blodfetter 

samt hög insulinresistens vilket i sin tur minskar risken för att dö i förtid (World Health 

Organization 2002, s. 9f.). 

 

Hos de muslimska respondenterna fanns det utrymme för förbättring då det gällde den fysiska 

hälsan då två av dem inte levde upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet. Detta stämde 

överens med resultatet från studien på 483 iranska medelålders kvinnor där man fann ett 

positivt samband mellan islam och psykisk och social hälsa men ett negativt samband mellan 

islam och fysisk hälsa (Aflatoonian, Enjezab, Farajzadegan, Morowatisharifabad,& Taleghani  

2012, s. 191). För trots att de muslimska kvinnorna kände uppmuntran från sin religion till att 

vara fysiskt aktiva så levde de inte upp till rekommendationerna. Detta kan bland annat bero 

på att religionens uppmuntran inte var tillräcklig men också att man prioriterade den psykiska 

och sociala hälsan högre än den fysiska.  

 

De muslimska kvinnorna i denna studie nämnde inga begränsningar från religionens sida som 

försvårade utövning av fysisk aktivitet. Detta stämde alltså inte överens med resultatet från 

Hamzeh & Olivers (2012 s. 332 ff.) studie där muslimska tonåringar i USA upplevde att deras 

familjer hindrade dem från att vara fysiskt aktiva, trots att de själva visade intresse, eftersom 

de förespråkade avhållsamhet gentemot det motsatta könet i religionens namn. Även i Abbott, 

Knez & Macdonalds (2012, s. 111-118) studie från Australien upplevde muslimska tonåringar 

att det fanns restriktioner som påverkade deras fysiska aktivitet. De lyckades dock bättre med 

att hålla sig fysiskt aktiva än tonåringarna i USA. Skillnaden kan bero på att den 

australiensiska studien även tog hänsyn till fysisk aktivitet som utövades inom familjen, vilket 

flickorna uppmuntrades att delta i.  
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Att respondenterna i denna studie inte upplevde några restriktioner från religionen, i kontrast 

till tonåringarna i ovan nämnda studier, kan ha berott på att de var äldre och därmed hade mer 

makt över sina liv. Även grad av konservatism kan ha påverkat. Precis som Benn, Jawad & 

Pfister (2011, s. 2) hävdar är muslimska kvinnor ingen homogen grupp utan kan påverkas av 

olika konservativa strömningar som håller mer eller mindre hårt på de föreskrifter ur Koranen 

som förespråkar avhållsamhet gentemot det andra könet (Stenberg 1999, s. 113) som visade 

sig försvåra utövandet av fysisk aktivitet. 

 

I den australiensiska studien uppmuntrade familjerna tonåringarna till att vara fysiskt aktiva 

inom familjen (Knez & Macdonalds 2012, s. 111-118). Detta visar på att de, precis som 

respondenterna, insåg vikten av att vara fysiskt aktiv. Om de australiensiska familjernas 

insikt, precis som respondenternas, berodde på uppmuntran från religionen, kan det endast 

spekuleras i då detta inte diskuteras i studien. Det finns även en rad faktorer som påverkar hur 

fysiskt aktiv man är som ligger utanför religionen. Exempelvis kan tid, pengar, motivation, 

kunskap och brist på tydlig orsak-verkansamband begränsa utövandet av fysisk aktivitet, för 

att nämna några. 

 

Respondenternas fysiska hälsa och hur de upplevde att religionen påverkade dem såg olika ut 

mellan religionerna. Samtliga kristna levde upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet 

medan endast M1 levde upp till den bland muslimerna. Detta tyder på att sättet de kristna 

upplevde sig påverkas av religionen var mer framgångsrikt. Dock kan man inte se så strikt på 

resultatet eftersom urvalet var mycket litet vilket gör resultatet osäkert. Det kan, som tidigare 

nämnt, finnas många olika anledningar till att man är fysiskt aktiv men i detta fall verkar det 

personliga intresset ha varit avgörande. Samtliga som levde upp till rekommendationerna 

uttalade nämligen också att de uppskattade att vara fysiskt aktiva. Detta blev extra tydligt hos 

K2 och K3 vars intresse för träning speglades i att de upplevde att Gud uppmuntrade dem till 

att vara fysiskt aktiva genom att Gud ville att man skulle göra det man mådde bra av och 

tyckte var roligt. Detta resonemang stödjer resultatet från Hamer, Stamatakis & Steptoes 

studie (2009, s. 1114) som visar på att psykisk hälsa påverkas positivt av fysiskt aktivitet. 

Genom att vara fysiskt aktiva upplevde K2 och K3 att Gud blev glad vilket ökade deras egen 

glädje över att röra på sig vilket i sin tur gynnar den psykiska hälsan.  
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Ett fynd som inte hittats i tidigare forskning och som vore intressant att studera vidare är de 

olika typerna av uppmuntran till att sköta om den fysiska hälsan som respondenterna 

upplevde. Muslimernas sätt var genom logiska föreskrifter medan de kristnas sätt var mer 

känslostyrt. Om detta mönster för uppmuntran till att sköta om den fysiska hälsan skulle ses i 

ett större urval vore det intressant att undersöka om det kunde ses i fler frågor och även 

undersöka om det känslomässiga eller det förnuftsmässiga sättet var mest framgångsrikt för 

att gynna ett beteende. Resultatet i denna studie tyder på att det känslomässiga är mer 

framgångsrikt eftersom de kristna når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet men 

som tidigare nämnts finns det andra faktorer än religionen som kan ha gjort att de kristna 

lyckades bättre än muslimerna. Detta behöver undersökas i en studie med större urval och en 

annan studiedesign. Eftersom kvalitativa studier syftar till att gå på djupet i en fråga begränsar 

den generaliseringar vilket innebär att denna fråga skulle behöva undersökas i en kvantitativ 

studie.  

4.2 Social hälsa 

Samtliga respondenter levde upp till definitionen av god social hälsa som innebar att man var 

en del av en grupp där man fick stöd och utbyte med andra människor (Levi 2005, s. 63) och 

de upplevde sig påverkas positivt genom gemenskap som uppstod genom religionen. Dock är 

detta inte unikt för religioner utan kan ses inom de flesta intressegrupper. Det som kan skilja 

religiösa grupper från övriga sällskap är dock att man diskuterar svårare och djupare frågor 

vilket skulle kunna skapa en djupare vänskap, vilket respondenterna även upplevde att de fick 

med människor med samma religion. K3 uttryckte detta genom att hon upplevde att hon 

delade något med andra kristna och att de var väldigt godhjärtade och öppna. Detta samband 

mellan djup vänskap inom religionen och dess upplevda påverkan av den sociala hälsan har 

inte hittats i tidigare forskning. 

 

Dock fanns det en skillnad i hur religionerna upplevdes påverka deras sociala hälsa. De 

kristna umgicks i större utsträckning med sina vänner och hade i viss mån också större 

kontaktnät än muslimerna som i större utsträckning umgicks med sina familjer. Detta styrks 

av ovan nämnda studier från Australien och USA där tonårsflickornas fysiska aktivitet 

undersöktes. I dessa studier hade familjen stort inflytande över tonåringarna (Hamzeh & 

Olivers 2012, s. 332 ff.) och i den australiensiska studien upplevde de muslimska tonåringarna 

att familjerna uppmuntrade dem att vara fysiskt aktiva i sällskap med en familjemedlem 

(Abbott, Knez & Macdonald 2012, s. 111-118). Anledningen till skillnaden mellan 
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religionerna kan bero på att familjen har större fokus inom islam och att det finns muslimska 

föreskrifter som förespråkar avhållsamhet mellan könen vilket gör att kvinnorna inte söker sig 

utanför familjen lika mycket (Stenberg 1999, s. 113). Eftersom båda religionernas 

respondenter levde upp till definitionen för social hälsa så tydde det på att antalet människor 

man har runt sig inte är avgörande för den sociala hälsan utan att det är kvalitén på vänskapen 

som avgör. Detta vore intressant att utforska för att se om det ena eller andra sättet är mer 

framgångsrikt. Dock finns det givetvis nyanser av den sociala hälsa då man kan ligga på olika 

nivåer av god hälsa. Detta kunde exempelvis ses hos K3 som tolkades leva upp till 

definitionen för god social hälsa men uttryckte samtidigt att hon ibland kunde ha för mycket 

vänner vilket, istället för att vara källa till glädje, blev en belastning för henne.  

De muslimska respondenterna i denna studie upplevde inga problem inom familjen men det 

kan diskuteras hur man påverkas av att ha ett mindre kontaktnät om det skulle uppstå problem 

inom detta. Det skulle kunna finnas en svårighet i att det inte finns någon utanför situationen 

att vända sig till. 

 

Det enda respondenterna nämnde som negativt med religionen var att den kunde bidra till ett 

socialt utanförskap. Dessa situationer var när deras religiösa handlande krockade med den 

rådande kulturen i Sverige. De bröt den kulturella normen genom att de avstod från alkohol, 

som är en viktig social knutpunkt, genom att de klassade sig som religiös i ett allt mer 

sekulariserat samhälle (Svenska Kyrkan 2012a) och genom att de bar avvikande klädsel. Då 

detta var det enda som framhålls som negativt med religionen förstod man att respondenterna 

hade en mycket positiv syn på sin religion och varför de ansåg att det positiva övervägde det 

negativa. 

4.3 Psykisk hälsa 

När det gäller den psykiska hälsan kunde ingen skillnad ses varken i hälsan eller hur 

religionen upplevdes påverka dem. Samtliga respondenter uppfattades leva upp till 

definitionen för god psykisk hälsa som innebar att man hade närvaro av mental vitalitet, 

livsglädje, arbetsduglighet och en förmåga att uppleva kärlek och umgås med andra 

människor. Dessutom var ett av kriterierna att det skulle finnas frånvaro av psykiska besvär 

som ångest, tvångstankar och fobier. (Egidius 2005, s. 546) Givetvis finns det, precis som vid 

social hälsa, nyanser av god psykisk hälsa vilket kunde ses hos K2 och K3 som på senaste 

tiden upplevt perioder av stress och utmaningar som varit psykiskt utmanande. Trots detta 
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tolkas de ha en god psykisk hälsa eftersom livet präglas av tyngre perioder och de överlag 

hade en positiv syn på livet.  

 

Flertalet studier stärkte det funna sambandet mellan en god psykisk hälsa och religion. Även 

de religiösa faktorer som gynnade detta var snarlika. Andra författare kan ha kategoriserat 

eller döpt dessa faktorer annorlunda men innebörden var ofta densamma. Ett exempel på detta 

kan ses i studien där religionens påverkan av den psykiska hälsan undersöktes hos 30 

ofrivilligt barnlösa religiösa kristna och muslimska kvinnor. De barnlösa kvinnorna blev 

hjälpta ur krisen genom att de, precis som respondenterna i denna studie, upplevde en 

meningsfullhet. De använde sig även av olika religiösa copingstrategier som främjade deras 

känslomässiga tillstånd samt fick styrka av sin religion vilket har många beröringspunkter 

med att uppleva hjälp och stöd och trygghet vilket var fallet i denna studie. (Allan & Roudsari 

2011, s. 162 f.) För att förstå känslan av trygghet som både kvinnorna i ovan nämnda studie 

och respondenterna upplevde kan man se till K1s beskrivning av Gud som en nära vän. M2 

bygger på denna bild när hon säger att Gud är någon man kan dela allt med. Det finns väl 

ingen som inger så mycket trygghet som en nära vän som aldrig avviker från ens sida. 

 

Man har även sett minskade tecken på depression och ökad tillfredsställelse i livet hos 

muslimska kvinnor som upplevt stöd från religionen (Bjorck & Maslim 2011, s. 62) och att 

bön hjälpte kvinnor i behandlingen av depression (Mirola 1999, s. 431). Hos 45 

latinamerikanska kristna kvinnor i USA fann man också ett samband mellan den spirituella 

hälsan och både den psykiska och fysiska hälsan. Dock kunde hälsan påverkas både positivt 

och negativt beroende på om man nyttjade aktiva eller passiva copingstrategier. De kristna 

respondenterna i denna studie använde sig i störst utsträckning av positiva copingstrategier då 

de fick vägledning av religionen men upplevde ett eget ansvar för sina hälsa istället för att 

använda sig av passiva copingstrategier som innebar att man lämnade över ansvaret på Gud 

och upplevde sig ha lite makt över sin hälsa (Jurkowski, Kurlanska & Ramos 2010, s. 21 ff.). 

Ett exempel på detta var när K3 uttryckte: ”… jag gör inte alla besluten själv kanske, fast 

man gör ju egna beslut fast man vill ändå göra det [som Gud vill]”. Detta visar på att K3 

upplevde att hon fick direktioner av Gud hur hon bör leva sitt liv, vilket var det hon ville, men 

att hon hade eget ansvar att följa dem. Detta kunde vara en anledning till att de kristna 

respondenterna hade en god psykisk hälsa och kanske kan dessa resultat även överföras på 

muslimerna då de använde sig av samma sorts copingstrategi som de kristna.  
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I en metaanalys där resultatet från både kristen och muslimsk psykoterapi undersöktes visade 

det sig kunna hjälpa vid olika tillstånd av psykisk ohälsa. Metaanalysen krävde dock fler 

studier för starkare bevisning och det gick inte att visa att den religiösa terapin var bättre än 

traditionell terapi. (Hook, Hook, Davis, Gartner, Jennings & Worthington 2010, s. 48 f.; 60f.) 

Men sammanfattningsvis pekar resultatet från ovan nämnda studier och denna studie på att 

islam och kristendom upplevs påverka den psykiska hälsan positivt. Denna studie har även 

bidragit med en djupare förståelse i hur religionen påverkar hälsan.  

4.4 Sammanfattande diskussion 

Kristendom och islam påverkar onekligen många miljoner människor världen över. Därför är 

det intressant att få en inblick i hur i alla fall en liten del av denna enorma grupps hälsa ser ut 

och hur religionen upplevs påverka hälsan. Dessutom har kvinnor fått ge sina åsikter om sina 

religioner då all nämnd forskning har varit gjord på kvinnor och samtliga respondenter har 

varit av kvinnligt kön. 

 

Denna studie visade att de kvinnliga religiösa respondenterna överlag hade en god hälsa. Den 

fysiska, sociala och psykiska hälsan såg likadana ut mellan religionerna om man bortsåg från 

små skillnader då det gällde den fysiska hälsan som tros ha förklaringar som ligger utanför 

religionen som diskuterats tidigare.  

 

Respondenterna ansåg att religionerna bidrog till deras goda hälsa. Till den fysiska hälsan 

bidrog islam genom att förespråka fysisk aktivitet och kristendom bidrog genom psykiskt 

stöd. Till den sociala hälsan bidrog båda religionerna genom att skapa gemenskap dock såg 

det sociala umgänget olika ut mellan religionerna. Till den psykiska hälsan bidrog båda 

religionerna genom att ge meningsfullhet, trygghet samt hjälp och stöd. Några få skillnader 

kunde med andra ord ses mellan hur islam och kristendom upplevdes påverka hälsan dock 

verkar dessa skillnader inte vara avgörande för hälsan då hälsan såg likadan ut för 

religionerna.  

 

Denna frånvaro av skillnader mellan religionerna kan bero på att religionerna är besläktade 

med varandra (Bæk Simonsen 1994, s. 11 ff.) och detta visar på att en gemensam och 

grundläggande andemening har levt vidare trots alla debatter genom tiderna om hur religionen 

bör tolkas. Detta resultat vore intressant att jämföra med andra religioner som inte är 

historiskt besläktade med kristendom och islam eller med icke troende för att se om någon av 
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troendeuppfattningarna är mer framgångsrik än den andra då det gäller att främja hälsa. 

Eftersom denna studie är ur kvinnornas synvinkel så vore det även intressant att jämföra detta 

resultat med religiösa män. 

 

Detta resultat visar på att utövandet av både islam och kristendom upplevs främja hälsa och 

att religionerna är lika varandra i hur de främjar. Om man endast såg till sätten religionerna 

främjade hälsa på skulle man ha svårt att avgöra vilken religion som var vilken. Men vikten 

av de olika religiösa riterna och uppfattningarna är inte att förglömma då det givetvis är 

viktigt att man trivs och är bekväm med det runt omkring främjandet av hälsan också. Men i 

grunden erbjuder islam och kristendom samma sak och på samma sätt: ett liv med god hälsa. 

Bara i olika förpackningar. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

 

Syfte och frågeställningar:  

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hälsan hos unga religiösa kristna 

och muslimska kvinnor. Syftet kommer undersökas utifrån följande frågeställningar: 

- Hur ser unga religiösa kristna och muslimska kvinnors hälsa ut kopplad till rekommendation 

för fysisk aktivitet och definitioner för social och psykisk hälsa? 

- Hur upplever unga religiösa kristna och muslimska kvinnor att religionerna påverkar deras 

hälsa?  

- Vilka likheter och skillnader finns det mellan unga religiösa kristna och muslimska kvinnor 

då det gäller hälsan och den uppleveda påverkan av religionerna? 

 

Vilka sökord har du använt? 
Religion, religiös, kvinna/-or, kristendom, islam, muslim, hälsa, fysisk hälsa, fysisk aktivitet, 

social hälsa, psykisk hälsa, mental hälsa, religious, woman/-en, female, christianity, christian, 

health, sport, physical activity, social health, mental health, coping  
 

 

Var har du sökt? 
Ebsco, PubMed, SportDiscus, Google Scholar, GIH biblioteksök, Stockholm Stads bibliotek 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Religion, Islam, Physical Activity 

Ebsco: Muslim and Woman and Physical Activity 

Ebsco: Religious and Women and Health 

Ebsco: Christianity and Woman and Mental Health 
 

 

Kommentarer 
Ebsco var utan tvekan den största källan till information, antagligen för att den söker genom 

flera databaser. Det finns en hel del forskning om hälsa, religion och kvinnor men den är för 

det mesta gjord i icke västerländska länder. Detta har gjort det svårt att jämföra en stor del av 

studierna med denna då kultur är en stor påverkningsfaktor. Många studier har även gjorts på 

hur religionen hjälper människor med olika sjukdomstillstånd men inte lika många på friska 

människor.  

Mycket material fanns via related articles i databaserna efter att en intressant artikel funnits 

via ovan nämnda sökord. 



 

Bilaga 2  

Brev med förfrågan efter respondenter 

 

Både hälsa och religion påverkar oss människor varje dag på ett eller annat sätt. Just 

eftersom de har så stor inverkan på oss så är det av betydelse att få större förståelse för 

samspelet mellan dessa. 

 Hej! 

 

Jag heter Elin och skriver för närvarande en C-uppsats som en del av utbildningen vid det 

treåriga Hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och Idrottshögskolan, GIH. Mitt 

uppsatsämne är religion och hälsa och syftar till att undersöka hur kvinnor med olika religiös 

tro upplever sin hälsa. 

 

Som forskningsunderlag till uppsatsen behöver jag tre religiösa muslimska kvinnor som 

är villiga att ställa upp på en 30-60 minuter lång intervju! 

 

Ämnen som kommer hanteras under intervjun är fysisk, psykisk och social hälsa kopplat till 

religion samt vidden av religionens påverkan av dessa tre hälsobegrepp. Alla respondenter 

kommer vara anonyma och materialet kommer endast användas i forskningssyfte. 

 

Du behöver inte vara fysisk aktiv eller vara insatt i ämnet hälsa för att ställa upp på intervjun, 

det enda jag vill är att du är kvinna, 25 – 50 år gammal och religiös. För att klassas som 

religiös ska du själv definiera dig som troende, tror på en Gud enligt religionens heliga 

skrifter och utöva religiösa handlingar som att be, besöka heliga byggnader och delta i 

religiösa riter. 

 

Passar detta in på dig? Tveka då inte att höra av dig! 

 

Tack på förhand! 

Elin Pöllänen,  

070 – 439 39 63  

elin.pollanen@hotmail.com 

  



 

Bilaga 3  

Facebookmeddelande med förfrågan efter respondenter 

Är du kvinna, 25-50 år och kristen eller muslim?! LÄS DÅ DETTA! 

 

Hej! 

Jag läser mitt sista år på Hälsopedagogprogrammet på GIH och skriver nu min 

kandidatuppsats. Mitt uppsatsämne är religion och hälsa och syftar till att undersöka hur 

kvinnor med olika religiös tro upplever sin hälsa. 

 

Som forskningsunderlag till uppsatsen behöver jag dig som är religiös muslimsk eller kristen 

kvinna som är villig att ställa upp på en ca 30-60 minuter lång intervju! 

 

Ämnen som kommer hanteras under intervjun är fysisk, psykisk och social hälsa kopplat till 

religion samt vidden av religionens påverkan av dessa tre hälsobegrepp. 

Du behöver inte vara fysisk aktiv eller vara insatt i ämnet hälsa för ställa upp på intervjun, det 

enda jag vill är att du är kvinna, 25-50 år gammal och ser dig själv som religiös. 

 

Stämmer detta in på dig eller någon du känner? Tveka då inte att höra av dig, här på facebook 

eller till elin.pollanen@hotmail.com. 

 

Tack! 

Elin 

 

  



 

Bilaga 4  

Formulär för informerat samtycke 

 

Syftet med C-uppsatsen är att undersöka den upplevda fysiska, sociala och psykiska 

hälsan hos religiösa kvinnor med olika religiös tro. Den författas av Elin Pöllänen som 

en del av utbildningen under den sista terminen av det treåriga 

hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och Idrottshögskolan.  

Om C-uppsatsen 

Både hälsa och religion påverkar oss människor varje dag på ett eller annat sätt. Just eftersom 

de har så stor inverkan på oss så är det av betydelse att få större förståelse för samspelet 

mellan dessa. Därför kommer religiösa kvinnors fysiska, sociala och psykiska hälsa samt 

vidden av religionens påverkan av dessa tre hälsobegrepp att undersökas.   

Intervjudeltagande 

Du som deltar i denna studie är en religiös kvinna mellan 20 och 35 år. För att definieras som 

religiös ska du själv definiera dig som troende, tror på en Gud enligt religionens heliga 

skrifter och utöva religiösa handlingar som att be, besöka heliga byggnader och delta i 

religiösa riter. Du kommer att intervjuas vid ett tillfälle på cirka 30 - 60 minuter men kan 

kontaktas vid behov av förtydligande. Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en 

diktafon. 

Forskningsetik 

Som deltagare kommer du vara fullständigt anonym vilket innebär att ingen kommer kunna 

identifiera dig utifrån text eller bilder som publiceras i samband med C-uppsatsen. Materialet 

behandlas konfidentiellt och kommer endast att hanteras av författaren. C-uppsatsen kommer 

endast användas i forskningssyfte och publiceras i tryckt form, där ett exemplar kommer att 

finnas på GIH:s bibliotek, samt i digital form i DIVA (det Digital vetenskapliga arkivet) som 

kan nås via internet. Uppsatsen kommer inte att användas i kommersiella sammanhang. Allt 

deltagande är frivilligt. Du har möjlighet att när som helst avbryta ditt deltagande utan att 

behöva ange orsak. Mer om etiska regler vid humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning, 

se www.codex.vr.se. 

 

Ingen ersättning kommer utgå till deltagarna, men som deltagare har du möjlighet att ta del av 

den publicerade C-uppsatsen. 

 



 

Kontakt 

Författare 

Elin Pöllänen 

070-439 39 63 

elin.pollanen@hotmail.com 

 

Handledare 

Åsa Bäckström (fil.dr.) 

08-120 53 763 

asa.backstrom@gih.se 

 

Informerat samtycke 

 

Jag har tagit del och är införstådd med texten ovan och jag ger här med samtycke till att delta 

i studien. 

 

Namn: 

 

Underskrift: 

 

Datum och ort: 

 

Adress: 

 

Telefonnummer: 

 

E-post: 

 

(  ) Jag vill gärna ha information om när och var den färdiga C-uppsatsen publiceras. 

  

mailto:elin.pollanen@hotmail.com
mailto:asa.backstrom@gih.se


 

Bilaga 5 

Intervjuunderlag 

 

Bakgrund – Berätta om dig själv och din religion! 

– Intressen, bakgrund, utbildning?  

– Hur och när började du vara religiöst aktiv?  

– Vad har fått dig att fortsätta vara religöst aktiv?  

– Hur utövar du din religion?  

– Hur påverkar den dig i din vardag?  

– Har du varit lika religiös genom hela livet - när har det varierat och varför?  

– Hur brukar du hantera svåra stunder i allmänhet? 

 

Upplevd fysisk hälsa och påverkan av religion – Tänkte att vi skulle diskutera FA, med 

FA menar jag alla rörelse som ökar energiomsättningen, exempelvis städa, promenera, 

gymma och traditionellt idrottande som fotboll, löpning osv. Kan du utifrån detta berätta 

om din erfarenhet av fysisk aktivitet! 

– Hur fysiskt aktiv är du - duration, intensitet, ggr/v? 

– Känner du att religionen påverkar hur fysiskt aktiv du är - på vilket sätt, exempel?  

– Har din grad av fysisk aktivitet varierat under livet - när har det varierat, varför och på 

vilket sätt, påverkade religionen detta, hur ändrade du på detta?  

– Har du varit skadad någon gång på grund av träning - när, hur länge, påverkan av religion, 

hur tog du dig ur detta? 

 

Upplevd psykisk hälsa och påverkan av religion – Om du skulle beskriva hur du ser på 

livet med tre ord, vilka skulle det vara - varför valde du dessa ord?  

– Hur har du mått senaste tiden?   

– Känner du att religionen påverkar hur du mår - på vilket sätt, exempel? 

– Har du haft några stora jobbiga perioder i ditt liv, utöver vanliga upp och nergångar genom 

livet - när, hur länge, påverkade religionen detta, hur tog du dig ur detta, medicinering, 

diagnos? 

 

Upplevd social hälsa och påverkan av religion – Berätta om ditt sociala umgänge! 

– Storlek på umgänget, antal olika grupper, vänner inom/utanför religionen? 



 

– Om det skulle hända något, känner du att du har några att vända dig till utanför familjen? 

– Känner du att religionen påverkar ditt sociala liv - på vilket sätt, exempel?  

– Har du haft stunder då du önskat att du hade fler vänner - när, hur länge, påverkade 

religionen detta, hur tog du dig ur detta? 

 

Följdfrågor  

– Skulle du kunna utveckla det?  

– Vad menar du med …? 

– Hur tänker du då? 

– Kan du ge exempel på… 

 

 

 

 

 

 

 


