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Sammanfattning 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen var att belysa eventuella skillnader i upplevd psykisk hälsa hos två 

grupper med skiftande trosuppfattning. Studien ville undersöka om trosuppfattning hade 

inflytande på angivna svar i depressionsenkäten PHQ-9 och hur det i så fall samvarierade med 

vikten av fysisk aktivitet. 

 Hur stor är prevalensen av depression inom de undersökta grupperna? 

 På vilket sätt samvarierar tro på en högre makt med upplevd psykisk hälsa hos de två 

undersökta grupperna? 

 Hur ser korrelationen ut mellan trosuppfattning och psykisk hälsa i förhållande till den 

mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa? 

Metod 

Studien är en tvärsnittsstudie som har utförts med hjälp av enkäter för att studera sambandet 

mellan religiositet och upplevd psykisk hälsa i två grupper bestående av troende och ateister. 

Enkäten innehöll bland annat PHQ-9, ett validerat instrument för att upptäcka symtom för 

depression. 52 kristna församlingar i Stockholms län kontaktades via e-post varav fyra 

besöktes. Utöver detta kontaktades en organisation som tar ställning för sekulär humanism 

och en organisation som har som syfte att främja folkbildning om vetenskapliga metoder och 

är obunden i religiösa frågor, detta för att få respondenter med skiftande trosuppfattning. För 

att utöka antalet respondenter användes även en webbversion av enkäten som komplement till 

den ursprungliga pappersversionen. Sammanlagt besvarade 188 respondenter enkäten. 

Bearbetning av data gjordes med hjälp av IBM SPSS Statistics 19 samt Microsoft Excel 2007. 

Signifikansnivå sattes till p≤0,05 

Resultat 

Antalet respondenter som fick fem poäng eller mer på PHQ-9, och därmed skulle vara i behov 

av en utredning av den psykiska hälsan, var fler hos de troende (n=41) gentemot hos 

ateisterna (n=23), (p=0,003). Skillnaden i den psykiska hälsan berodde inte på skiftande 

trosuppfattning utan på faktorer som fysisk aktivitet, hög utbildning, värk, kön och låg 

inkomst. 

Slutsats 

Denna studie visade ingen signifikant skillnad mellan troendes och ateisters psykiska hälsa 

efter kontroll för confounders. Studien visade att fysisk aktivitet, hög utbildning, värk, kön 

och inkomst predicerar den psykiska hälsan. 



 

 

Abstract 

Aim 

The aim of this study was to shed light on any possible differences in perceived mental health 

in two groups with different religious belief. The study wanted to examine whether religious 

belief influenced the answers given in the Patient Health Questionnaire, PHQ-9, and if it 

covariated with the influence of physical activity. 

 What is the prevalence of depression in the studied groups? 

 In what way does belief in a higher power covariate with the perceived mental health 

in the two studied groups? 

 What is the correlation between religious belief and mental health in relation to the 

one between physical activity and mental health? 

Method 

This study is a cross-sectional study performed using questionnaires to study the covariation 

between religiousness and perceived mental health in two groups of believers and atheists. 

The survey included the PHQ-9, a validated questionnaire to detect symptoms of depression. 

52 christian parishes in Stockholm county were contacted by e-mail of which 4 was visited. In 

addition one organization which takes a stand for secular humanism and one organization that 

aims to promote public education on scientific methods and is independent in religious 

matters, this to get respondents with diverse beliefs. To extend the respondent group a web-

questionnaire was used in addition to the original paper version. In total 188 respondents 

answered the questionnaire. Data was processed in IBM SPSS Statistics 19 and Microsoft 

Excel 2007. The level of significance was set to p≤0,05 

Results 

The number of respondents who received five points or more on the PHQ-9, and thus would 

be in need of an investigation of their mental health, was greater in the group of believers 

(n=41) in relation to the group of atheists (n=23), (p=0,003). The difference in mental health 

was not due to difference in belief but due to factors such as physical activity, high education, 

pain, sex and low-income.  

Conclusions 

This study showed no significant difference in the mental health between believers and 

atheists after controlling for confounders. The study showed that physical activity, high 

education, pain, sex and low-income predicts the mental health. 
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1 Inledning 

Världshälsoorganisationen, WHO (2008 s.44), klassar depression som den största enskilt 

bidragande orsaken till sjukdomsbörda i medel- och höginkomstländer. År 2010 led ca 

900 000 personer utav depression eller någon form av ångest i Sverige, detta motsvarar cirka 

9,6 procent av befolkningen (Persson 2010). Cirka 20 procent av den svenska befolkningen 

riskerar att någon gång under sin livstid drabbas av en depression (Bengtsson, Hagberg, 

Håkansson, Håkansson, Karlsson, Kimbré, von Knorring, Krakau, Mathé, Mårtensson, 

Ornander, Thelander & Åsberg 2004).  

 

Religion och trosuppfattning är en stor faktor i många människors liv. Vi har i detta 

examensarbete undersökt om en tro på en högre makt påverkar den psykiska hälsan. Vi var 

intresserade av att se om en tro ger en trygghet och minskad dödsrädsla, och om en stark 

religiositet då är en sorts försäkring mot depressionssyndrom. Skulle detta i så fall innebära 

att ateister är mer mottagliga för depression? Ateister har inte på samma sätt en förklaring till 

livet och dess skeenden, gör denna ovisshet att risken för att drabbas av depression är större? 

Vi har i detta examensarbete undersökt om det finns en skillnad på den mentala hälsan hos 

troende och ateister. 

 

Vi, författarna till denna uppsats, är mycket intresserade av detta ämne och anser att detta är 

något som det sällan pratas om. Vi har dessutom, när vi letat efter tidigare forskning, funnit 

att forskningen inom ämnet ofta är partisk och tvetydig. I många tidigare studier har 

respondenterna till störst del varit troende och bara ett fåtal har uppgett att de inte tror på en 

högre makt eller att de inte är religiösa, detta kan bero på att många utav studierna är gjorda i 

USA där antalet ateister är mycket lågt och de riskerar att diskrimineras (Edgell, Gerteis & 

Hartmann 2006, s. 218). Man har även använt sig av skiftande redskap för att uppskatta den 

mentala hälsan vilket gör att det blir svårt att dra någon övergripande slutsats. 
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1.1 Bakgrund 

”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity.” (WHO 1946, s. 2). Så definierade World Health 

Organization hälsa för mer än 60 år sedan. Denna definition kom att utvecklas från att vara ett 

slutgiltigt mål till att vara en resurs och något att sträva efter i det vardagliga livet. ”To reach 

a state of complete physical, mental and social well-being, an individual or group must be 

able to identify and to realize aspirations, to satisfy needs, and to change or cope with the 

environment.”(WHO 1986, s. 1). Eftersom hälsa som begrepp är så pass vitt och inbegriper så 

många faktorer valde vi att i denna uppsats fokusera på främst psykisk hälsa. 

 

1.1.1 Psykisk hälsa 

Egentlig depression klassas av WHO som den tredje mest bidragande orsaken till 

sjukdomsbörda i hela världen, i medel- till höginkomstländer är det däremot den största 

bidragande orsaken till sjukdomsbörda (WHO 2008, s. 44). Detta innebär att stora vinster i 

folkhälsa går att nå om incidensen av egentlig depression minskar. 

 

För att få diagnosen egentlig depression måste man uppfylla vissa kriterier fastslagna i ICD-

10. För att diagnosticeras med lindrig egentlig depression krävs: 

 

a. att minst två av symtomen nedstämdhet, energifattigdom och minskad aktivitet 

dominerat under den senaste tvåveckorsperioden, 

b. att detta inte kan förklaras av annan kroppslig eller psykisk störning, samt 

c. att minst ett av följande symtom också förekommer, eller totalt minst fyra 

symtom från 1 och 3: 

i. förlust av självförtroende och självuppskattning, 

ii. överdriven eller obefogad självkritik och nedvärdering av sig själv, 

iii. återkommande tankar om död eller självmord, och all slags 

självskadande beteende, 

iv. upplevd nedsättning av förmågan till tankeverksamhet och 

koncentration, med vankelmod och beslutsångest, 

v. förändrad psykomotorisk aktivitet med antingen minskad rörlighet eller 

agitation, 

vi. alla slags sömnproblem, 
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vii. ökade eller minskad matlust med medföljande effekt på vikten. 

Måttlig egentlig depression anses föreligga när kriterierna för lindrig depression 

är uppfyllda och när minst sex av symtomen från a till c förekommer. Patienten är 

nu så påverkad att dagliga sysslor är svåra att genomföra. 

 

Svår egentlig depression föreligger när alla tre symtomen från a och minst fem 

från c förekommer. Patienten är nu så handikappad av depression att dagliga 

sysslor är omöjliga att genomföra. Dessutom färgas dagen (och natten) ofta av 

starka självförebråelser och till och med självmordstankar. Kroppsliga symtom 

(c-v ovan) är också ofta klart noterbara.(Hassmén & Hassmén 2005, s. 33). 

 

Statens folkhälsoinstitut (2009) beskriver tre påverkbara faktorer som kan minska risken för 

depression; biologiska-, sociala- och psykologiska faktorer. De biologiska faktorerna är 

påverkbara faktorer så som tobaksbruk (Duncan & Rees 2005, s. 461-70, Munafo, Hitsman, 

Rende, Metcalfe & Niaura 2008, s. 162-71), sömn (Statens Folkhälsoinstitut 2009) och fysisk 

aktivitet. Rekommendationerna för fysisk aktivitet är att man bör vara fysiskt aktiv minst 30 

minuter dagligen på en måttlig intensitet (Statens Folkhälsoinstitut 2012). Fysisk aktivitet har 

visat sig kunna användas som behandling och prevention för depression. I en studie från 1999 

delades försökspersoner in i tre olika grupper. Deltagarna i den första gruppen fick 

medicinering för sin depression, den andra gruppen ordinerades fysisk aktivitet och den tredje 

fick en kombination av de båda behandlingsmetoderna. Samtliga tre grupper fick efter 

behandlingarna minskade depressiva symtom och man fann inga signifikanta skillnader 

grupperna emellan. (Blumenthal 1999, et al. s. 2351-2). Störst effekt på depression har en 

måttlig till hög intensitet på träningen visat sig ha. Lågintensiv träning ger också en effekt 

men inte lika stor. (Dunn 2005, s. 1-8). Även om flera studier visar att fysisk aktivitet har en 

positiv effekt på depressiva syndrom menar Mead, Morley, Campbell, Greig, McMurdo och 

Lawlor (2010, s. 12) att man inte definitivt kan säga hur effektiv fysisk träning är då de 

tidigare studierna i ämnet ofta har brister i sitt utförande. Därför kan man inte heller utforma 

ordinationer för hur den fysiska aktiviteten bör utföras. Man anser ändå att fysisk aktivitet kan 

rekommenderas till deprimerade och de med depressiva symtom då det är mycket forskning 

som tyder på att fysisk aktivitet kan fungera som en del i behandlingen. (Ibid). 
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De sociala faktorerna är huruvida en person är socialt gynnad eller inte, då det visats att en 

socialt gynnad person löper mindre risk för depression (Statens Folkhälsointitut 2009). En 

relativt jämn fördelning utav resurser i ett land minskar riskerna för depression (Lynch, 

Smith, Harper, Hillemeier, Ross, Kaplan, Wolfson, 2004, s. 5-99, Zimmerman & Bell 2006, s. 

513-21, Cifuentes, Sembajwe, Tak, Gore, Kriebel & Punnett 2008, s. 529-39). Kontakt med 

andra personer tycks också spela viss roll, även om det vetenskapliga underlaget är svagt 

(Bremberg 2006, s. 191-2). Det tredje faktorn som kan minska risken för depression är den 

psykologiska. I många fall utlöses depression av påfrestningar (Brown 1993, s. 248-59). Den 

påfrestning som en person upplever beror på den objektiva påfrestningen och den värdering 

personen gör utav belastningen. Uppfattning av den egna kapaciteten och den faktiskt 

förmågan påverkar också den upplevda påfrestningen. Detta gör att realistiska förväntningar 

och förmåga att rätt bedöma påfrestningar minskar risken för depression. (Statens 

Folkhälsoinstitut 2009). 

 

Enligt statistiken är det vanligare för kvinnor att drabbas av psykisk ohälsa än män. Orsaken 

till detta har visat sig kunna vara biologiska skillnader och skillnader i sociala roller. Kvinnor 

har en ökad relativ risk för ängslan, ångest och oro samt för sömnsvårigheter och nedsatt 

psykiskt välbefinnande. (Lager 2009, s. 7). Psykiska besvär har ökat hos hela befolkningen de 

senaste årtiondena, men ökningen är som störst hos ungdomar i åldern 16-24 år medan man i 

den äldsta gruppen inte ser någon förändring alls. (Bremberg, 2006, s. 15). 

Glesbygdsbefolkning mår överlag bättre psykiskt än de som bor i en storstad. Till exempel 

har stockholmare en ökad relativ risk för samtliga tidigare nämnda psykiska besvär. Detta 

finns det ingen tydlig orsak till. (Bremberg 2009). 

 

En sammanställning av nio studier gjorda på västeuropeisk befolkning visar att risken för 

depression var 30-50 % högre för de som hade en kortare utbildning jämfört med de med 

längre utbildning. Risken för depression var 50 % högre även för personer med låg inkomst 

jämfört med dem som hade hög. (Eriksson, Ljungdahl, Bremberg 2008, s. 11). Amerikanska 

ungdomar har även de en högre risk för depression om de har en familj där föräldrarna har låg 

inkomst (26 % högre risk) och låg utbildning (40 % högre risk) (Goodman, Slap & Huang, 

2003). 

 

Arbetslöshet har också visats vara en riskfaktor för depression. Breslins och Mustards (2003, 

s. 9-10) studie visade att personer som blir arbetslösa i åldersgruppen 31-55 år har en ökad 
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risk att drabbas av depression. Däremot kunde man inte finna något sådant samband hos 18-

30 åringar. Långtidsarbetslöshet har visats ge en högre risk för depression än 

korttidsarbetslöshet och även hos arbetslösa var risken större för depression om man är kvinna 

och en skyddsfaktor var hög inkomst och hög utbildning (Stankunas, Kalediene, Starkuviene, 

& Kapustinskiene 2006).  

Hos individer som upplevt en traumatisk händelse eller blivit utsatta för stora påfrestningar 

under en längre tid kan det uppstå ett tillstånd där man utvecklar symtom så som depression 

och ångest(Weisæth 2005, s. 195). En stark känsla av hjälplöshet och maktlöshet tycks vara 

orsak till den traumatiska effekten, åtgärder som minskar känslan av hjälplöshet har därför en 

förebyggande effekt (Ibid, s. 317).  

När människor upplever fara söker man ofta skydd i grupper där man upplever tillhörighet 

som skapar en gräns mot yttervärlden, detta hjälper att bilda en känsla av säkerhet. Gruppen 

ger socialt stöd, identitet, acceptans, vänskap, känslomässig kontakt och praktisk hjälp. 

(Weisæth 2005, s. 329).  

 

Psykisk ohälsa kan även ge kroppsliga besvär så som värk. Fibromyalgi är en sjukdom som 

ger smärta i många delar av kroppen (Gracely, Ceko & Bushnell 2011). Sjukdomen är 

kopplad till psykisk ohälsa då många av de som har fibromyalgi även lider av depression eller 

har en ökad risk för att utveckla depression eller någon annan psykisk sjukdom (Maletic & 

Raison 2009, s. 5292).  

 

Stress är nödvändig för att kroppen ska hålla sig vid liv. Om stressen däremot är långvarig 

sliter den på kroppen och kan då leda till bland annat värk och utbrändhet. (Levi 2005, s. 58). 

Stress går att definiera på tre olika sätt där stress får en vardaglig, en psykologisk och en 

medicinsk innebörd. Den vardagliga definitionen beskriver stress som ”Att känna sig 

ansträngd, att inte hinna med det man tänkt sig, att vara frustrerad, att vara orolig och att ha 

svårt att somna beskrivs som stress, alternativt som tecken på stress. Kroppsliga symptom, 

som uppfattas vara konsekvenser av påfrestningar, exempelvis huvudvärk och magvärk, ingår 

i denna vardagliga beskrivning av stress.” (Bremberg 2006, s. 33). Enligt den psykologiska 

definitionen ”erfar en individ stress om hon eller han upplever att de påfrestningar hon eller 

han är utsatt för överstiger den egna förmågan att hantera dessa påfrestningar.” (Ibid, s. 33-

34). Den medicinska definitionen ”fokuserar på den mobilisering av kroppsliga och mentala 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stankunas%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Stankunas%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Starkuviene%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Starkuviene%20S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Kapustinskiene%20V%22%5BAuthor%5D
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resurser som sker när en individ utsätts för påfrestning. De kroppsliga reaktionerna går att 

påvisa med objektiva metoder, t.ex. som förhöjt blodtryck eller som ökad insöndring av 

stresshormoner.” (Ibid, s. 34-35). 

 

1.1.2 Tro och psykisk hälsa 

Det finns stora skillnader i rapporteringen av hur många i Sverige som tror på Gud. En studie 

visar att 54 % i Sverige tror på Gud och att 17 % kallar sig ateister (Greeley 2003, s. 3). En 

annan liknande studie visar att 38 % av svenskarna tror på Gud och att 7 % kallar sig ateister 

(Froese 2002, s. 266). Detta går att jämföra med USA där man har funnit att 1 % av 

amerikanerna uppgav sig vara ateister och att 93 % tror på Gud (Ibid). En annan studie gjord 

på amerikaner från 2002 visar att 14 % uppger att de inte har några religiösa preferenser 

(Hout & Fischer 2002, s. 165). 

 

Enligt viss forskning är det skillnad i utbildningsnivå mellan troende och ateister. Personer 

med en lägre utbildning har visats mer benägna att tro på exempelvis himlen, djävulen, 

mirakel etcetera. De med en högre utbildning har generellt en svagare tro på liknande ting. 

(Sacerdote & Glaeser 2001, s. 6). 

 

Som vi har beskrivit ovan påverkas den psykiska hälsan av många olika faktorer. Flera studier 

har gjorts för att undersöka om det även finns ett samband mellan religion och den psykiska 

hälsan. Man har inte funnit något enhälligt svar på denna fråga, detta skulle kunna bero på att 

man får olika resultat beroende på hur man definierar ”religion” när man ställer frågorna till 

respondenterna (Hackney & Sanders 2003, s. 51). Att resultaten visar så olika resultat kan 

även tänkas bero på att definitionen och mätningen av hälsa och psykisk hälsa har varierat 

mellan studierna. I en analys av 139 studier som behandlar ämnet mental hälsa och religion 

kunde man bara hitta en koppling mellan de två i 39 % av studierna men av dessa 39 % visade 

72 % att religion hade en positiv inverkan på den mentala hälsan (Larson, Sherrill, Lyons, 

Craigie, Thielman, Greenwold & Larson 1992, s. 557-559). 

 

I en longitudinell studie med afro-amerikanska respondenter fann man att all typ av religiös 

aktivitet, så som medlemskap i kyrka, läsning av religiösa böcker, be böner etcetera, hade ett 

starkt samband med välbefinnande så som lycka och tillfredsställelse i livet (Levin & Taylor 

1998, s. 703). En annan studie har visat att de som är religiösa har längre livslängd, är mer 
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hälsosamma samt upplever ett högre välbefinnande. Samma forskning visar dock att de som 

har en svagare tro mår sämre psykiskt än de som inte tror på en högre makt över huvud taget 

(Monchon, Norton & Ariely 2011, s. 1-15). 

 

Det sociala utbytet som erhålls av kyrkobesökare har påpekats skapa ett samband mellan 

medlemmarna i det religiösa samfundet, en gemenskap, som kan bidra med skydd mot 

självmord (Joiner 2005, s. 159). I en studie av Koenig, George och Titus (2004) fann man att 

pensionärer (n=817) inom all form av religiös verksamhet upplevde ett större socialt stöd än 

pensionärer som inte var religiösa (n=21).  

 

I en litteraturstudie från 2001 (Seybold & Hill, s. 22) har man funnit att tidigare studier i 

ämnet ofta visar att religion har en positiv effekt på den psykiska hälsan, men inte alltid.  Ett 

extremt bokstavstroende har kunnat kopplas samman med barnmisshandel och annat våld och 

även att man har en allt för stor tilltro till att Gud ska lösa problem och bota sjukdomar och att 

då exempelvis medicin anses som onödigt (Ibid). 

 

I en tvärsnittstudie gjord av Lucchetti, Almeida & Lucchetti (2011, s. 4) fick respondenterna, 

som var personer som genomgått dialyser i minst en månad, fylla i enkäter angående 

religiositet, QUALY, depression, ångest och smärta. 205 tillfrågades varav 133 svarade. 

Gällande mental hälsa var endast läsande av religiös litteratur en signifikant faktor efter 

kontroll mot olika confounders. (Ibid). 

 

Andra studier har inte funnit något signifikant samband som talar för att religion och psykisk 

hälsa skulle påverkas av varandra. I en engelsk enkätstudie gjord på 1088 ungdomar i åldern 

15-16 år undersökte man förhållandet mellan neuroticism och attityd mot religion. Man kunde 

dock inte finna något som talade för att en positiv inställning till religion skulle leda till en 

emotionell stabilitet eller att de som var emotionellt instabila sökte sig till någon religion i 

större utsträckning. (Francis, Pearson, Carter & Kay 1980, s. 101). Inte heller då en äldre 

respondentgrupp användes kunde man finna några signifikanta samband. Denna studie 

gjordes i USA och utfördes på 559 vuxna som var äldre än 50 år. Av dessa tyckte 65.5 % att 

det var viktigt att vara religiös medan 16.1 % inte tyckte att det var viktigt. Det enda 

signifikanta sambandet man kunde finna var att de som bodde på ålderdomshem och var 

religiösa mådde lite bättre mentalt än de som inte var religiösa. (Atchley 1997). Stack (1991, 

s. 465) har undersökt hur religiositet förhåller sig till svenskars självmordsfrekvens. Han fann 
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i denna studie inget samband mellan självmordsfrekvens hos vuxna personer kopplat till deras 

religiösa övertygelse. Man har även undersökt om det sociala stödet kan vara en faktor som 

ger positiva effekter för den psykiska hälsan (Robins & Fiske 2009, s. 388-91). I en 

enkätstudie utförd på 454 stycken universitetsstudenter har man funnit att ungdomars 

benägenhet att inte begå självmord visade ett starkt samband med allmän religiositet; 

kyrkobesök och andra sociala aktiviteter anordnade av kyrkan. Man fann dock inget samband 

då man kontrollerade mot trosuppfattning eller privat religiositet; böner och läsande av 

religiös litteratur. Forskarna fann i samma studie att de som upplevde ett starkt socialt stöd var 

mindre benägna att begå självmord. Utifrån detta ställde man sig frågan om religionen var en 

confounder till det sociala stödet. (Ibid). 

 

I en studie från 1990 undersöks religionens påverkan på stressnivån. Studien utfördes i Illinois 

med hjälp av 401 telefonintervjuer där deltagarna, som var i åldrarna 18 till 83, valdes ut 

slumpmässigt. Man använde sig av frågeformulär som undersökte bland annat depression och 

ångest. De confounders som man kontrollerade för var ålder, utbildning, civilstånd, inkomst, 

kön och ras. Respondenterna fick uppge vilken religion de tillhörde; protestantism, 

katolicism, judendom, annan eller ingen religion och hur troende de ansåg sig vara; starkt, 

ganska starkt eller inte starkt troende. Studien visade att de med stark tro hade en lägre 

stressnivå än de med svagare tro. Däremot var protestanter och de med ingen tro de grupper 

som hade lägst stressnivå av alla (se Figur 1 nedan). Hög utbildning och hög inkomst var 

också kopplat till en låg stressnivå samt att äldre var mindre stressade. (Ross 1990, s. 236-45). 
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Figur 1, Fritt efter Ross 1990. Kontrollerat för ålder, kön, minoritetsstatus, 

civilstatus, utbildning, inkomst och vilja att uttrycka känslor.  

 

En examensuppsats som skrivits kring ämnet utav Dahlgren och Krång (2009, s. 21) 

undersökte bland annat om det fanns någon skillnad i hur stress hanterades i en frikyrklig 

grupp med ungdomar och en grupp med icke kristna ungdomar. I en sammanfattning utav 

resultatet presenterar de en teori om att de frikyrkliga ungdomarna upplever en större stress i 

sitt vardagliga liv än de icke kristna ungdomarna, detta förklarar de med att “Som en 

konsekvens av deras kristna värderingar så känner de en större medkänsla för omvärlden och 

oroar sig för mänskligheten.” Enligt författarna så tycks dock de frikyrkliga ungdomarna 

kunna hantera fler stressorer då de anses ha fler gynnsamma faktorer för att kunna hantera 

stress.(Ibid, s. 46) 

 

Herbert Benson är en läkare från USA som var en av de första västerländska läkarna att föra 

in andlighet och healing i medicin (Massachusetts General Hospital). Han skriver; “Faith in 

the medical treatment, faith in the health care provider, and faith in the relationship forged 

between you and your healer are wonderfully therapeutic, successful in treating 60 to 90 

percent of the most common medical problems. But if you so belive, faith in an invincible and 

infallible force carries even more healing power. For belivers’ physical health, it is a 

supremely potent belief.” (Benson 1996, s. 207-8). Han menar alltså att tro på en högre makt 

verkar som placebo och i sig själv har en helande effekt och att en tro därmed är mycket bra 

för den fysiska hälsan.  
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För att undersöka möjligheten att placebo hade en faktisk biologisk effekt gjorde Levine, 

Gordon och Fields (1978 s.654-55) en RCT-studie där patienter som återhämtade sig från ett 

tandläkarbesök fick veta att de skulle få en varsin dos morfin, placebo eller naloxon, som är 

en endorfinhämmare, för att lindra smärtan. Av de patienter som fick placebo rapporterade 

några att smärtan lindrats kraftigt, dessa utnämndes som placeboresponders, de som inte 

rapporterade lindrad smärta var non-responders. Samtliga fick sedan en injektion naloxon som 

ökade smärtan hos placeboresponders men det visades ingen effekt på de som var non-

responders. (Ibid). 

 

1.2 Teoretiska utgångspunkter 

Den kände sociologen Émile Durkheim definierar religion som ett enhetligt system av 

trosuppfattningar och handlingssätt i förhållande till heliga ting. Religion är omgivet utav 

förbud, trosuppfattningar och handlingssätt som förenar sina anhängare i en enda moralisk 

gemenskap kallad en kyrka. (Durkheim, 1912, s. 46). 

 

Vi har valt att definiera religion som en tro på en högre makt. Då den grupp som förmodas 

vara troende tillhör den kristna läran har de en gud, och tror således på en högre makt. Att 

vara ateist innebär att man inte tror på någon gud eller annan högre makt. Enligt denna 

definition bör de svara nej på den frågan i enkäten som lyder ”Tror du på en högre makt?” 

(se Bilaga 4). 
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1.3 Syfte och frågeställningar 

1.3.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen var att belysa eventuella skillnader i upplevd psykisk hälsa hos två 

grupper med skiftande trosuppfattning. Studien ville undersöka om trosuppfattning hade 

inflytande på angivna svar i depressionsenkäten PHQ-9 och hur det i så fall samvarierade med 

vikten av fysisk aktivitet. 

1.3.2 Frågeställningar 

 Hur stor är prevalensen av depression inom de undersökta grupperna? 

 På vilket sätt samvarierar tro på en högre makt med upplevd psykisk hälsa hos de två 

undersökta grupperna? 

 Hur ser korrelationen ut mellan trosuppfattning och psykisk hälsa i förhållande till den 

mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa? 

 

2. Metod 

Denna studie är en tvärsnittsstudie som har utförts med hjälp av enkäter för att studera 

sambandet mellan religiositet och upplevd psykisk hälsa i de två valda grupperna. I studien 

användes enkäter för att kunna få in ett stort antal enkätsvar och på så sätt kunna dra slutsatser 

om huruvida den psykiska hälsan skiljer sig åt i de undersökta grupperna. Användandet utav 

anonyma enkäter i denna studie tros ha bidragit till mer uppriktiga svar på de ibland känsliga 

frågor som förekom i enkäten. 

 

Urvalet till denna studie gjordes genom ett strategiskt urval, för att få fördelning på 

trosuppfattning hos respondenterna valdes grupper där man kunde förvänta sig en varians i 

tro. För att kontakta respondenter som inte tror på någon högre makt valdes efter samtal med 

handledare två organisationer, en som tar ställning för sekulär humanism och en som har som 

syfte att främja folkbildning om vetenskapliga metoder och är obunden i religiösa frågor.  För 

att få kontakt med respondenter som tror på en högre makt kontaktades 52 stycken kristna 

församlingar i och omkring stockholmsområdet, av dessa svarade fyra stycken församlingar 

positivt och resterande svar var negativa alternativt uteblev helt. Avgränsningen till 

Stockholmsområdet gjordes av ekonomiska och praktiska skäl så att författarna kunde närvara 

då enkäten fylldes i och därmed minska det externa bortfallet.   
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Enkäten utformades med utvalda frågor från olika, för oss, relevanta enkäter. De enkäter som 

användes var enkäten från LIV 2000-studien (Ekblom Bak, Engström, Ekblom & Ekblom 

2011, s. 109-119), GIH:s hälsotest (Andersson, Broman, Egholt, Ekblom, Fredriksson, 

Hultgren, Kierkegaard, Lindberg, Nilsson, Oddson, Strand, Thedin Jakobsson, Wahlgren & 

Wedman 2010) samt PHQ-9 (Spitzer, Williams & Kroeke 2001). Frågor valdes från LIV-

studien och GIH:s hälsoenkät som kunde kontrollera för så många confounders till upplevd 

mental hälsa som möjligt, så som inkomst, fysisk aktivitet och, socialt nätverk. Detta för att 

kunna se om trosuppfattning bidrar till mental hälsa. Depressionsenkäten PHQ-9 är ett 

verktyg som används inom sjukvården för att upptäcka depression och depressiva symtom 

(Kroeke, Spitzer & Williams 2001, s. 607). De enda frågorna som konstruerades på egen hand 

var de som behandlade tro på en högre makt. I tidigare forskning har man använt sig av 

mycket varierande typer av frågor för att fastställa huruvida respondenten är troende eller inte, 

samt hur stark den eventuella tron är. De frågor som konstruerades löd; Tror du på en högre 

makt?, samt Brukar du be böner?. Författarna ville inte använda sig av ordet ”Gud” då de 

ansåg att många i dag inte vill definiera sin tro till att tro på Gud utan snarare att man tror på 

”någonting”. För att avgöra hur starkt troende respondenterna var fick de som uppgav att de 

trodde på en högre makt eller var osäkra, svara på om och hur ofta de brukade be böner. Detta 

var nödvändigt för att kunna se om den mentala hälsan skilde sig med grad av religiositet. 

 

PHQ-9 poängsätter svaren utifrån en skala från noll till tre poäng. Respondenten uppmanas 

fylla i hur ofta han/hon upplevt olika problem. Svarsalternativen är ”Inte alls” som ger noll 

poäng, ”Flera dagar” (en poäng), ”Mer än hälften av dagarna” (två poäng) samt ”Nästan 

varje dag” (tre poäng). När de nio frågorna har besvarats sammanställs poängen som då kan 

visa om respondenten är i behov av depressionsbehandling eller ej. Upp till och med fyra 

poäng tyder på att ingen behandling är nödvändig. Vid fem till 14 poäng bör personen 

uppsöka en läkare som får utreda om ett behov av behandling finns. Har 15 poäng eller mer 

uppnåtts tyder detta på att en behandling med antidepressiva läkemedel, psykoterapi eller en 

kombination av behandlingar är nödvändig.  

 

PHQ-9 kan även visa om personen lider av egentlig depression eller något annat depressivt 

syndrom. För att egentlig depression ska föreligga krävs att respondenten besvarat minst fem 

av de nio frågorna med minst en tvåa, alltså ”Mer än hälften av dagarna” samt att någon av 

de två första frågorna, a och b (Lite intresse eller glädje att göra saker eller Känt dig 
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nedstämd, deprimerad eller känt att framtiden ser hopplös ut), har besvarats med minst ”Mer 

än hälften av dagarna”. För att ett annat depressivt syndrom skall föreligga gäller samma 

uträkning som för egentlig depression förutom att det endast krävs att två till fyra av de nio 

frågorna besvarats med minst en tvåa.  

  

Innan enkäten delades ut till respondenterna utfördes en pilotstudie på cirka 20 studenter vid 

hälsopedagogprogrammet vid Gymnastik- och Idrottshögskolan (GIH). Studenterna fick fylla 

i enkäten och uppmanades skriva kommentarer om de hittade några felaktigheter eller hade 

andra synpunkter på enkätens utformning. 

 

Kontakt med alla församlingar och organisationer togs genom e-post som sändes till 

respektive kontaktadress (se Bilaga 3). Beslut togs om var enkäterna skulle delas ut och 

möten bokades. En utav organisationerna som förmodades inte tro på någon högre makt hade 

en föreläsning som författarna erbjöds närvara vid och dela ut enkäten. För att öka antalet 

respondenter från denna grupp utvecklades en webbaserad version av enkäten, i mjukvaran 

Defgo, som distribuerades på organisationernas olika internetbaserade forum.   

 

2.1 Validitet och reliabilitet 

För att öka studiens validitet och för att minska respondenternas benägenhet att försköna den 

upplevda hälsan gentemot den grupp som dennes svar skall jämföras med undanhölls 

informationen om vilka grupper som blivit utvalda till enkäten. Istället för att skriva att 

undersökningen är en jämförelse mellan ateister och troende meddelades att undersökningen 

skedde mellan personer med olika trosuppfattning. 

 

De enkäter som användes för att skapa frågor till enkäten var LIV 2000 och GIH:s hälsotest 

samt PHQ-9. Enkäten från LIV 2000 och GIH:s hälsotest är inte validerade eller reliabla men 

de har däremot använts på ett stort antal personer. PHQ-9 är en enkät som är både validerad 

och reliabel som används för att upptäcka depression och depressiva symtom. PHQ-9 har 

bland annat undersökts i två studier i USA med sammanlagt 6000 försökspersoner där man 

fann att PHQ-9 har både en hög reliabilitet och validitet och den är högst användbar för att 

mäta förekomsten av depression (Kroeke, Spitzer & Williams 2001, s. 608-11). 
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2.2 Etiska överväganden 

Erhållna svar på depressionsenkäten PHQ-9 förväntades visa ett antal respondenter troligtvis 

led av depression. Bedömningen gjordes att respondents anonymitet inte kunde äventyras till 

förmån för att identifiera individer med depressiva symtom. Kontaktpersoner på de olika 

kyrkor och organisationer som besökts kommer att få ta del av den färdiga studien.   

 

2.3 Bearbetning 

I SPSS 19 namngavs och kodades samtliga variabler med stigande siffror. Följande variabler 

omkodades efter subjektiv eller objektiv bedömning. BMI beräknades utifrån respondenternas 

uppgivna vikt och längd (se Bilaga 4) i Microsoft Excel 2007 och formaterades sedan till 

grupper om normalvikt 18,5-24,9, undervikt <18,5 och övervikt ≥25 i SPSS-databladet. Fråga 

nr 9 (se Bilaga 4) omkodades så att de som angett ”Ingen inkomst alls”, ”Har oregelbunden 

inkomst” eller ”0-10.000 kr” placerades i en grupp som kallades ”Låg inkomst”, de som 

angett något annat svar placerades i en annan grupp. Samma fråga kodades även så att de som 

angett svaret ”31.000 eller mer” placerades i en grupp och de som angett något annat 

svarsalternativ placerades i en annan grupp. Fråga nr 10 (se Bilaga 4) omkodades så att de 

som angett att de vanligtvis är fysiskt aktiva minst 30 minuter dagligen 6-7dagar/vecka 

utgjorde en grupp och de som angett något annat svarsalternativ utgjorde en annan grupp. 

Fråga nr 14 (se Bilaga 4) omkodades så att svaren ”Ganska tillfredställande”, 

”Tillfredställande” och ”Mycket tillfredställande” utgjorde en grupp medan ”Ganska 

otillfredställande”, ”Otillfredställande” och ”Mycket otillfredställande” utgjorde en annan 

grupp. Fråga nr 16 (se Bilaga 4) omkodades så att svarsalternativen ”Aldrig eller nästan 

aldrig” samt ”Då och då” båda gav 0 poäng, ”Ofta (varje vecka)” gav 1 poäng, ”Mycket ofta” 

gav 2 poäng och ”Alltid” gav 3 poäng. Utifrån detta fick varje respondent en poängsumma 

som om den överskred värdet 3 placerade dem i en grupp, de som inte uppnått den 

poängsumman placerades i en annan grupp. Fråga nr 19 (se Bilaga 4) omkodades så att de 

som angett svaret ”Nej” utgjorde en grupp medan de som angett ”Ja”, eller ”Ja, ganska” 

placerades i en annan grupp. Fråga nr 25 (se Bilaga 4) omkodades så att de som angett svaren 

”Ja” eller ”Vet ej” utgjorde en grupp och de som angett ”Nej” utgjorde en annan grupp.  

Fråga nr 27 (se Bilaga 4) omkodades så att de som angett svaret ”Inte alls” fick 0 poäng, 

”Flera dagar” fick 1 poäng, ”Mer än hälften av dagarna” fick 2 poäng, ”Nästan varje dag” fick 

3 poäng. Utifrån detta fick varje respondent en poängsumma där de som fick ≥5 placerades i 
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en grupp och de som inte uppnått den poängsumman i en annan. Fråga nr 27 och nr 28 (se 

Bilaga 4) omkodades så att om 5 eller fler av de 9 frågorna besvarats med minst ”mer än 

hälften av dagarna” och om minst en av frågorna a eller b är besvarad med minst ”mer än 

hälften av dagarna” placerades i en grupp och om 2-4 av de 9 frågorna besvarats med minst 

”mer än hälften av dagarna” och om minst en av frågorna a eller b besvarade men minst ”mer 

än hälften av dagarna” i en annan grupp, de som inte uppfyllde dessa kriterier placerades i 

ytterligare en grupp.  

 

Vid databearbetning av PHQ-9 ändrades uteblivna svar till nollor, som i enkäten står för ”Inte 

alls”, vilket i sammanhanget betyder att det efterfrågade problemet ej förelåg. Detta då 

dataprogrammet SPSS 19 inte kan summera tomma dataceller, som i detta fall ändå tyder på 

att respondenten inte lider av problemet. Konsekvensen utav detta kan vara att vissa 

respondenter egentligen ämnat kryssa i ett högre svarsalternativ, men av någon anledning inte 

gjort det, vilket i sådana fall skulle betyder att prevalensen av depression skulle varit något 

högre än vad som redovisats i resultatet. 

 

Deskriptiva frekvensanalyser gjordes av data och för att säkerställa signifikanta skillnader 

mellan variablerna gjordes chitvå-test. Analysen gav svar på vilka variabler som samvarierade 

med resultaten på fråga nr 27. För att undersöka hur starkt sambandet var mellan variablerna 

samt för att utesluta olika confounders gjordes en binär logistisk regression som stegvis 

eliminerade variabler som visade för låg betydelse på utfallet av fråga nr 27. Signifikansnivå 

bestämdes till p<0,005. 
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3. Resultat 

3.1 Prevalens av depression och samvariation mellan tro på en 

högre makt och psykisk hälsa 

188 personer besvarade enkäten, av dessa var 36,7 % kvinnor och 56,4 % män. 6,9 % valde 

att inte uppge sitt kön. Medelåldern för hela gruppen var 46,8 år varav 50,7 år för kvinnor och 

43,5 år för män. Gruppens medel-BMI var 24,8, kvinnor hade ett genomsnittligt BMI på 

24,04 och män 25,1. 35 % av respondenterna fick en poäng på fem eller mer på PHQ-9 vilket 

betyder att de antingen lider av depression eller skulle behöva en läkarundersökning för att 

fastställa om depression föreligger. Av de kvinnor som besvarade PHQ-9 fick 52 % en poäng 

på fem eller mer och av männen var det 24 % (p=0.000).  

 

Av de 188 respondenter som besvarade enkäten svarade 88 personer ”Ja” eller ”Vet ej” och 

90 personer svarade ”Nej” på frågan om de trodde på en högre makt. De som svarade ”Ja” 

eller ”Vet ej” kommer från och med nu benämnas som troende och de som svarade ”Nej” 

som ateister. Av de troende var 62 % kvinnor och 38 % män, 18 % av ateisterna var kvinnor 

och 82 % män, (bortfall n=18) (p=0,000). Medelåldern för de troende var 49,9 år och 43,4 år 

för ateisterna. Genom att räkna ihop den sammanlagda poängen på PHQ-9 kunde vi, som 

Figur 2 visar, se att en majoritet av respondenterna inte var i behov av någon 

depressionsbehandling (n=114). Av de 90 respondenter som uppgett sig vara ateister var 67 

av dem inte i behov av någon depressionsbehandling. Motsvarande antal hos de 88 troende 

var 47 stycken. Antalet respondenter som fick fem poäng eller mer på PHQ-9 var fler hos de 

troende (n=41) gentemot hos ateisterna (n=23), (p=0,003). 
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Figur 2.”Risk för depression”; ≥5 poäng på PHQ -9. ”Fri från depression”; ≤4 

poäng på PHQ-9.  

 

Nio personer led, enligt deras svar på PHQ-9, av egentlig depression, av dessa var sju stycken 

troende och två ateister. Ett annat depressivt syndrom antyddes föreligga hos 17 personer 

varav tio var troende och sju var ateister. Enligt beräkningen för egentlig depression hade 152 

av respondenterna inga tecken på något depressivt syndrom. Av dessa var 71 personer troende 

och 81 personer ateister. (p=0,139). 

 

I vår undersökning visade det sig att de som uppgav sig vara ateister var högutbildade i något 

större grad än de troende, alltså hade en utbildning från högskola eller universitet. Av 

ateisterna var 74 % högutbildade medan det var 57 % av de troende. (p=0.02). Det visade sig 

även att ateisterna oftare hade en hög inkomst. Av de som i vår enkät har uppgett att de tjänar 

31 000 kronor eller mer i månaden före skatt, var 42 % ateister och 22 % troende (p=0.005). 
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3.2 Signifikanta resultat som påverkar den psykiska hälsan 

Denna undersökning fann inget signifikant samband mellan trosuppfattning och psykisk 

hälsa. Undersökningen fann fem signifikanta variabler som hade ett samband med den 

psykiska hälsan; fysisk aktivitet, hög utbildning, värk, kön och låg inkomst (se Tabell 1). 

Sannolikheten att vara psykiskt frisk ökade ju oftare respondenterna var fysiskt aktiva varje 

vecka (r=1,383, 95 % C.I. 1,004-1,905). De respondenter med högskole- eller 

universitetsutbildning hade en minskad risk att vara psykiskt sjuka i förhållande till de 

lågutbildade (r=0,366, 95 % C.I. 0,162-0,825). De som ofta eller alltid hade värk i någon eller 

några kroppsdelar hade en ökad risk för att vara psykiskt sjuka (r=7,034, 95 % C.I. 2,459-

20,12). Sannolikheten att vara psykiskt frisk var ökad för män gentemot kvinnor (r=2,87, 95 

% C.I. 1.218-6,763). En låg inkomst ökade risken att vara psykiskt sjuk (r=2,944, 95 % C.I. 

1,177-7,367). 

 

Tabell 1. Regressionsanalys. Relativ risk (r) för depression. Bortsorterade 

variabler: Civilstatus, tro på högre makt, ålder, BMI  

  r Konfidensintervall 

Fysisk aktivitet 1,383 1,004 1,905 

Hög utbildning 0,366 0,162 0,825 

Värk 7,034 2,459 20,12 

Kön 2,87 1,218 6,763 

Låg inkomst 2,944 1,177 7,367 

 

 

Av de respondenter som svarade att de var fysiskt aktiva minst 30 minuter sammanlagd tid 6-

7 dagar i veckan (n=46) var 24 % i behov av en utredning av den psykiska hälsan, 76 % var 

inte i behov av en utredning. Av de som inte var fysiskt aktiva minst 30 minuter sammanlagd 

tid 6-7 dagar i veckan (n=131) sågs en tendens att 40 % var i behov av utredning av den 

psykiska hälsan, 60 % var inte i behov av en utredning. (p=0.054).  

 

38 % av alla kvinnor som ingick i undersökningen upplever att de ofta eller alltid har värk i 

någon eller några kroppsdelar. 8 % av alla män  som ingick i undersökningen upplever att de 

ofta eller alltid har värk i någon eller några kroppsdelar. (p=0,000) (se Figur 3).   
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Figur 3. Värk fördelat mellan könen.  

 

 

 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

Kvinnor Män 

Värk sällan 

Värk ofta 



20 

 

4. Diskussion 

Syftet med vår uppsats var att belysa eventuella skillnader i upplevd psykisk hälsa hos två 

grupper med skiftande trosuppfattning. Vi ville undersöka om trosuppfattning hade inflytande 

på angivna svar i depressionsenkäten PHQ-9 och hur det i så fall samvarierade med vikten av 

fysisk aktivitet. 

 

Precis som tidigare statistik visar vår undersökning att kvinnor löper en betydligt större risk 

att drabbas av psykisk ohälsa än män (Lager 2009, s.7). Av de kvinnliga respondenterna i vår 

studie skulle, enligt resultaten på PHQ-9, 52 % behöva gå till en läkare för att få sin psykiska 

hälsa utredd medan motsvarande siffra för männen var 24 %. Vår studie innehöll ett större 

antal män än kvinnor vilket skulle kunna påverkat detta resultat men antalet kvinnor var ändå 

så pass stort (n=69) och signifikansen var väldigt hög (p=0.000). 

 

Både utbildning och inkomst korrelerade med den psykiska hälsan. En högre utbildning från 

universitet eller högskola hade ett samband med en god psykisk hälsa och en låg inkomst ett 

samband med en dålig psykisk hälsa. I vår undersökning var ateisterna högutbildade i något 

högre utsträckning. Även tidigare forskning visar att ateister ofta är mer utbildade än troende 

vilket vi tror skulle kunna bero på att en hög utbildning leder till att man i större grad är van 

vid och litar på vetenskaplig fakta (Sacerdote & Glaeser 2001, s. 6). En låg inkomst var i vår 

undersökning en riskfaktor för psykisk sjukdom. Även tidigare forskning har visat att risken 

för depression var 50 % högre för personer med låg inkomst de med en hög inkomst 

(Eriksson, Ljungdahl, Bremberg 2008, s. 11). En förklaring till detta tror vi bland annat skulle 

kunna vara att man med låg inkomst i högre grad är ekonomiskt beroende vilket ger sämre 

variationsmöjligheter i vardagen gällande exempelvis kost, bostadsområde och 

träningsmöjligheter (Ibid). 

 

I vår studie fann vi, till skillnad från många tidigare studier, inget signifikant samband mellan 

psykisk hälsa och trosuppfattning efter kontroll för olika confounders. En anledning till detta 

kan vara att vi i vår undersökning tar hänsyn till respondenternas uppgivna fysiska aktivitet, 

något som ingen av de studier som har funnit ett samband mellan religiositet och psykisk 

hälsa tidigare gjort. Detta anser vi var en stor styrka i vår undersökning. Precis som tidigare 

forskning har visat (Mead et al. 2010, s 12) hade fysisk aktivitet en positiv effekt på den 

psykiska hälsan för våra respondenter. I vår undersökning kan man urskilja en tendens till att 
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de personer som rapportera sig uppfylla Statens folkhälsoinstituts (2012) krav för fysisk 

aktivitet i något mindre utsträckning är i behov av en utredning av den psykiska hälsan. Här 

bör man dock ha i åtanke att personer som besvarar enkäter som berör deras fysiska 

aktivitetsnivå har en tendens att överskatta de angivna svaren. 

 

De studier vi funnit inom ämnet religion och hälsa har till övervägande del varit byggda på 

forskning gjord i USA, detta är värt att notera eftersom ateister är en minoritet i USA. Studier 

har visat att andelen ateister i USA kan vara så lågt som 1-14% (Froese 2002, s. 266, Hout & 

Fischer 2002, s. 165), detta är mycket osäkra siffror då definitionen av vad som är en ateist är 

mycket varierande. Sannolikt är siffran i den lägre skalan enligt vår definition. Ateister är den 

grupp i samhället som är minst accepterad i USA (Edgell, Gerteis & Hartmann 2006, s.217) 

och det kan antas de diskrimineras på grund av detta. Exempelvis anger endast 49 % av den 

amerikanska befolkningen att de skulle var villiga att rösta på en presidentkandidat som öppet 

sade sig vara ateist (Ibid, s.215). Några sådana kraftiga motsättningar finns inte i Sverige som 

i förhållande till USA är en mycket mer sekulär nation. Vad vi funnit är forskningen som 

gjorts inom detta område i Sverige eller andra europeiska länder i stort sett obefintlig. Vad 

detta beror på kan vi bara spekulera i, kanske är det så att europeiska länders innevånare och 

framför allt svenskar har en mycket mer avspänd relation till religion i allmänhet och intresset 

för ämnet inte är så stort. 

 

En annan anledning till att vi inte fann något signifikant samband mellan psykisk hälsa och 

trosuppfattning skulle kunna vara att som Benson (1996, s. 207-8) skriver att tro på en högre 

makt kan fungera som en placeboeffekt mot ohälsa. Som Levine, Gordon och Fields (1978, s. 

654-55) visar i sin forskning så är inte alla mottagliga för placebo. I denna studie, som gjordes 

på patienter efter ett tandläkarbesök, upptäcktes att bara vissa var så kallade 

placeboresponders. De som var responders uppgav att de kände en smärtlindring när de trodde 

att de fick en dos morfin men i själva verket bara fick placebo. Om tro på en högre makt 

fungerar som en placeboeffekt kan man tänka sig att tro bara är ett skydd mot depression hos 

de som är mottagliga för placebo. Detta kan vara anledningen till att vi inte fick något 

signifikant samband mellan tro och depression. 

 

En del av den tidigare forskningen i ämnet religion och psykisk hälsa har man visat att både 

ateister och starkt troende mår bra psykiskt medan de med en svag tro mår sämre (Monchon, 

Norton & Ariely 2011, s. 1-15, Ross 1990, s. 236-45). I vår studie kunde vi inte se ett sådant 
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samband då vi inte fick en tillräckligt stor grupp som svarade ”Vet ej” på frågan ”Tror du på 

en högre makt” och därmed skulle motsvara grupperna i den tidigare forskningen med svag 

tro. Vi tror därmed att det är troligt att det inte spelar någon större roll om man är troende eller 

ateist för den psykiska hälsan utan att det är viktigare att man känner sig övertygad åt något 

håll. Finns Gud? och Vad är meningen med livet? är två av livets stora frågor som de flesta 

funderar över någon gång. Det finns ingen som kan säga säkert vad svaren är utan allt handlar 

om tro. Är du osäker på vad du tror i de frågorna tror vi att det kan leda till psykisk ohälsa 

eftersom detta skulle kunna leda till en större rädsla för döden om du inte är säker på vad som 

kommer hända efter den. Troende och ateister kan självklart också vara rädda för döden, 

troende kan till exempel vara rädda för helvetet och ateister för att helt sluta att existera. Vi 

tror dock att en övertygelse åt något håll kan leda till en trygghet och att man kan acceptera 

sitt öde istället för att gå och grubbla över dessa stora frågor. 

 

Ofta återkommande värk i olika kroppsdelar var något som påverkade den psykiska hälsan 

hos respondenterna. De som ofta (varje vecka) hade ont i tre eller fler olika delar av kroppen 

eller hade konstant ont i en eller flera kroppsdelar visade sig även må sämre psykiskt. Värk i 

kroppen i form av fibromyalgi är kopplat till psykisk ohälsa (Maletic & Raison 2009, s. 

5292). En ofta återkommande eller konstant värk är något som kan bli både fysiskt och 

mentalt påfrestande och tar mycket energi. Vi fann även att det var betydligt fler kvinnor än 

män som upplevde en konstant eller ofta återkommande värk vilket skulle kunna vara 

anledningen till att fler kvinnor mår psykiskt dåligt. 

 

I enkäten som användes i vår studie ställdes frågan ”Tror du på en högre makt?”. Denna 

fråga skulle kunna tolkas på olika sätt av respondenterna då olika personer definierar sin tro 

på olika sätt. Anledningen till att vi valde att utforma frågan på detta sätt var att vi ville få 

med så många olika definitioner av tro som möjligt. För studiens skull var det inte viktigt att 

de troende respondenterna skulle tro på en specifik gud, det viktiga var att de trodde. Skulle vi 

ha format frågan som ”Tror du på Gud?” tror vi att vi skulle riskerat att gå miste om många 

respondenter som inte vill definiera sin tro som en tro på Gud utan mer som en tro på 

någonting.  

 

För att genomföra enkätstudien var vi tvungna att komma i kontakt med en grupp troende och 

en grupp ateister. De troende kom vi i kontakt med genom att besöka olika kristna kyrkor i 

Stockholmsområdet. Ateisterna var lite svårare att komma i kontakt med då det inte finns 
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organisationer som samlar ateister på ett och samma ställe. Vi tog istället kontakt med två 

organisationer, en som tar ställning för sekulär humanism och en som har som syfte att främja 

folkbildning om vetenskapliga metoder och är obunden i religiösa frågor. Vi kan därmed inte 

garantera att dessa respondenter kallade sig för ateister men vi fick, efter insamlandet av alla 

enkäter, en jämn fördelning mellan svarsalternativen ”Ja” och ”Nej” på frågan ”Tror du på 

en högre makt?”. 

 

Då vi till största del använde oss av respondenter boendes i Stockholmsområdet, förutom i de 

fall då webbversionen av enkäten användes, kan vi i denna studie inte uttala oss om Sverige i 

stort. Det skulle kunna tänkas att vårt resultat är något missvisande för landet i stort då 

forskning har visat att storstadsbefolkning mår sämre psykiskt än glesbygdsbefolkning 

(Bremberg 2009). Vi har däremot delat ut enkäten i många spridda delar av Stockholm, både i 

innerstaden och i de yttre förorterna. Vi har i denna undersökning försökt ta hänsyn till så 

många variabler som varit möjligt för oss men kan på inget sätt garantera att vi inkluderat alla 

möjliga variabler som kan påverka den psykiska hälsan.  

 

4.1 Slutsats 

Denna studie visar ingen signifikant skillnad mellan ateisters och troendes psykiska hälsa 

efter kontroll för confounders. Studien visar att fysisk aktivitet, hög utbildning, värk, kön och 

inkomst predicerar den psykiska hälsan. För vidare forskning rekommenderar vi att fysisk 

aktivitet används som en confounder till den psykiska hälsan. Tidigare forskning av 

skillnaden i psykisk hälsa mellan troende och ateister har inte undersökt respondenternas 

motionsvanor vilket troligtvis har påverkat resultatet. Mer forskning bör även utföras i länder 

där befolkningen är mer jämnt fördelade mellan troende och ateister. En av svårigheterna med 

forskning i detta ämne är att troende, ateister och psykisk hälsa ofta definieras olika vilket gör 

att det är svårt att dra några övergripande slutsatser. 
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Bilaga 1 

Litteratursökning 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats var att belysa eventuella skillnader i upplevd psykisk hälsa hos två 

grupper med skiftande trosuppfattning. Vi ville undersöka om trosuppfattning har inflytande 

på angivna svar i depressionsenkäten PHQ-9 och hur det i så fall samvarierade med vikten av 

fysisk aktivitet. 

 

 Hur stor är prevalensen av depression inom de undersökta grupperna? 

 På vilket sätt samvarierar tro på en högre makt med upplevd psykisk hälsa hos de två 

undersökta grupperna? 

 Hur ser korrelationen ut mellan trosuppfattning och psykisk hälsa i förhållande till den 

mellan fysisk aktivitet och psykisk hälsa? 

. 

 

Vilka sökord har du använt? 
Sense of coherence, religion, atheism, depression, faith, livsåskådning, health, Albert Ellis, 

unemployment, income, inkomst, ateism, belief, befolkningsmängd, PHQ-9, tro, placebo, 

Levine, psykisk hälsa, mental health, exercise intensity, Durkheim 

 
 

 

Var har du sökt? 
GIH:s bibliotekskatalog, PubMed, Ebsco, Google Scholar, Google, Google Books, Cochrane 

library, Svenska Folkhälsoinstitutet, Statistiska Centralbyrån, uppsatser.se 

 

Sökningar som gav relevant resultat 
PubMed: Placebo Levine 

Ebsco: religion, atheism, mental health, PHQ-9, belief, unemployment, depression 

Google Books: Durkheim religion 

Cochrane library: exercise intensity depression 

Svenska Folkhälsoinstitutet: depression, PHQ-9 

Statistiska Centralbyrån: inkomst, befolkningsmängd, depression 
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Hej! 

 

Vi påbörjar till våren den sista terminen på vår utbildning till hälsopedagoger vid Gymnastik- och 

Idrottshögskolan (GIH). Vi ska då skriva vårt examensarbete, som kommer att beröra ämnen så som upplevd 

psykisk- och fysisk hälsa, trosuppfattning och levnadsförhållanden hos olika grupper i dagens samhälle. 

 

Anledningen till att vi skriver till er är att vi önskar komma till Immanuelskyrkan och dela ut vår enkät till era 

medlemmar. Detta är tänkt att ske så snart som möjligt efter nyår. Er medverkan i denna undersökning är mycket 

viktig för oss och vi är tacksamma för all hjälp. 

 

Vid vilken tidpunkt och plats passar det bäst att vi kommer? Viktigt för oss är att så många som möjligt får 

möjlighet att besvara enkäten. Allt deltagande kommer givetvis att vara frivilligt och de inlämnade svaren 

kommer behandlas helt anonymt. Ifall det uppstår det några frågor tveka inte att kontakta någon av oss på en av 

nedanstående e-mailadresser. 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Jonas Persson (jonas.persson.5431@stud.gih.se) 

 

Maja Nilsson (maja.nilsson.5479@stud.gih.se) 
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