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Ágrip 

Skoðað er samband trúarlífs við sálfræðilega velferð, jákvæða líðan og neikvæða líðan. Þetta 
er fyrsta íslenska rannsóknin sem kannar þessi tengsl. Erlendar rannsóknir sýna að því ríkara 
trúarlíf sem fólk á því meiri sálfræðilega velferð býr það við. Unnið var úr gögnum sem safnað 
var meðal íslenskra háskólanema árið 2009 og gögnum Evrópsku lífsgildakönnunarinnar frá 
árinu 1991 til að kanna tengsl trúarlífs við sálfræðilega velferð. Einnig var unnin lýsandi 
tölfræði úr sömu gögnum og úr úrtaki evrópsku gildakönnunnarinnar frá árinu 1999. Tilgátan 
var sú að sálfræðileg velferð væri meiri eftir því sem trúarlíf væri auðugra.Niðurstöður styðja 
tilgátuna að litlu leyti. Meðal Evrópubúa voru niðurstöður misvísandi, á sumum trúarlífsþáttum 
kom fram að aukið trúarlíf tengist betri velferð, en á öðrum þáttum kom fram hið gagnstæða. Á 
mörgum þáttum komu engin tengsl fram. Meðal Íslendinga kom fram að á nokkrum þáttum 
tengist ríkt trúarlíf aukinni sálfræðilegri velferð, en á flestum þáttum komu engin tengsl fram.   
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Abstract 

The relationship between religion and psychological well-being is examined. This is the first time that 
this relationship is examined in an Icelandic study. Foreign studies show that  the more religious  
people are, the more psychological well-being they live with.  Data was collected among Icelandic 
University students in 2009. Data from the European Value Survey in 1991 were also analysed to 
examine the relationship between religion and psychological well-being. It was hypothesised that there 
would be positive relationship between religious varables and psycgological well-being. The 
hypothesis is partially supported.  
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1  Inngangur  

Iðkun trúarbragða hefur alltaf verið hluti af lífi mannsins. Kristin trú hefur mótað samfélag 
vesturlandabúa að miklu leyti. Áhugavert er að skoða áhrif trúariðkunar á persónulegt líf manna, hvort 
munur á trúariðkun tengist mun á öðrum sviðum lífs þeirra. Hér verður umfjöllun einkum beint að 
sálfræðilegum þáttum og reynt að svara því hvort trúaðara fólk sé ánægðara með lífið en þeir sem eru 
síður trúaðir. Einnig verður fjallað um fleiri þætti sem hafa áhrif á trúarlíf og kirkjusókn. Fjallað verður 
um ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessum þáttum. Fyrst verður fjallað um hugtakið trú og 
hvernig trúarlíf hefur verið mælt. Því næst verður kirkjusókn skoðuð og skýringar á henni. Kirkjusókn 
Íslendinga er dræm (Björn Björnsson og Pétur Pétursson, 1990) og því er áhugavert að skoða hvaða 
þættir það eru sem hafa áhrif á krikjusókn. Þá verður fjallað um rannsóknir sem hafa verið gerðar á 
sambandi trúarlífs og sálfræðilegrar velferðar og ýmsa þætti sem geta haft áhrif á það samband. Gefið 
verður yfirlit þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á trúarlífi Íslendinga. Að lokum verður fjallað 
ítarlega um rannsókn sem gerð var meðal íslenskra háskólanema árið 2009 og skoðar tengsl trúarlífs 
við sálfræðilega velferð. Einnig verða birtar niðurstöður sem unnar eru úr gögnum Evrópsku 
lífsgildakönnunarinnar frá árunum 1991 og 1999. Árið 1991 var notuð mæling á sálfræðilegri velferð 
og hér verða birtar niðurstöður á tengslum trúarlífsbreyta við sálfræðilega velferð, bæði fyrir Evrópu í 
heild og fyrir þá Íslendinga sem tóku þátt í þeirri könnun. Ekki hefur áður verið birt íslensk rannsókn á 
þessum tengslum og áhugavert er að kanna hvort niðurstöður á Íslandi séu þær sömu og í öðrum 
löndum.  

Hugtökin trú og trúarlíf eru margbrotin og erfitt er að setja fram niðurneglda skilgreiningu á þeim. 
Fjöldi trúarbragða heimsins er gífurlegur og siðir og venjur þeirra geta verið afar mismunandi. 
Möguleiki er því á að koma fram með margar ólíkar skilgreiningar á þessum hugtökum. Þetta getur 
valdið vanda þegar trúarlíf er rannsakað með raunprófunum, en til að mögulegt sé að rannsaka trúarlíf 
þarf að vera hægt að mæla það. Mörg mælitæki hafa verið þróuð til að mæla trúarlíf og tengdar 
hugsmíðar, en Hill og Hood (1999) hafa gefið út yfirlit 125 mælinga á trúarlífi. Umfjöllun hér miðast 
fyrst og fremst við kristna trú. Trúarlíf er helst metið með því að skoða kirkjusókn, bænaiðkun og 
skilgreiningu fólks á Guði. Einnig er notast við ýmsar trúarlega tengdar spurningar sem notaðar voru í 
Evrópsku lífsgildakönnuninni árin 1991 og 1999.  

Ein leið sem notuð hefur verið til að meta trúarlíf er að skoða kirkjusókn og þá þætti sem hafa áhrif 
á hversu oft fólk sækir kirkju. Kirkjan er sú stofnun sem sameinar þá sem trúa. Kirkjan er staður þar 
sem hinir trúuðu eiga samfélag hver við annan, sameinast í tilbeiðslu og bæn til Guðs, hljóta trúarlega 
uppfræðslu og taka þátt í trúarlegum hefðum eins og brotningu brauðsins. Þátttaka í kirkjustarfi ætti 
því að vera mikilvægur þáttur í lífi hins trúaða. Þeir sem eru mjög trúaðir sækja oftar kirkju en þeir sem 
eru síður trúaðir (Björn Björnsson og Pétur Pétursson, 1990). Mikilvægt er að kanna tíðni kirkjusóknar 
og einkenni þeirra sem oft sækja kirkju. Í Bandaríkjunum er mæting í kirkju algengasta félagslega 
trúarhegðunin. Þar í landi hefur verið deilt um hvort kirkjusókn hafi verið að minnka. Presser og 
Chaves (2007) könnuðu kirkjusókn í Bandaríkjunum á árunum 1990 til 2006. Þeir notuðu þrjár aðferðir 
og útkoma þeirra allra var sú að vikuleg kirkjusókn Bandaríkjamanna hafi verið stöðug frá árinu 1990.  

 Með því að skoða einkenni þeirra sem sækja oftar kirkju en aðrir er hægt að öðlast innsýn í 
trúarlíf fólks. Til að öðlast skilning á trúarlífi er einnig mikilvægt að kanna hvaða hópar sækja kirkju 
frekar eða síður en aðrir og hvaða munur er á þessum hópum. Weeden, Cohen og Kenrick (2008) 
halda því fram að kirkjusókn eigi sér þróunarfræðilegar skýringar. Niðurstöður rannsóknar þeirra gefa 
til kynna að kynhegðun sé besta forspá um kirkjusókn. Með kynhegðun er átt við hvort fólk sé gift án 
þess að hafa skilið og hversu mörgum það hefur sofið hjá. Einnig kom fram að siðferðisviðhorf til 
kynhegðunar tengjast kirkjusókn frekar en annars konar siðferðisviðhorf. Með siðferðisviðhorfum til 
kynhegðunar er átt við viðhorf til framhjáhalds, kynlífs án þess að vera í föstu sambandi, 
samkynhneigðar, notkunar getnaðarvarna, fóstureyðingar og skilnaðar. Með annars konar 
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siðferðisviðhorfum er átt við viðhorf til áfengisneyslu, kannabisneyslu, búðarhnupls, lygi, óhlýðni við 
foreldra, prófsvindl, stríðni, umferðarlagabrota, ófyrirgefningu, ókurteisi við afgreiðslufólk, blóts, nísku 
og að hjálpa ekki vini sem þarf á hjálp að halda.  Aðferðir við makaval spá betur fyrir um kirkjusókn en 
persónuleiki. Stolzenberg, Blair-Loy og Waite (1995) könnuðu tengsl aldurs og fjölskyldumyndunar á 
kirkjusókn. Þau halda því fram að þessir þættir hafi samverkandi áhrif á kirkjusókn en benda á að 
margir líti á þessa þætti sem andstæðar skýringar á kirkjusókn. Notuð voru gögn úr langtímarannsókn 
sem var gerð á 19.000 nemendum. Fyrstu gögnum var safnað árið 1972 þegar nemendurnir voru 18 
ára. Aftur var safnað gögnum árin 1973, 1974, 1976, 1979 og 1986. Fjölskyldumyndun var metin með 
því að skoða sambúð, sambúðarslit, giftingu og skilnað. Þau skoðuðu bæði 
fjölskyldumyndunarhegðun og viðhorf til fjölskyldu. Niðurstöður þeirra voru að aldur og 
fjölskyldumyndun sýna samverkandi tengsl við kirkjusókn. Til dæmis eru tengsl á milli aldurs og 
kirkjusóknar minni hjá þeim sem eru barnlausir en þeim sem eiga börn. Hefðbundið fjölskyldumynstur 
sýnir mest tengsl við kirkjusókn. Rannsakendur telja að það sé vegna þess að kirkjur þjóni helst 
hefðbundnum fjölskyldum. Niðurstöður sýna einnig að ef fólk er í sambúð minnkar það líkurnar á mikilli 
kirkjusókn, en kristnar kenningar styðja ekki sambúð sem fjölskylduform. Meðal ungs fólks hefur 
viðhorf til fjölskyldu mikil áhrif á kirkjusókn. Þeir sem hafa jákvæð viðhorf til hjónabands og 
hefðbundins fjölskyldumynsturs sækja frekar kirkju en þeir sem hafa neikvæð viðhorf til þessara þátta.  

 

1.1  Skyndileg breyting á trúarlífi og þróun trúarlífs yfir ævina 
Þrátt fyrir að rannsóknir á kirkjusókn gefi miklar upplýsingar um trúarlíf fólks er mikilvægt að skoða 
einnig fleiri einkenni trúarlífs. Eitt slíkt atriði sem áhugavert er að skoða er þegar fólk breytir 
trúarlífshegðun sinni skyndilega. Það er þekkt í þjóðfélagsumræðu að fólk verði fyrir trúarlegri 
umbreytingu, þar sem trúarlífshegðun eykst eða minnkar mikið á skömmum tíma. Þessi breyting getur 
haft mikil áhrif á trúarlíf og því er mikilvægt að kanna eðli hennar og tíðni. Regnerus og Uecker (2006) 
rannsökuðu tíðni þessarar reynslu á meðal unglinga í Bandaríkjunum og þeir könnuðu forspárþætti 
fyrir trúarlega umbreytingu. Notuð voru gögn úr langtímarannsókn um heilsu unglinga í Bandaríkjunum 
(National Longitudinal Study of Adolescent Health) sem safnað var á tvisvar með árs millibili. Þeir 
skoðuðu tvenns konar reynslu, annars vegar þegar mikil aukning verður á trúarlífi á skömmum tíma, 
og hins vegar þegar mikil minnkun verður á trúarlífi á skömmum tíma. Niðurstöður þeirra voru að 
aðeins um 4-6% unglinga verða fyrir hvorri tegund reynslu. Fram kom að persónuleika og 
hegðunaráhrif eru stöðugir forspárþættir um mikla minnkun í trúarlífi en ekki um mikla aukningu. 
Auðveldara er að spá fyrir um minnkun í trúarlífi heldur en aukningu. Sá þáttur sem spáði helst fyrir um 
mikla minnkun á trúarlífshegðun er að hafa átt fyrstu kynmök á milli þess sem gögnum var safnað. 
Notkun áfengis eða fíkniefna spáði hins vegar ekki fyrir um minnkun trúarhegðunar. Áhættusækni 
unglinga spáði fyrir um minnkun í trúarlífi. Einnig kom í ljós að ef foreldrar þvinga börn sín til þátttöku í 
trúarlegum athöfnum er líklegra að þau snúi sér frá trúnni en það hefur jákvæð áhrif á trúarlífsþátttöku 
unglinga ef þeir eiga ánægjuleg tengsl við fjölskyldu sína og gott samband við foreldra. Lýðfræðilegar 
breytur spáðu ekki fyrir um mikla minnkun í trúarlífi en þær spáðu fyrir um mikla aukningu. Svartir 
unglingar urðu oftar fyrir reynslu sem jók trúarlíf heldur en hvítir. Áhrif aldurs voru þau að eldri 
unglingar voru síður líkegir en þeir yngri til að auka mikið þátttöku í trúarlífi. Kynhegðun og notkun 
áfengis eða vímuefna spáir ekki fyrir um mikla aukningu á trúarlífi á skömmum tíma.  

 Áhugavert er að kanna hvernig trúarlíf þróast almennt yfir ævi fólks. McCullough, Enders, 
Brion og Jain (2005) gerðu langtímarannsókn um þróun trúarlífs á fullorðinsárum. Þátttakendur voru 
1151 afburðargreindir Bandaríkjamenn. Könnunin var fyrst gerð árið 1940 þegar þátttakendur voru á 
aldrinum 24-40 ára, og var svo endurtekin fimm sinnum til ársins 1991. Niðurstöður sýndu þrjá ólíka 
hópa fólks. Hópur 1 innihélt 40% þátttakenda, en einkenni þess hóp var að trúarlíf jókst þar til fólk varð 
miðaldra en það minnkaði á síðari árum. Hóp 2 fylltu 41% þátttakenda, en einkenni þessa flokks var 
lítið trúarlíf snemma á fullorðinsárum og minnkun með aldri. Í hóp 3 lentu 19% þátttakenda en þá 
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einkenndi mikið trúarlíf snemma á fullorðinsárum sem eykst með aldri. Kyn, trúarlegt uppeldi, fjöldi 
barna, brúðkaup og samvinnuþýði spáir fyrir um hvaða hópi fólk tilheyrir. Konur eru síður líklegrar en 
karlar til að tilheyra hópi 2 og fólk sem á litla fjölskyldu tilheyrir síður þeim hópi en þeir sem eiga stóra 
fjölskyldu. Þeir sem giftast ekki eru líklegri en aðrir til að tilheyra hópi 3, og einnig þeir sem sýna mikla 
samvinnuþýði.  

 Algengt er að kirkjur sinni ýmis konar samfélagsþjónustu og eru meðlimir oft hvattir til að taka 
þátt í slíku starfi. Hugen, Wolfer og Renkema (2006) könnuðu hvort samfélagsþjónusta kirkjumeðlima 
hefði áhrif á trúarlíf þeirra. Í ljós kom að samfélagsþjónusta er lágt metin miðað við aðrar trúarlegar 
athafnir. Þeir sem taka þátt í samfélagsþjónustu voru virkari í öðrum trúarlegum athöfnum en þeir sem 
ekki tóku þátt í samfélagsþjónustu. Þátttakendur töldu samfélagsþjónustu hafa haft jákvæð áhrif á 
gildismat sitt, viðhorf, hegðun og lífsstíl. Þessi áhrif komu til dæmis fram í meiri skilningi á því að aðrir 
þurfi hjálp, áhuga fyrir því að hjálpa öðrum og að nota frekar tíma sinn og peninga í þágu annarra. 

 

1.2 Tengsl trúarlífs við sálfræðilega velferð 
Meginmarkmið hér er að kanna tengsl trúarlífs við sálfræðilega velferð í úrtaki íslenskra háskólanema, 
og úrtaki Evrópubúa og Íslendinga sem tóku þátt í Evrópsku lífsgildakönnuninni árið 1991. Mikilvægt 
er að gera grein fyrir því hvað átt er við með sálfræðilegri velferð og hvernig hugsmíðin hefur verið 
metin. Diener (1994) gerði góða grein fyrir hugtakinu sálfræðileg velferð, mælingum á því og hvernig 
má bæta við þær mælingar sem þegar eru notaðar. Með sálfræðilegri velferð er átt við ánægju með 
lífið, langtíma ánægjulega líðan og skort á óþægilegri líðan. Sálfræðileg velferð á við um almenna sýn 
fólks á lífið frekar heldur en sýn fólks á afmarkaðan hluta lífsins. Diener (1994) bendir á að meirihluti 
rannsókna á sálfræðilegri velferð sé byggður á notkun spurningalistakannana. Sá listi sem notaður 
verður hér, Affect Balance Scale er mjög útbreitt mælitæki fyrir sálfræðilega velferð. Listinn mælir og 
skilur að jákvæða og neikvæða líðan. Til að fá heildarskor sálfræðilegrar velferðar er neikvæð líðan 
dregin frá jákvæðri líðan. (Robinson, Shaver og Wrightsman, 1991) Í yfirliti sínu sýnir Diener (1994) 
fram á að sálfræðileg velferð sé stöðug í mismunandi aðstæðum og á mismunandi tíma. Algengast er 
að sálfræðileg velferð sé metin með spurningalistum. Þær mælingar reynast vera réttmætar og 
áreiðanlegar. Diener (1994) bendir á að mikilvægt er að nota fleiri aðferðir til að meta velferð, til dæmis 
lífeðlislegar og hugfræðilegar aðferðir, mælingar á hreyfingum andlitsvöðva og mat á hegðun. 

 Affect Balance scale hefur verið gagnrýndur fyrir það að atriði sem mæla jákvæða líðan og 
atriði sem mæla neikvæða líðan séu að meta ótengdar hugsmíðar og því sé ekki hægt að draga 
neikvæða líðan frá jákvæðri líðan. Rök fyrir þessu er að jákvæð líðan og neikvæð líðan hafa fylgni við 
ólíka þætti. Einnig hefur þáttagreining sýnt að kvarðinn mælir tvo aðskilda þætti, annars vegar 
jákvæða líðan og hins vegar neikvæða líðan. Með því að nota einhliða afhjúpunarlíkan 
(unidimensional unfolding model) við greiningu hefur verið sýnt fram á að þegar þættirnir tveir eru 
teknir saman mynda þeir einn heildrænan kvarða. Því er hægt að réttlæta að kvarðinn sé notaður á 
þann hátt að neikvæð líðan er dregin frá jákvæðri líðan. (Van Schuur og Kruijtbosch, 1995)  

Affect Balacne Scale hefur verið notaður til að kanna tengsl trúarlífs við sálfræðilega velferð. 
Francis og Kaldor (2002) könnuðu þessi tengsl í Ástralíu. Þeir lögðu kvarðann fyrir 989 manns ásamt 
þremur atriðum sem mæla kristna trú og iðkun hennar. Þeir notuðu marghliða aðhvarfsgreiningu til að 
kanna hvort trú á Guð, bænaiðkun og kirkjusókn spái fyrir um sálfræðilega velferð. Í ljós kom að 
aukning á öllum þremur trúarlífsmælingum spáir fyrir um aukna sálfræðilega velferð, meiri jákvæða 
líðan og minni neikvæða líðan. Konur voru líklegri en karlar til að mæta í kirkju, trúa á Guð og biðja. 
Konur höfðu einnig hærra skor á kvarðanum um jákvæða líðan. Eldra fólk var líklegra til að mæta í 
kirkju og biðja heldur en yngra fólk.  

 Mikilvægt er að huga að því hvaða þættir trúarlífs hafa áhrif á það að sálfræðileg velferð þeirra 
sem stunda kirkjustarf er meiri en annarra. Hvað er það við trúna sem gerir það að verkum að trúað 
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fólk er ánægðara með lífið en aðrir? Ein möguleg skýring er að þeir sem taka þátt í kirkjustarfi tengjast 
öðrum kirkjumeðlimum sterkum böndum og hljóta félagslegan stuðning og hjálp í kirkjunni. Krause og 
Wulff (2005) gátu sér til að svo gæti verið og rannsökuðu tengsl félagslegs stuðnings frá 
kirkjumeðlimum og ánægju fólks með heilsu sína. Niðurstöður þeirra voru þær að félagsleg tengsl 
skipta máli, en mikilvægt er að fólki finnist það tilheyra kirkjunni. Þeim sem finnst þeir tilheyra kirkju eru 
ánægðari með heilsu sína en aðrir. Fólk sem finnur fyrir tilfinningalegum stuðning frá kirkjunni sinni 
hefur tilhneigingu til að finnast það tilheyra henni. Þeir eru oftar við guðsþjónustu eru líklegri til að 
öðlast tilfinningalegan stuðning frá öðrum meðlimum. Einnig kom fram að þeir sem áttu óþægileg 
samskipti við aðra kirkjumeðlimi voru síður ánægðir með heilsu sína.  

Önnur rannsókn á félagslegum stuðningi frá kirkjumeðlimum sýnir að munur er á félagslegum 
stuðning hjá eldri borgurum eftir kynþáttum, en svartir eldri borgarar greina frá meiri stuðning heldur en 
hvítir (Krause, 2002). Einnig hefur verið sýnt að félagslegur stuðningur hefur tengsl við þunglyndi. Þeir 
sem eiga óþægileg samskipti við aðra kirkjumeðlimi eru líklegri til að vera þunglyndir en þeir sem eiga 
góð tengl við þá. Í sömu könnun kom í ljós að þeir sem biðja mikið og sækja oft messu eru líklegri til 
að njóta góðs félagslegs stuðnings og ólíklegri til að eiga óþægileg samskipti við aðra meðlimi. Einnig 
var skoðað hvort aðferðir við að takast á við trúna hefðu áhrif á þunglyndi. Þeir sem mæta oft í kirkju 
og biðja mikið eru líklegri en aðrir til að takast á við trúna á bæði jákvæðan hátt og neikvæðan hátt. 
Tengsl voru á milli þess að takast á við trúna á neikvæðan hátt og þunglyndis í þá átt að þeir sem 
takast á við trúna á neikvæðan hátt eru þunglyndari en aðrir. Engin tengsl voru á milli þunglyndis og 
þess að takast á við trúna á jákvæðan hátt (Nooney og Woodrum, 2002) 

 Einn þáttur sem Krause (2005) fjallar um sem skýringu á því að trúaðir koma betur út í 
mælingum á sálfræðilegri velferð en aðrir er guðsmiðuð stjórn1(God-mediated control). Hugtakið stjórn 
hefur verið notað til að skýra sálfræðilega velferð. Með stjórn er átt við hversu mikla stjórn fólk telur sig 
hafa á lífi sínu. Þeir sem telja sig hafa mikla stjórn trúa því að atburðir sem gerast í lífi þeirra séu háðir 
þeirra eigin ákvörðunum, frumkvæði og gjörðum en þeir sem telja sig hafa litla stjórn trúa því að það 
sem gerist í lífi þeirra sé háð utanaðkomandi öflum og að þeir hafi litla getu til að hafa áhrif á það sem 
kemur fyrir þá. Þeir sem telja sig hafa mikla stjórn búa við meiri sálfræðilega velferð en þeir sem hafa 
litla stjórn. Áhugavert er að skoða annars konar tegund af stjórn, það sem Krause (2005) kallar 
guðsmiðaða stjórn. Lýsa má guðsmiðaðri stjórn þannig að fólk kemst í gegnum erfiðleika og nær 
markmiðum sínum í lífinu með því að takast á við lífið í samvinnu við Guð. Fólk trúir því þá að Guð 
hjálpi þeim í daglegu lífi og það vinnur með honum. Það treystir á Guð til að hjálpa sér að stjórna lífi 
sínu og það trúir því að allt sé mögulegt ef það vinnur með Guði. Rannsókn Krause (2005) fólst í að 
kanna hvort tengsl væru á milli guðsmiðaðrar stjórnar og sálfræðilegrar velferðar meðal eldri borgara. 
Niðurstöður sýna að eldra fólk sem hefur mikla tilfinningu um guðsmiðaða stjórn er ánægðara með 
lífið, jákvæðara, kvíðir síður fyrir dauðanum og hefur meiri sjálfsvirðingu en þeir sem hafa litla 
tilfinningu fyrir guðsmiðaðri stjórn. Einnig kom í ljós að svartir höfðu meri tilfinningu fyrir guðsmiðaðri 
stjórn heldur en hvítir og sambandið á milli guðsmiðaðrar stjórnar og velferðar skipti meira máli fyrir 
svarta heldur en hvíta. Í annarri rannsókn Krause (2007) skoðaði hann hvaða þættir hafa áhrif á 
guðsmiðaða stjórn. Niðurstöður voru þær að bæði formleg og óformleg þátttaka í kirkjustarfi viðheldur 

                                                        

 

 

 
1 Guðsmiðuð stjórn: Þegar fólk kemst í gegnum erfiðleika og nær markmiðum sínum í lífinu með 

því að takast á við lífið í samvinnu við Guð. Fólk trúir því þá að Guð hjálpi þeim í daglegu lífi og það 
vinnur með honum. Það treystir á Guð til að hjálpa sér að stjórna lífi sínu og það trúir því að allt sé 
mögulegt ef það vinnur með Guði. 
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tilfinningu um guðsmiðaða stjórn. Engin tengsl voru á milli menntunar og tilfinningar um guðsmiðaða 
stjórn 

 Skoðaðir hafa verið ýmsir þættir sem geta skýrt jákvæð áhrif trúarlífs á sálfræðilega velferð, 
eins og kirkjusókn, bæn, félagslegur stuðningur og guðsmiðuð stjórn. Þessir þættir eru allir háðir þeirri 
forsendu að fólk trúi. Mikilvægt að skoða hvað gerist þegar fólk efast um trú sína og hvort trúarlegur efi 
hafi áhrif á sálfræðilega velferð. Krause, Ingersoll-Dayton, Ellison og Wulff (1999) rannsökuðu þessi 
tengsl og hvort þau séu ólík eftir aldri fólks. Niðurstöður þeirra voru að efi getur haft neikvæð áhrif á 
sálfræðilega velferð. Þeir sem efast búa við minni sálfræðilega velferð en þeir sem efast ekki. 
Munurinn kom helst fram í því að þeir sem efast gáfu til kynna meiri neikvæða líðan en ekki minni 
jákvæða líðan. Einnig kom í ljós að yngra fólk á frekar í vandræðum með að takast á við trúarlegan efa 
heldur en þeir sem eldri eru.  

Síðar voru skoðuð tengsl trúarlegs efa eldra fólks við þrenns konar mælingar sálfræðilegrar 
verlferðar (Krause, 2006). Mælt var á tvisvar með þriggja ára millibili og munur á útkomu mælinganna 
var skoðaður. Sálfræðileg velferð var metin með því að skoða ánægju með lífið, sjálfstraust og 
jákvæðni.  Helstu niðurstöður voru þær að eldra fólk sem hafði mikla menntun var líklegra til að efast 
um trú sína en þeir sem höfðu litla menntun. Einnig kom í ljós að trúarlegur efi tengist minnkandi 
sálfræðilegri velferð á milli mælinga. Þessi slæmu áhrif efa á sálfræðilega velferð voru minni meðal 
þeirra sem höfðu meiri menntun.  

 

1.3 Tengsl trúarlífs við persónueinkenni 
Eins og fram kemur í umfjöllun hér að framan, sýna rannsóknir að trúaðir eru ánægðari með lífið en 
þeir sem trúa ekki. Tan og Vogel (2008) skoðuðu sambandið á milli trúarlífs og trausts. Þeir skoðuðu 
það með því að láta þátttakendur gera æfingar sem reyndu á traust og svara spurningalistum. Fylgst 
var með hegðun þeirra. Niðurstöður voru að því trúaðra sem fólk er því meira traust er því sýnt. Þeir 
sem eru sjálfir trúaðir treysta enn frekar öðrum trúuðum. Einnig kom í ljós að þeir sem eru trúaðir eru 
frekar traustsins verðir en aðrir.  

Kenningar kristinnar trúar leggja mikla áherslu á siðferði og leggja línur fyrir þann trúaða til að fylgja 
eftir. Wong (2008) kannaði tengsl trúarlífs við viðskiptasiðferði og ást á peningum. Könnunin var gerð 
á meðal kristinna viðskiptamanna í Malasíu. Í ljós kom að eftir því sem fólk var trúhneigðara og búið 
að vera lengur hluti af kirkju, því síður samþykkti það siðlausa hegðun. Einnig var skoðað hvort þeir 
sem meta peninga mikils væru siðlausari en aðrir og var sú raunin. Önnur rannsókn (Cohen og Rozin, 
2001) sýnir fram á að munur er á siðferði kristinna og gyðinga. Kristnir menn líta siðlausar hugsanir 
alvarlegri augum en gyðingar og telja frekar að siðlausar hugsanir leiði til siðlausra gerða.   

 Auðmýkt er eiginleiki sem kristin trú hefur í heiðri. Rowatt o.fl. (2002) könnuðu hvort trúaðir 
væru auðmjúkari en aðrir. Auðmýkt var metin á þann hátt að fólk var beðið um að meta sjálft sig og 
aðra. Litið var svo á þeir sem mátu aðra betri en sjálfa sig hefðu meiri auðmýkt. Í ljós kom að trúaðir 
eru síður auðmjúkir en þeir sem eru það ekki. Þeir sem höfðu mikla trúhneigð töldu sjálfa sig betri en 
aðra á atriðum sem bæði tengdust trúrækni og atriðum sem tengdust ekki trúhneigð. Þeir sem voru 
trúaðir töldu sjálfa sig vera trúfastari biblíulegum boðorðum og jákvæðari en aðra.  

 

1.4 Fyrri rannsóknir á trúarlífi Íslendinga 
Þær rannsóknir sem hér hefur verið fjallað um eru allar gerðar erlendis. Ekki er sjálfgefið að öll þau 
tengsl sem koma fram eigi einnig við um Íslendinga. Áhugavert er að kanna hvort trúarlíf Íslendinga 
hafi sérstöðu miðað við trúarlíf annarra landa. Tengsl trúarlífs við sálfræðilega velferð hafa ekki verið 
skoðuð áður á Íslendi, en nokkrar kannanir hafa verið gerðar á trúarlífi Íslendinga.  Hér á eftir verður 
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fjallað um niðurstöður ýmsra þeirra í tengslum við þá trúarlífsþætti sem skoðaðir eru í könnun meðal 
íslenskra háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árunum 1991 og 1999.  

 Árið 1978 birti Erlendur Haradsson könnun sína á dulrænni reynslu Íslendinga, trúarviðhörfum 
þeirra og þjóðtrú. Hann sendi fólki spurningalista í pósti. Svarhlutfall var 80%, en svarendur voru 902 
talsins. Þar af voru 425 karlar (47%) og 477 konur (53%). Þátttakendur voru fæddir á árunum 1904-
1944.  

Árið 1990 var birt trúarlífskönnun á vegum Guðfræðistofnunar Háskóla Íslands, en Björn Björnsson 
og Pétur Pétursson unnu könnunina, sem var lögð fyrir árið 1986. Sendir voru spurningalistar með 
pósti til 1000 manna úrtaks á aldrinum 18-75 ára og af þeim svöruðu 731 manns, eða 74,8%. Markmið 
könnunarinnar var að skoða ýmis svið trúarlífs, afstöðu til trúar og til kirkjunnar. Höfundar bentu á að 
niðurstöður Evrópsku lífsgildakönnunarinnar sem gerð var árið 1984 gæfu ástæðu til að ætla að 
trúarlíf Íslendinga hefði sérstöðu þegar miðað væri við trúarlíf annarra þjóða. Þeim fannst merkilegt að 
þrátt fyrir að kirkjusókn Íslendinga væri dræm gáfu þeir til kynna að þeir væru mjög trúaðir.  

Árið 2004 var aftur gerð könnun á trúarlífi Íslendinga (IMG Gallup, 2004). Sú könnun var unnin af 
IMG Gallup fyrir Biskupsstofu, Guðfræðideild Háskóla Íslands og Kirkjugarða Reykjavíkur. 

Kannanir sýna að Íslendingar eru frekar trúuð þjóð (Björn Björnsson og Pétur Pétursson, 1990; 
Erlendur Haraldsson, 1978). Trú þeirra einkennist þó af yfirborðskenndu trúarlífi sem ber þess oft 
merki að hugmyndir um Guð eru óljósar og tilfinningalegar. Hvorki trúarlífið sjálft né sambandið við 
Guð markar djúp spor í persónuleika eða lífsviðhorf fólks. Könnun Björns Björnssonar og Péturs 
Péturssonar (1990) sýnir að 97% Íslendinga tilheyrðu lúterskri kirkju. Kristin, kirkjuleg hefð setur svip 
sinn á trúarlíf þeirra. Skilgreining fólks á trú sinni var þannig að að tæp 40% telja að Guð hljóti að vera 
til, því annars hefði lífið engan tilgang. 36% telja að til sé kærleiksríkur Guð sem við getum beðið til. 
Um 17% telja að Guð hafi skapað heiminn og að hann stýri honum. 16,5% sögðu að ekki væri til neinn 
annar Guð en sá sem manneskjan sjálf hefði búið til. 13,1% telja að við höfum enga vissu fyrir því að 
Guð sé til og 13,4% gátu ekki skilgreint Guð. Trúarafstaða fólks var á þann hátt að um þriðjungur játar 
kristna trú, rúmlega 40% eru trúaðir á sinn eigin persónulega hátt og 2% telja að trúarbrögð séu 
blekking. Tíundi hver er óviss í afstöðu sinni til trúar. Algengast er því að fólk trúi á sinn eigin 
persónulega hátt. Konur svara því frekar til að þær séu trúaðar heldur en karlar. Yngra fólk telur frekar 
en eldra fólk að engin vissa sé fyrir tilvist Guðs og að það geti ekki svarað. 

Könnun Erlends Haraldssonar (1978) sýndi að 15% töldu sig vera mjög trúaða, 63% voru nokkuð 
trúaðir, 19% voru lítilsháttar trúaðir og 3% sögðust alls ekki vera trúaðir.  

Í könnun Gallup (2004) kemur fram að 69,3% svarenda telja sig vera trúaða, 19,1% telja sig ekki 
vera trúaða og 11,6% segjast ekki geta sagt um það hvort þeir eru trúaðir eða ekki. Af þeim sem telja 
sig vera trúaða játa 76,3% kristna trú, 22,4% trúa á sinn persónulega hátt, 0,2% játa aðra trú en 
kristna og 1,2% telja enga af valmöguleikunum eiga við um trúarafstöðu sína. Skilgreining 
þátttaekanda á trú sinni var þannig að 39,4 % töldu að til væri kærleiksríkur Guð sem við getum beðið 
til, 26,2% töldu að ekki væri til annar Guð en sá sem manneskjan hefur búið til, 19,7% töldu að við 
hefðum enga vissu fyrir því að Guð sé til, 19,2% sögðu að Guð hlyti að vera til, því annars hefði lífið 
engan tilgang, 9,4% töldu að Guð hafi skapað heiminn og stýri honum og 9,7% töldu ekkert af ofatöldu 
eiga við um trú sína á Guð. Ekki er mikill munur á svörum við spurningunni samanborið við könnunina 
árið 1986.  

Þó margir telji sig eiga samleið með þjóðkirkjunni finnst mörgum guðsþjónustan ekki höfða til sín og 
fáir fara í kirkju. Í könnun Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar (1990) kom fram að aðeins 2,3% 
þátttakenda mæta í kirkju einu sinni í viku eða oftar. 7,5% fara um það bil einu sinni í mánuði, 34,9% 
mæta til kirkju á jólum, páskum eða öðrum sérstökum helgidögum, 12,9% fara einu sinni á ári, 16,7% 
sjaldnar en einu sinni á ári og 23,9% aldrei eða því sem næst. Í könnun Gallup (2004) kom í ljós að 
43% fara aldrei í kirkju, 15,9% fara einu sinni á ári, 17,4% fara tvisvar til þrisvar sinnum á ári, 13,8% 
fara fjórum til ellefu sinnum á ári og 10% fara mánaðarlega eða oftar. Athyglisvert er að 43% sögðust 
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aldrei fara í kirkju samanborið við 24,3% árið 1986. Því virðist sem kirkjusókn sé að minnka. Þó ber að 
geta þess að í könnuninni árið 1986 var mögulegt að svara því að maður færi í kirkju á jólum, páskum 
eða öðrum helgidögum. 34,9% merktu við þann möguleika þá en hann var ekki hafður með í 
könnuninni árið 2004. Þegar spurt var um reynslu af almennum guðsþjónustum kom í ljós að 72,4% 
fannst hún vera góð. 

Íslendingar biðja töluvert, flestir hafa lært að biðja til Guðs í bernsku og yngstu foreldrarnir biðja oft 
með börnum sínum. Í könnun Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar (1990) kemur fram að 32% 
biðja daglega eða því sem næst, 22% tvisvar til þrisvar í viku, 35% biðja sjaldnar og 10% biðja aldrei. Í 
könnun Gallup (2004) kom fram að 30,6% biðja daglega eða oftar til æðri máttarvalda, 10,3% þrisvar 
til sex sinnum í viku, 14,3% einu sinni til tvisvar í viku, 23,2% sjaldnar en vikulega og 21,6% biðja 
aldrei. 

Gunnar J. Gunnarsson (1999a, 1999b) hefur rannsakað trúarlíf íslenskra barna og unglinga. 
Úrtakið var 1311 börn úr þremur árgöngum, 5., 7. og 9. bekk, og voru rúm 400 úr hverjum árgangi. 
Lagður var fyrir spurningalisti með 40 spurningum um trúarlíf í þrettán skólum. Svarhlutfall var 84% og 
fengust svör fyrir alls 1101 ungling. 51,7% þátttakenda voru stelpur og 48,3% voru strákar. Markmið 
rannsóknarinnar var að kanna hvað einkennir trúarafstöðu og trúariðkun unglinga. Helstu niðurstöður 
eru þær að langflestir telja að Guð sé til, eða 81,5%, en hlutfall þeirra sem trúa minnkar eftir því sem 
börnin eldast. Sama kemur fram þegar unglingar eru spurðir hvort mikilvægt sé að trúa á Guð, þeim 
sem yngri eru finnst það mikilvægara. Þau sem yngri eru biðja einnig frekar bænir en langflest börn 
biðja eitthvað. Algengt er að börn noti bænir sem þau kunna utan að. Töluverður munur á trúarlífi 
stráka og stelpna. Bænaiðkun er til dæmis töluvert meiri hjá stelpum og þær taka frekar þátt í 
kirkjustarfi.  

 Þær íslensku rannsóknir sem hafa verið gerðar á trúarlífi Íslendinga gefa góðar upplýsingar 
um marga þætti þess, eins og trúarafstöðu, kirkjusókn og bænaiðkun. Könnun Björns Björnssonar og 
Péturs Péturssonar (1990), og könnun Erlends Haraldssonar (1978) eru þó orðnar frekar gamlar og 
mikilvægt er að gera nýjar rannsóknir á þessu efni til að sjá hvað hefur breyst síðan þá. Gallup 
könnunin sem gerð var árið 2004 gefur ágæta hugmynd um það sem hefur breyst en í skýrslunni er 
ekki fjallað eins nákvæmlega um niðurstöður og gert var í könnun Björns og Péturs.  

 Í könnun meðal íslenskra háskólanema verða skoðuð tengsl trúarlífs við sálfræðilega velferð. 
Erlendar rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eiga ríkt trúarlíf búa við meiri sálfræðilegri velferð en aðrir 
(Francis og Kaldor, 2002). Meginmarkmið þessarrar rannsóknar er að kanna hvort þetta samband 
komi fram hjá nemendunum. Þetta er í fyrsta skipti sem þessi tengsl eru skoðuð meðal Íslendinga. 
Könnun Francis og Kaldor (2002) verður endurtekin. Sú könnun var gerð í Ástralíu og komu í ljós 
tengsl á milli trúarlífs og sálfræðilegrar velferðar í þá átt að þeir sem voru trúaðri komu betur út á 
sálfræðilegri velferð. Megintilgáta hér er að niðurstöður verði þær sömu og í könnun þeirra. 

 Einnig verður unnið úr gögnum sem safnað var fyrir Evrópsku lífsgildakönnunina (European 
Value Survey) árin 1991 og 1999. Notaðar voru spurningar úr þeim könnunum í könnun meðal 
íslenskra háskólanema til þess að hægt væri að bera saman niðurstöður íslenskra háskólanema við 
niðurstöður Evrópubíua. Í Evrópsku lífsgildakönnuninni árið 1991 var kvarðinn Affect Balance Scale 
hafður með til að meta sálfræðilega velferð. Hér verða skoðaðar niðurstöður kvarðans í tengslum við 
ýmsar trúarlegar breytur.  
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2  Aðferð 

2.1 Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni voru íslenskir háskólanemar. Könnunin var lögð fyrir á göngum Háskóla 
Íslands og Háskólans í Reykjavík. 190 manns tóku þátt og voru þeir á aldrinum 19 - 60 ára. 
Meðalaldur var 25,7 ár. Alls tóku 78 karlmenn og 111 kona þátt í könnuninni. Hlutfall karlmanna var 
því 41,1% og hlutfall kvenna 58,4%. 

 Unnið var úr gögnum sem safnað var fyrir Evrópsku lífsgildakönnunina árin 1991 og 1999. 
Gögn voru til fyrir alls 23.127 manns úr könnuninni árið 1991. Þátttakendur í könnuninni voru frá 16 
löndum: Frakklandi, Bretlandi, Vestur-Þýskalandi, Ítalíu, Spáni, Portúgal, Hollandi, Belgíu, Danmörku, 
Noregi, Svíðþjóð, Norður-Írlandi, Írlandi, Bandaríkjunum, Kanada og Íslandi. Meðalaldur var 44,3 ár. 
Hlutfall kvenna í könnunninni var 51,1% og hlutfall karlmanna var 48,6%. Upplýsingar um kyn vantar 
fyrir 0,3% þátttakenda. Úrtak Íslendinga í þeirri könnun var 702. 

Árið 1999 voru talsvert fleiri þátttakendur en árið 1991, eða 41.126 manns. Þeir voru frá 33 löndum: 
Frakklandi, Bretlandi, Þýskalandi, Austurríki, Ítalíu, Spáni, Portúgal, Hollandi, Belgíu, Danmörku, 
Svíþjóð, Finnlandi, Íslandi, Norður-Írlandi, Írlandi, Eistlandi, Lettlandi, Litháen, Póllandi, Tékklandi, 
Slóvakíu, Ungverjalandi, Rúmeníu, Búlgaríu, Króatíu, Grikklandi, Rússlandi, Möltu, Lúxemborg, 
Slóveníu, Úkraínu, Hvíta-Rússlandi og Tyrklandi. Meðalaldur þátttakenda í könnunninni var 45,0 ár. 
Hlutfall kvenna var 54,0% og hlutfall karlmanna var 46,0%. Úrtak Íslendinga í könnunninni var 968. 

Þátttakendur úr könnuninni frá 1991 voru því frá Vesturlöndum, það er Vestur-Evrópu, 
Bandaríkjunum og Kanada en þátttakendur árið 1999 frá flestum löndum Evrópu.  

 

2.2 Mælitæki 
Þátttakendur í könnun meðal íslenskra háskólanema svöruðu spurningalista sem samanstóð af 
atriðum sem tengdust annars vegar trúarlífi og hins vegar sálfræðilegri velferð.  

Fyrsta spurningin var tekin úr rannsókn Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar (1990) og mat 
trúarafstöðu. Þessi spurning var notuð svo hægt væri að meta hvort munur væri á sálfræðilegri velferð 
eftir trúarafstöðu nemenda. 

Þrjár spurningar um trúarlíf voru teknar úr rannsókn Francis og Kaldor (2002) á tengslum trúarlífs 
og sálfræðilegrar velferðar. Þessar spurningar mátu kirkjusókn, bænaiðkun og trú á Guð. Tilgangurinn 
með því að nota þessar spurningar var að sjá hvort fengist sambærileg niðurstaða og úr ástralskri 
könnun Francis og Kaldor (2002).  

Fleiri spurningar um trúarlíf voru teknar úr Evrópsku lífsgildakönnuninni árin 1991 og 1999. Þær 
voru notaðar til að bera saman útkomu könnunar meðal íslenskra háskólanema árið 2009 við 
niðurstöður evrópsku könnunarinnar og kanna hvort svör við þeim tengjast sálfræðilegri velferð.  
Skoða má spurningalista í viðauka.  

Sálfræðileg velferð var mæld með kvarðanum Affect Balance Scale. Kvarðinn inniheldur 10 atriði, 
og fólk mat hvort það hafði upplifað ákveðnar tilfinningar einhvern tíma á síðustu vikum. Fimm 
atriðanna meta jákvæða líðan og fimm þeirra meta neikvæða líðan. Gefið er stig fyrir hverja tilfinningu 
sem fólk hefur upplifað. Stig eru lögð saman fyrir bæði jákvæða og neikvæða líðan. Stigum er 
umbreytt þannig að þau séu á bilinu 0-4 fyrir hvora tegund líðanar, fyrir jákvæða líðan eru þeir sem fá 
0 og 1 stig settir í sama flokk með 0 stig, og fyrir neikvæða líðan eru þeir sem fá 4 og 5 stig settir í 
sama flokk með 4 stig. Útkoma fyrir sálfræðilega velferð fæst með því að draga stig fyrir neikvæða 
líðan frá stigum fyrir jákvæða líðan og bæta við tölunni 5. Þá fást stig fyrir sálfræðilega velferð á bilinu 
1 til 9, þar sem 1 er lægsta og 9 er hæsta gildi fyrir velferð. Við stöðlun kvarðans var fylgni á milli atriða 
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á bilinu .19 til .75 fyrir jákvæða líðan og á bilinu .38 til .72 fyrir neikvæða líðan (Robinson, Shaver og 
Wrightsman, 1991). Heildarfylgni á milli atriða sem mæla neikvæða líðan og þeirra sem mæla 
jákvæða líðan var undir .10. Þegar endurprófunaráreiðanleiki var skoðaður var kvarðinn lagður fyrir 
með þriggja daga millibili. Endurprófunaráreiðanleiki var .76 fyrir kvarðann um sálfræðilega velferð, .83 
fyrir jákvæða líðan og .81 fyrir neikvæða líðan (Robinson, Shaver og Wrightsman, 1991). Þegar 
réttmæti kvarðans var metið kom í ljós að útkoma fyrir sálfræðilega velferð hafði fylgni á milli .45 til .51 
við almenna spurningu um hamingju. Sálfræðileg velferð mæld með þessum kvarða kemur betur út á 
meðal þeirra sem eru háskólamenntaðir og þeirra sem hafa góðar tekjur. Velferð tengist hins vegar 
ekki kyni eða aldri (Robinson, Shaver og Wrightsman, 1991). Spurningalistinn fylgir með í heild sinni í 
viðauka.  

 

2.3 Framkvæmd 
Í byrjun Maí 2009 var spurningalista dreift á göngum Háskóla Íslands og Háskólans í Reykjavík. 
Nemendur voru beðnir um að svara spurningalistanum. 190 nemendur skiluðu listanum. Unnið var úr 
gögnum könnunar meðal íslenskra háskólanema og Evrópsku lífsgilakönnunarinnar frá árunum 1991 
og 1999.  

 

2.4 Tölfræðileg úrvinnsla  
Í könnun meðal íslensrka háskólanema frá árinu 2009 var prófað hvort munur færi á sálfræðilegri 
velferð nemenda eftir trúarafstöðu þeirra. Til þess var notuð dreifigreining 

 Í sömu könnun var skoðað hvort kirkjusókn, bænaiðkun og trú á Guð spái fyrir um sálfræðilega 
velferð, jákvæða líðan eða neikvæða líðan. Það var gert með aðhvarfsgreiningu. Kannað var hvort 
niðurstöður væru sambærilegar þeim sem komu fram í ástralskri rannsókn Francis og Kaldor (2002).  

 Í heildarúrtaki Evrópsku lífsgildakönnunarinnar frá árinu 1991, úrtaki Íslendinga í þeirri könnun 
og úrtaki íslenskra háskólanema var skoðað hvort munur væri á sálfræðilegri velferð, neikvæðri líðan 
og jákvæðri líðan eftir svörum við spurningum tengdum trúarlífi. Dreifigreining var notuð til þess. Einnig 
var skoðað hvort trúaríf spáir fyrir um sálfræðilega velferð, neikvæða líðan og jákvæða líðan. Það var 
gert með aðhvarfsgreiningu.   
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3 Niðurstöður 

Tafla 1 sýnir svör við spurningu um trúarafstöðu. Til samanburðar eru einnig sýndar niðurstöður sömu 
spurningar í könnun Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar (1990) sem var lögð fyrir haustið 1985. 
Fjöldi þátttakenda í könnuninni meðal íslenskra háskólanema  er 190 og fjöldi þátttakenda í könnun 
Björns og Péturs er 731.  

 
Tafla 1. Svör við spurningunni “Hver af eftirfarandi fullyrðingum kemst næst trúarafstöðu 
þinni?” Niðurstöður könnunar meðal íslenskra háskólanema árið 2009 í samanburði við 
könnun Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar (1990) 

 

Í töflu 1 kemur fram nú eru fleiri vantrúaðir, áhugalausir um trúmál eða óvissir. Færri eru nú trúaðir 
á persónulegan hátt og færri sem játa kristna trú heldur en fyrir tæpum aldarfjórðungi. Mikilvægt er þó 
að hafa í huga að þessi könnun er gerð á háskólanemum en við könnun Björns og Péturs talað við fólk 
á öllum aldri og er því ekki um sambærilega hópa fólks að ræða.  

 

Tafla 2 sýnir hlutfall svara við spurningunni “Hversu oft sækirðu kirkju/kristið samfélag?” í könnun sem 
lögð var fyrir íslenska háskólanema árið 2009. 

 
Tafla 2. Hlutfall svara við spurningunni “hversu oft sækirðu kirkju/kristið samfélag?” í könnun  
Meðal Íslenskra háskólanema árið 2009. 

 

Eins og fram kemur í töflu 2 er kirkjusókn háskólanema afar dræm. Aðeins um 6,4% sækja kirkju 
mánaðarlega eða oftar.  

 

 

 

    Hlutfall 
ári  2009  

Hlutfall 
ári  1985  

1 
Ég er ekki trúa ur vegna ess a  ég álít a  trúarbrög  séu 
blekking 14,2 2,1 

2 Ég er ekki trúa ur og hef ekki áhuga á trúmálum 6,3 3,4 
3 Ég get ekki um a  sagt hvort ég sé trúa ur e a ekki  11,1 9,0 
4 Ég er trúa ur á minn eigin persónulega hátt 37,4 42,0 
5 Ég er trúa ur og játa kristna trú 25,3 31,9 
6 Mér finnst ekki nein af essum l singum eiga vi  mig  5,8 3,8 
7 Valmöguleikar 4+5  5,2 
  Svara ekki   2,6 

 

  Hlutfall 
Aldrei 15,3 
Sjaldnar en einu sinni á ári 28,4 
Einu sinni til tvisvar á ári 35,8 
Nokkrum sinnum á ári 14,2 
Mána arlega 1,6 
Tvisvar til risvar í mánu i  1,6 
Vikulega 1,6 
Oftar en vikulega 1,6 
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Tafla 3 sýnir hlutfall svara við spurningunni “Hversu oft biður þú til Guðs?” í könnun meðal íslenskra 
háskólanema árið 2009. 

 
Tafla 3. Hlutfall svara við spurningunni “hversu oft biður þú til Guðs?” í könnun meðal 
íslenskra háskólanema árið 2009 

 

Í töflu 3 kemur fram að háskólanemar biðja ekki mikið. Aðeins tæp 17% þeirra biðja vikulega eða 
daglega, á meðan rúm 34% þeirra segjast aldrei biðja.  

 

Tafla 4 sýnir hlutfall svara við spurningunni “Hvernig lýsir þú trú þinni á Guð?” í könnnun meðal 
íslenskra háskólanema árið 2009. 

 
Tafla 4. Hlutfall svara við spurningunni “hvernig lýsir þú trú þinni á Guð?” í könnun meðal 
íslenskra háskólanema árið 2009 

 

Í töflu 4  kemur fram að meirihluti háskólanema hefur einhverja trú. Merkilegt er að fáir telja að til sé 
persónulegur Guð (15,8%), eins og kristin hugmynd gerir ráð fyrir. Þeir sem vita ekki hverju þeir eiga 
að trúa eru álíka margir og þeir sem eru trúlausir.  

 

Langflestir háskólanema tilheyra þjóðkirkjunni (77,4%). Merkilegt er að þrátt fyrir að þessi fjöldi 
tilheyrir þjóðkirkjunni kemur fram í spurningu um trúarafstöðu að aðeins fjórðungur telur sig vera 
trúaða og játa kristna trú. Nokkrir tilheyra öðrum trúfélögum. Fimm tilheyra Fríkirkjunni í Reykjavík, þrír 
Óháða söfnuðinum, tveir Fríkirkjunni í Hafnarfirði, tveir Hvítasunnukirkjunni, tveir tilheyra Kirkju Jesú 
Krists hinna síðari daga heilögu, einn Kaþólsku kirkjunni, einn Samfélagi Krists í Reykjavík og einn 
tilheyrir kirkju í Þýskalandi. 24 þátttakendur, eða 12,6% sögðust ekki tilheyra neinu trúfélagi.  

 

Um fjórðungur hafði unnið í sjálfboðavinnu fyrir kirkju eða trúfélag. Í Evrópsku lífsgildakönnuninni 
frá árinu 1991 kom fram að aðeins 8,3% allra þátttakenda höfðu unnið sjálfboðavinnu fyrir kirkju eða 
trúfélag. Niðurstöður fyrir Íslendinga í þeirri könnun voru að 3,6% þeirra höfðu unnið sjálfboðavinnu 

  Hlutfall 
Aldrei 34,2 
Nánast aldrei 25,8 
Anna  slagi  23,2 
A  minnsta kosti vikulega  8,9 
Daglega 7,9 

 

  Hlutfall 
Ég trúi ekki a  til sé einhvers konar andi, 
Gu  e a lífskraftur  11,1 

Ég veit ekki hverju ég á a  trúa  12,1 
a  er til einhvers konar andi, Gu  e a 

lífskraftur 43,7 

a  er til persónulegur Gu  15,8 
Engin essarra l singa á vi  um trú mína 
á Gu  17,4 
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fyrir kirkju. Í könnuninni frá árinu 1999 höfðu 5,5% þátttakenda unnið sjálfboðavinnu fyrir kirkju. 4,6% 
Íslendinga í þeirri könnun höfðu unnið sjálfboðavinnu fyrir trúfélag.  

 

Tafla 5 sýnir hversu mikið fólk hugsar um tilgang lífsins. Niðurstöður eru fyrir háskólanema árið 
2009 og Evrópubúa og Íslendinga árið 1991. Tæplega fjórðungur háskólanema í könnuninni árið 2009 
hugsar oft um tilgang eða þýðingu lífins og um fjórir af hverjum fimm hugsa oft eða stundum um 
tilgang lífsins. Fáir hugsa sjaldan eða aldrei um tilgang lífsins (20%). Svipuð útkoma er í Evrópsku 
lífsgildakönnuninni, meirihluti hugsar oft eða stundum um tilang lífsins, en fáir sjaldan eða aldrei.  

 
Tafla 5. Hlutfall svara við spurningunni “hversu oft/sjaldan hugsar þú um tilgang/þýðingu með 
lífinu?” í könnun meðal íslenskra háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnunninni frá 
árinu 1991 

 

Í töflu 6 kemur fram hversu mikið þátttakendur hugsa um dauðann. Innan við fimmtungur þeirra 
hugsar oft um dauðann. Flestir hugsa stundum eða sjaldan um dauðann, en fáir aldrei. Svör 
Íslendinga árið 1991 eru líkari svörum Evrópubúa sama ár heldur en svörum íslenskra háskólanema 
árið 2009.  

 
Tafla 6. Hlutfall svara við spurningunni “hversu oft/sjaldan hugsar þú um dauðann?” í könnun 
meðal íslenskra háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991 

 

Tæpur helmingur háskólanema árið 2009 var mjög sammála eða frekar sammála þvi að það skipti 
þá máli að trúa á eitthvað æðra þeim sjálfum. Rúmur fjórðungur þeirra var ósammála því og annar 
fjórðungur var hlutlaus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1991 Ísland.1991 

Oft 23,3% 35,1% 36,4% 

Stundum 56,8% 40,7% 38,5% 

Sjaldan 15,8% 17,0% 19,2% 

Aldrei 4,2% 6,4% 5,8% 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1991 Ísland.1991 

Oft 12,6% 19,3% 18,4% 

Stundum 44,7% 42,9% 41,2% 

Sjaldan 36,8% 24,0% 29,6% 

Aldrei 5,3% 13,3% 10,8% 
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Tafla 7 sýnir hvort fólk sé sammála eða ósammála því að lífið hafi þýðingu vegna tilvistar Guðs. 
Flestir eru ósammála því, eða um helmingur. Evrópubúar í könnun árið 1991 voru helst sammála 
fullyrðingunni (34,2%), og Íslendingar í sömu könnun voru helst ósammála, eða um tveir þriðju þeirra. 
Háskólanemar árið 2009 voru hlutlausastir, en 34,3% þeirra sögðust hvorki vera sammála né 
ósammála,  í samanburði við 11,1% Evrópubúa og 3,4% Íslendinga árið 1991. 

 
Tafla 7. Hlutfall svara við spurningunni “lífið hefur þýðingu vegna tilvistar Guðs” í meðal 
íslenskra háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991 

 

Í töflu 8 kemur fram að yfirgnæfandi meirihluti fólks er sammála því að það reyni að njóta lífsins til 
fulls, eða yfir 90% í báðum hópum Íslendinga. Aðeins færri Evrópubúar reyna að njóta lífsins til fulls 
(81,1%). Atriðið er ekki notað til að skoða tengsl þess við sálfræðilega velferð. 

 
Tafla 8. Hlutfall svara við spurningunni “ég reyni að njóta lífsins til fulls” í könnun meðal  
íslenskra háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991.  

 

Tafla 9 sýnir hvort þátttakendur séu sammála því að dauðinn sé óumflýjanlegur. Langflestir telja að 
svo sé, sérstaklega meðal Íslendinga. Aðeins færri Evrópubúar telja dauðann óumflýjanlegan, eða um 
þrír fjórðu þeirra. Ekki verður skoðað hvort atriðið hafi tengsl við sálfræðilega velferð.  

 
Tafla 9. Hlutfall svara við spurningunni “dauðinn er óumflýjanlegur” í könnun meðal Íslenskra 
háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1991 Ísland.1991 

Sammála 14,2% 34,2% 26,6% 

Ósammála 43,7% 49,4% 66,1% 

Hvorki sammála né ósammála 34,3% 11,1% 3,4% 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1991 Ísland.1991 

Sammála 93,2% 81,1% 90,7% 

Ósammála 1,1% 10,7% 6,8% 

Hvorki sammála né ósammála 5,3% 5,5% 1,3% 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1991 Ísland.1991 

Sammála 95,3% 74,71% 89,9% 

Ósammála 0,5% 16,8% 7,8% 

Hvorki sammála né ósammála 2,1% 6,0% 1,6% 
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Tafla 10 sýnir svör þátttakenda við því hvort þeir telji dauðann hafa þýðingu ef þeir trúa á Guð. Svör 
íslenskra háskólanema voru ólík svörum úr Evrópsku lífsgildakönnuninni árið 1991. Í 
Evrópukönnuninni var rúmlega helmingur ósammála því að dauðinn hefði þýðingu ef maður trúir á 
Guð. Flestir íslenskra háskólanema voru hlutlausir, eða tæp 40%.  

 
Tafla 10. Hlutfall svara við spurningunni “dauðinn hefur þýðingu ef maður trúir á Guð” í 
könnun meðal íslenskra háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá  árinu 
1991. 

 

Tafla 11 sýnir hvort fólk sé sammaála eða ósammála því að sorg hafi þýðingu ef það trúir á Guð. 
Flestir eru ósammála fullyrðingunni. Athyglisverður munur er á svörum íslenskra háskólanema árið 
2009 og Íslendinga sem tóku þátt í Evrópsku lífsgildakönnuninni árið 1991. Hærra hlutfall 
háskólanema eru hlutlausir en þeirra sem tóku þátt í Evrópukönnuninni. Um þrír fjórði hluti Íslendinga í 
Evrópukönnuninni er ósammála því að sorg hafi þýðingu ef maður trúir á Guð.  

 
Tafla 11. Hlutfall svara við spurningunni “sorg hefur þýðingu ef maður trúir á Guð” í  könnun 
meðal íslenskra háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá  árinu 1991 

 

Í töflu 12 kemur fram hvort fólk telji lífið hafa tilgang. Meirihluti var ósammála því að lífið hefði 
engan tilgang. Ekki er prófað hvort atriðið hafi tengsl við sálfræðilega velferð.  

 
Tafla 12. Hlutfall svara við spurningunni “lífið hefur engan tilgang” í könnun meðal  íslenskra 
háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991.  

 

 

 

 

 

 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1991 Ísland.1991 

Sammála 20,5% 32,71% 28,1% 

Ósammála 26,3% 52,4% 64,5% 

Hvorki sammála né ósammála 38,9% 8,8% 2,8% 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1991 Ísland.1991 

Sammála 14,7% 26,2% 17,4% 

Ósammála 37,9% 59,4% 74,9% 

Hvorki sammála né ósammála 35,3% 8,6% 3,1% 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1991 Ísland.1991 

Sammála 3,2% 4,9% 4,0% 

Ósammála 86,8% 89,2% 94,6% 

Hvorki sammála né ósammála 6,8% 3,3% 0,1% 

 



  

26 

Tafla 13 sýnir hversu hátt hlutfall þátttakenda fékk trúarlegt uppeldi. Athyglisvert er hversu mikið 
íslenskir háskólanemar skera sig úr. Svör Ísledinga sem tóku þátt í Evrópsku lífsgildakönnuninni eru 
svipuð og meðal evrópubúa í heild, en um þrír fjórðu þeirra fengu trúarlegt uppeldi. Innan við 
helmingur ísleskra háskólanema fékk trúarlegt uppeldi.  

 
Tafla 13. Hlutfall svara við spurningunni “fékkst þú trúarlegt uppeldi?” í könnun meðal 
íslenskra háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991.  

 

Tafla 14 sýnir hlutfall þeirra sem telja sig trúaða. Útkoma Evrópsku lífsgildakönnunarinnar er svipuð 
bæði árin, 1991 og 1999. Í þeim könnunum eru Íslendingar frekar trúaðir en aðrir Evrópubúar, en rúm 
70% þeirra eru trúaðir miðað við rúm 60% Evrópubúa. Niðurstaða Íslenskra háskólanema er gjörólík 
niðurstöðu evrópukönnunarinnar, en tæpur helmingur þeirra er trúaður. Hlutfall þeirra sem eru 
sannfærðir trúleysingjar og þeirra sem eru óvissir er hæst meðal hásólanema.  

 
Tafla 14. Hlutfall svara við spurningunni “ert þú trúaður/trúuð?” í könnun meðal íslenskra 
háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árunum 1991 og 1999 

 

Í töflu 15 kemur fram hlutfall þeirra sem trúa á líf eftir dauðann. Bæði árin 1991 og 1999 voru 
hlutfallslega fleiri Íslendingar en Evrópubúar sem trúa á líf eftir dauðann. Um 70% Íslendinga trúa á líf 
eftir dauðann miðað við um 45% Evrópubúa. Íslenskir háskólanemar skáru sig úr miðað við Íslendinga 
í Evrópukönnuninni, en tæp 45% háskólanema trúir á líf eftir dauðann. Margir þeirra eru óvissir í 
afstöðu sinni (30,5%)  

 
Tafla 15. Hlutfall svara við spurningunni “trúir þú á líf eftir dauðann?” í könnun meðal íslenskra 
háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árunum 1991 og 1999.  

 

 

 

 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1991 Ísland.1991 

Já 45,8% 73,9% 74,9% 

Nei 46,8% 25,5% 23,6% 

Veit ekki 7,4% 0,5% 1,4% 

 

  
Ísl. 
Háskólanemar 

Evrópa. 
1991 Ísland.1991 

Evrópa 
1999 

Ísland 
1999 

Ég er trúa ur/trúu  48,4% 62,9% 73,9% 62,6% 72,4% 
Ég er ekki trúa ur/trúu  31,6% 27,1% 22,6% 26,4% 22,1% 
Ég er sannfær ur 
trúleysingi 9,5% 4,1% 2,4% 5,1% 3,5% 
Veit ekki 10,5% 5,9% 1,0%  5,9% 2,1% 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1991 Ísland.1991 Evrópa 1999 Ísland 1999 

Já  44,7% 46,4% 81,1% 44,5% 68,0% 

Nei 24,7% 37,3% 17,0% 37,7% 18,9% 

Veit ekki 30,5% 16,3% 12,0% 17,8% 13,1% 
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Tafla 16 sýnir hlutfall þeirra sem trúa á upprisu dauðra. Þeir sem trúa á upprisuna eru færri en þeir 
sem gera það ekki. Helst eru það íslenskir háskólanemar sem efast um upprisuna og margir þeirra eru 
óvissir (27,4%). Aðeins fimmtungur þeirra trúir á upprisu dauðra.  

 
Tafla 16. Hlutfall svara við spurningunni “trúir þú á upprisu dauðra?” í könnun meðal íslenskra 
háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991.  

 

Tafla 17 sýnir hversu hátt hlutfall þátttakenda trúir á endurholdgun. Rúmlega helmingur trúir ekki á 
endurholdgun. Í Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árunum 1991 og 1999 kemur fram að Íslendingar trúa 
frekar á endurholdgun en Evrópubúar í heild. Íslenskir háskólanemar árið 2009 trúa síst á 
endurholdgun og um 30% þeirra eru óvissir.  

 
Tafla 17. Hlutfall svara við spurningunni “trúir þú á endurholdgun?” í könnun meðal íslenskra  
háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árunum 1991 og 1999. 

 

Íslenskir háskólanemar árið 2009 svöruðu því hversu mikilvægur Guð væri í lífi sínu. Spurningin var 
á kvarða frá 1 (alls ekki mikilvægur) til 10 (mjög mikilvægur). Meðaltal á kvarðanum var 4,56. 
Dreifingin var jákvætt skekkt, en 24,7% töldu Guð alls ekki mikilvægan í lífi sínu. 15,8% voru óvissir 
um mikilvægi Guðs í lífi þeirra. Björn Björnsson og Pétur Pétursson (1990) benda á að í Evrópsku 
lífsgildakönnuninni árið 1984 hafi meðaltal Íslendinga á þessari spurningu verið 6,6 sem er mun hærra 
en meðal íslenskra háskólanema árið 2009. Meðalskor Evrópsku lífsgildakönnunarinnar á kvarðanum 
var 6,00 bæði árið 1991 og 1999. Árið 1991 var meðalskor Íslendinga á kvarðanum 6,11 og árið 1999 
var það 6,24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1991 Ísland.1991 

Já  20,2% 37,1% 44,3%% 

Nei 52,1% 48,4% 42,6% 

Veit ekki 27,4% 14,5% 13,1% 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1991 Ísland.1991 Evrópa 1999 Ísland 1999 

Já  15,3% 20,0% 32,3% 19,5% 34,8% 

Nei 55,3% 62,8% 49,6% 61,0% 49,9% 

Veit ekki 29,5% 14,5% 18,1%  19,5% 15,3%  
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Tafla 18 sýnir hlutfall þeirra sem finna huggun og styrk í trúnni. Niðurstöður Evrópsku 
lífsgildakönnunarinnar voru svipaðar árin 1991 og 1999. Í þeim könnunum fundu Íslendingar frekar 
huggun og styrk í trúnni heldur en Evrópubúar í heild. Um 70% Íslendinga fundu huggun og styrk í 
trúnni miðað við um helming Evrópubúa. Niðurstaða íslenskra háskólanema árið 2009 var ólík 
niðurstöðu Íslendinga í Evrópsku lífsgildakönnuninni. Tæpur helmingur háskólanema taldi sig finna 
huggun og styrk í trúnni.  

 
Tafla 18. Hlutfall svara við spurningunni “finnur þú huggun og styrk í trúnni?” í könnun meðal 
íslenskra háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árunum 1991 og 1999. 

 

Í töflu 19 kemur fram hlutfall þeirra sem telja kirkjur eða trúfélög gefa svör við siðferðilegum 
vandamálum. Þeir sem telja svo vera eru örlítið færri en þeir sem telja trúfélög ekki gefa svör við 
siðferðilegum vandamálum.  Um fimmtungur þátttakenda er óviss.  

 
Tafla 19. Hlutfall svara við spurningunni “kirkjur/trúfélög gefa svör við siðferðilegum 
vandamálum” í könnun meðal íslenskra háskólanema árið 2009 og Evrópsku 
lífsgildakönnuninni frá árinu 1999. 

 

Tafla 20 sýnir hlutfall þeirra sem telja kirkjur eða trúfélög gefa svör við fjölskylduvandamálum. Í 
öllum hópum telja rúmlega 35% að trúfélög gefi svör við fjölskylduvandamálum. 

 
Tafla 20. Hlufall svara við spurningunni “kirkjur/trúfélög gefa svör við fjölskylduvandamálum” í  
könnun meðal íslenskra háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 
1999.  

 

 

 

 

 

 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1991 Ísland.1991 Evrópa 1999 Ísland 1999 

Já  45,5% 50,4% 70,5% 50,7% 70,2% 

Nei 40,5% 41,0% 23,9% 35,0% 23,8% 

Veit ekki 14,2% 8,6% 5,6%  14,4% 6,0%  

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1999 Ísland.1999 

Já  28,4% 41,8% 32,2% 

Nei 42,1% 41,9% 47,5%% 

Veit ekki 29,5% 16,3% 20,2%  

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1999 Ísland.1999 

Já  35,3% 36,1% 35,1% 

Nei 31,6% 48,3% 42,9% 

Veit ekki 33,2% 15,7% 22,0%  
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Tafla 21 sýnir hversu hátt hlutfall þátttakenda telja kirkjur eða trúfélög gefa svör við andlegum 
þörfum. Flestir telja að svo sé, en Íslendingar síður en Evrópubúar. Um þriðjungur telja trúfélög ekki 
gefa svör við andlegum þörfum og um fimmtungur er óviss.  

 
Tafla 21. Hlutfall svara við spurningunni “kirkjur/trúfélög gefa svör við andlegum þörfum” í 
könnun meðal íslenskra háskólanema árið 2009 og Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 
1999.  

 

Í töflu 22 kemur fram hversu hátt hlutfall fólks telur kirkjur eða trúfélög gefa svör við félagslegum 
vandamálum. Í Evrópsku lífsgildakönnuninni árið 1999 telur rúmlega helmingur að trúfélög gefi ekki 
svör við félagslegum vandamálum. Í þeirri könnun svara Íslendingar svipað og Evrópubúar í heild. 
Svör íslenskra háskólanema árið 2009 eru ólík svörum í Evrópsku lífsgildakönnuninni, en fleiri þeirra 
telja trúfélög gefa svör við félagslegum vandamálum, og fleiri eru óvissir.  

 
Tafla 22. Hlutfall svara við spurningunni “kirkjur/trúfélög gefa svör við félagslegum 
vandamálum” í könnun meðal íslenskra háskólanema árið  2009 og Evrópsku 
lífsgildakönnuninni frá árinu 1999.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1999 Ísland.1999 

Já  45,3% 57,0% 42,6% 

Nei 27,9% 27,5% 36,7% 

Veit ekki 26,8% 15,4% 20,8%  

 

  Ísl. Háskólanemar Evrópa. 1999 Ísland.1999 

Já  31,1% 24,6% 22,7% 

Nei 34,7% 56,9% 58,5% 

Veit ekki 33,7% 18,5% 18,8%  
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Tafla 23 sýnir svör íslenskra háskólanema við atriðum á Affect Balance Scale. Þátttakendur 
svöruðu því hvort þeir hefðu á síðustu vikum fundið þær tilfinningar sem lýst var á kvarðanum.  

 
Tafla 23. Hlutfall svara við atriðum á Affect Balance Scale í könnun meðal íslenskra  
Háskólanema árið 2009 

 

Á töflu 23 má sjá að flestir hafa fundið tilfinningar sem tjá jákvæða líðan, en fæstir hafa fundið 
tilfinningar sem tjá neikvæða líðan.  

 

Tafla 24 sýnir meðaltöl sálfræðilegrar velferðar meðal íslenskra háskólanema árið 2009 og 
þátttakenda í Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991. Íslendingar hafa hærri útkomu 
sálfræðilegrar velferðar heldur en Evrópubúar í heild.  

 
Tafla 24. Meðaltöl sálfræðilegrar velferðar í könnun meðal íslenskra háskólanema árið 2009 og 
Evrópsku lífsgildakönnunarinnar frá árinu 1991. 

3.1 Tengsl trúarlífs við sálfræðilega velferð 
Kannað var hvort munur væri á sálfræðilegri velferð eftir trúarafstöðu íslenskra háskólanema árið 
2009. Í könnun Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar (1990) komu fram tveir ólíkir hópar trúaðra, 
annars vegar þeir sem játa kristna trú og hins vegar þeir sem telja sig trúa á sinn eigin persónulega 
hátt. Niðurstöður þeirrar könnunar sýndu að þeir sem segjast játa kristna trú eru sjálfum sér 
samkvæmir og velja dæmigerð kristin svör en þeir sem trúa á sinn eigin persónulega hátt virðast taka 
úr trúnni það sem þeim finnst henta. Áhugavert er að skoða hvort munur er á sálfræðilegri velferð 
þessarra hópa, og hvort þeir eru ólíkir þeim sem eru ekki trúaðir og efahyggjumönnum. Í könnun 
meðal íslenskra háskólanema er notuð spurning úr könnun Björns og Péturs um trúarafstöðu og 
kannað hvort munur sé á sálfræðilegri velferð.   

 

  Já % Nei % 
Jákvæ   lí an   
Sérstaklega spennt(ur) fyrir einhverju e a áhugasamur(söm) 
um eitthva  95,3 4,7 
Stolt(ur) vegna ess, a  ér haf i ve ri  hrósa  fyrir eitthva  
sem ú haf ir gert  90,5 9,5 
Ánæg (ur) me  a  hafa ná  einhverju marki (komi  einhverju í 
verk) 92,1 7,9 
Alsæl(l), fundist lífi  dásamlegt  82,1 17,9 
Á réttri lei , a  allt gengi ér í haginn  86,3 13,2 
   
Neikvæ   lí an   
Svo eir arlaus a  ú gast ekki veri  lengi kyrr  53,7 46,3 
Mjög einmana e a einangra ur(u ) frá ö ru fólki  18,9 81,1 
Láti  ér lei ast  71,1 28,9 

unglynd(ur) e a mjög óhamingjusamur(söm) 21,1 78,9 
Úr jafnvægi vegna ess a  einhver gagnr ndi ig  23,2 76,3 

 

  Evrópa 1991 Ísland 1991 Ísl.háskólanemar 2009 
Sálfræ ileg velfer  5,81 6,56 6,62 
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Tafla 25 sýnir meðaltöl sálfræðilegrar velferð eftir trúarafstöðu íslenskra háskólanema. Í töflunni 
sést að þeir sem eru trúaðir og játa kristna trú hafa hæsta útkomu á sálfræðilegri velferð, eða 6,90. 
Næst á eftir koma þeir sem segjast ekki vera trúaðir vegna þess að þeir álíta að trúarbrögð séu 
blekking, en meðalskor velferðar í þeim hóp er 6,85. Hópurinn sem er óviss, þeir sem svara því að þeir 
geti ekki sagt til um hvort þeir séu trúaðir eða ekki, koma lægst úr á sálfræðilegri velferð með 
meðalskorið 6,00. Dreifgreining sýndi að ekki er munur á hópunum (p > 0,05). Ekki var heldur munur á 
jákvæðri og neikvæðri líðan eftir hópum (p > 0,05).  

 
Tafla 25. Meðaltal sálfræðilegrar velferðar, neikvæðrar líðanar og jákvæðrar líðanar eftir  
trúarafstöðu í könnun meðal íslenskra háskólanema árið 2009.  

 

Í könnun meðal íslenskra háskólanema árið 2009 var skoðað hvort fengist sambærileg niðurstaða og 
kom fram í rannsókn Francis og Kaldor (2002) á tengslum trúarlífs og sálfræðilegrar velferðar.  

Skoðað var hvort trúarlíf spái fyrir um sálfræðilega velferð. Með marghliða aðhvarfsgreiningu var 
prófað hvort kirkjusókn, bænaiðkun og trú á Guð spái fyrir um  sálfræðilega velferð. Allsherjarpróf 
greiningarinnar sýndi að trúarlíf spáir ekki fyrir um sálfræðilega velferð þegar allir þættir eru hafðir með 
í líkaninu (p > 0,05). Einnig var skoðað hvort trúarlíf spáir fyrir um jákvæða eða neikvæða líðan. Svo 
reyndist ekki vera (p > 0,05).  

Skoðað var hvort einstakir trúarlífsþættir spái fyrir um sálfræðilega velferð. Kirkjusókn og trú á Guð 
spá ekki fyrir um sálfræðilega velferð (p > 0,05), en bænaiðkun gerir það (F (1,187) = 4,1, p < 0,05). 
Þeir sem biðja meira búa því við meiri sálfræðilegri velferð en þeir sem biðja minna.  

 

Skoðað var hvort svör við spurningunni “Hversu oft/sjaldan hugsar þú um tilgang/þýðingu með 
lífinu” spái fyrir um sálfræðilega velferð. Í Evrópsku lífsgildakönnuninni árið 1991 kom í ljós að svör við 
spurningunni spá fyrir um bæði jákvæða líðan (F (1,22911) = 149,7, p < 0,001) og neikvæða líðan (F 
(1,22911) = 269,5, p < 0,001) en ekki heildarútkomu um sálfræðilega velferð (p > 0,05). Þeir sem 
hugsa oft um tilgang/þýðingu með lífinu gefa oftar til kynna jákvæða líðan og neikvæða líðan en svör 
við spurningunni spá ekki fyrir um útkomu sem kemur þegar neikvæð líðan er dregin frá jákvæðri 
líðan. Meðal Íslendinga í Evrópsku lífsgildakönnuninni 1991 kom fram að hugsun um tilgang lífsins 
spáir  fyrir um neikvæða líðan (F (1,689) = 6,4, p < 0,05) en ekki jákvæða líðan eða heildarskor 
sálfræðilegrar velferðar (p > 0,05). Þeir Íslendingar sem hugsa mikið um tilgang/þýðingu með lífinu 
gefa frekar til kynna neikvæða líðan en þeir sem hugsa minna um tilgang lífsins. Í könnun meðal 
íslenskra háskólanema frá árinu 2009 komu ekki fram tengsl á milli hugsunar um tilgang lífsins og 
sálfræðilegrar velferðar.  

 

  Me altal 
velfer ar 

Me altal 
neikvæ rar 

lí an 

Me altal 
jákvæ rar 

lí an 
Ég er ekki trúa ur vegna ess a  ég álít a  
trúarbrög  séu blekking  6,85 1,89 3,74 

Ég er ekki trúa ur og hef ekki áhuga á 
trúmálum 6,42 1,67 3,08 

Ég get ekki um a  sagt hvort ég sé trúa ur 
e a ekki 6,00 2,24 3,24 

Ég er trúa ur á minn eigin persónulega hátt 6,61 1,90 3,54 
Ég er trúa ur og játa kristna trú 6,90 1,54 3,44 
Mér finnst ekki nein af essum l singum eiga 
vi  mig  6,36 2,18 3,55 

 



  

32 

Kannað var hvort svör við spurningunni “Hversu oft/sjaldan hugsar þú um dauðann” spái fyrir um 
sálfræðilega velferð. Niðurstöður Evrópsku lífsgildakönnunarinnar árið 1991 voru þær að hugsun um 
dauðann spáir fyrir um sálfræðilega velferð (F (1,23010) = 276,0, p < 0,001), neikvæða líðan (F 
(1,23015) = 423,7, p < 0,001) og jákvæða líðan (F (1,23015) = 16,5, p < 0,001). Niðurstöður voru í þá 
átt að þeir sem hugsa mikið um dauðann búa við lakari sálfræðilegri velferð, þeir sýna meiri neikvæða 
líðan og minni jákvæða líðan. Niðurstöður Íslendinga sem tóku þátt í evrópsku könnuninni voru þær að 
hugsun um dauðann spáir ekki fyrir um sálfræðilega velferð eða jákvæða líðan (p > 0,05). Hins vegar 
kom fram að þeir sem hugsa mikið um dauðann sýna meiri neikvæða líðan (F (1,690) = 12,6, p < 
0,001). Í úrtaki íslensku háskólanemanna var útkoman sú að hugsun um dauðann spáir bæði fyrir um 
sálfræðilega velferð (F (1,186) = 5,8, p < 0,05) og neikvæða líðan (F (1,187) = 5,9, p < 0,05) en hún 
spáir ekki fyrir um jákvæða líðan. Þeir sem hugsa mikið um dauðann búa við minni sálfræðilegri 
velferð og meiri neikvæða líðan.  

Meginniðurstaða fyrir þetta atriði er því sú að þeim sem hugsa mikið um dauðann líður verr en þeim 
sem hugsa minna um dauðann.  

 

Prófað var hvort svör við spurningunni “Það skiptir mig máli að trúa á eitthvað æðra mér 
sjálfum/sjálfri” spái fyrir um sálfræðilega velferð. Gögn úr könnun meðal háskólanema voru notuð við 
úrvinnslu. Í ljós kom að atriðið spáði ekki fyrir um sálfræðilega velferð, neikvæða líðan eða jákvæða 
líðan (p > 0,05).  

 

Kannað var hvort munur væri á sálfræðilegri velferðar eftir svörum við fullyrðingunni “Lífið hefur 
þýðingu vegna tilvistar Guðs”. Í heildarúrtaki Evrópsku lífsgildakönnunarinnar frá árinu 1991 kom fram 
að munur er á sálfræðilegri velferð (F (2,22089) = 17,9, p < 0,001), neikvæðri líðan (F (2,22094) = 8,2, 
p < 0,001) og jákvæðri líðan (F (2,22094) = 64,4, p < 0,001). Þeir sem voru ósammála fullyrðingunni 
hafa mesta sálfræðilega velferð með útkomuna 5,88. Næst á eftir komu þeir sem voru sammála með 
5,80 og lægstir voru þeir sem hvorki voru sammála né ósammála með 5,65. Þeir sem voru ósammála 
komu einnig hæst út á neikvæðri líðan og jákvæðri líðan. Ekki reyndist vera munur á útkomu íslenskra 
þátttakenda í evrópsku könnuninni og þátttakendum í könnun meðal íslenskra háskólanema (p > 
0,05). Skoða má meðaltöl í töflu 26. 

 
Tafla 26. Meðaltöl sálfræðilegrar velferðar, jákvæðrar líðanar og neikvæðrar líðanar eftir 
svörum við spurningunni “lífið hefur þýðingu vegna tilvistar Guðs” 

*** p < 0,001 

  Evrópa 1991 Ísland 1991 Ísl.háskólanemar 2009 
Sálfræ ileg velfer  *** ns  ns  
Sammála 5,80 6,46 6,96 
Ósammála 5,88 6,58 6,51 
Hvorki sammála né ósammála 5,65 6,83 6,66 
    
Neikvæ  lí an  *** ns ns 
Sammála 1,01 0,78 1,56 
Ósammála 1,05 0,80 1,93 
Hvorki sammála né ósammála 0,95 0,46 1,83 
    
Jákvæ  lí an  *** ns ns 
Sammála 1,81 2,23 3,52 
Ósammála 1,93 2,37 3,43 
Hvorki sammála né ósammála 1,60 2,26 3,52 
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Kannað var hvort munur væri á sálfræðilegri velferð, jákvæðri líðan og neikvæðri líðan eftir svörum 
við fullyrðingunni “Dauðinn hefur þýðingu ef maður trúir á Guð.” Í Evrópsku lífsgildakönnuninni frá 
árinu 1991 kom fram munur á sálfræðilegri velferð (F (2, 21911) = 19,3, p < 0,001), neikvæðri líðan (F 
(2, 21914) = 10,0, p < 0,001)  og jákvæðri líðan (F (2, 21916) = 67,5, p < 0,001). Sálfræðileg velferð 
reyndist mest meðal þeirra sem voru ósammála fullyrðingunni. Meðal Íslendinga úr sömu könnun og 
íslenskra háskólanema úr könnun árið 2009 var ekki munur á velferð eftir því hvort þeir telja dauðann 
hafa þýðingu ef þeir trúa á Guð (p > 0,05). Meðaltöl koma fram í töflu 27. 

 
Tafla 27. Meðaltöl sálfræðilegrar velferðar, jákvæðrar líðanar og neikvæðrar líðanar eftir 
svörum við spurningunni “dauðinn hefur þýðingu ef maður trúir á Guð” 

*** p < 0,001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evrópa 1991 Ísland 1991 Ísl.háskólanemar 2009 
Sálfræ ileg velfer  *** ns ns  
Sammála 5,76 6,46 6,69 
Ósammála 5,89 6,61 6,26 
Hvorki sammála né ósammála 5,68 6,79 6,78 
    
Neikvæ  lí an  *** ns ns 
Sammála 1,03 0,80 1,85 
Ósammála 1,05 0,78 2,12 
Hvorki sammála né ósammála 0,93 0,63 1,69 
    
Jákvæ  lí an  *** ns ns 
Sammála 1,79 2,26 3,54 
Ósammála 1,95 2,38 3,38 
Hvorki sammála né ósammála 1,61 2,30 3,49 
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Í Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991 kom fram að munur er á sálfræðilegri velferð (F 
(2,21972) = 55,4, p < 0,001), jákvæðri líðan (F (2,21976) = 105,2, p < 0,001) og neikvæðri líðan (F 
(2,21976) = 4,8, p < 0,001) eftir því hvort fólk telji sorg hafa þýðingu ef maður trúir á Guð. Þeir sem 
voru ósammála fullyrðingunni gáfu til kynna mesta sálfræðilega velferð. Ekki kom fram munur á 
meðaltölum í úrtaki Íslendinga frá árinu 1991 né úrtaki háskólanema árið 2009 (p > 0,05). Skoða má 
meðaltöl í töflu 28. 

  
Tafla 28. Meðaltöl sálfræðilegrar velferðar, jákvæðrar líðanar og neikvæðrar líðanar eftir 
svörum við spurningunni “sorg hefur þýðingu ef maður trúir á Guð” 

*** p < 0,001; ** p < 0,01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evrópa 1991 Ísland 1991 Ísl.háskólanemar 2009 
Sálfræ ileg velfer  *** ns  ns 
Sammála 5,67 6,62 6,96 
Ósammála 5,93 6,55 6,31 
Hvorki sammála né ósammála 5,62 6,86 6,72 
    
Neikvæ  lí an  ** ns ns 
Sammála 1,05 0,74 1,71 
Ósammála 1,03 0,80 1,99 
Hvorki sammála né ósammála 0,96 0,38 1,84 
    
Jákvæ  lí an  *** ns ns 
Sammála 1,73 2,35 3,68 
Ósammála 1,96 2,34 3,32 
Hvorki sammála né ósammála 1,58 2,23 3,55 
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Í úrtaki Evrópsku lífsgildakönnunarinnar frá árinu 1991 var munur á sálfræðilegri velferð (F 
(1,23181) = 20,6, p < 0,001), neikvæðri líðan (F (1,23186) = 83,3, p < 0,001) og jákvæðri líðan (F 
(1,23186) = 192,6, p < 0,001) eftir því hvort þátttakendur fengu trúarlegt uppeldi. Þeir sem fengu ekki 
trúarlegt uppeldi búa við meiri sálfræðilegri velferð en þeir sem fengu trúarlegt uppeldi. Þeir fengu 
einnig hærra skor á bæði neikvæðri líðan og jákvæðri líðan. Meðal Íslendinga í sömu könnun kom 
fram munur á sálfræðilegri velferð, en þeir sem sögðust hafa fengið trúarlegt uppeldi höfðu meiri 
sálfræðilega velferð (F (1,676) = 14,8, p < 0,05), sem er öfugt við niðurstöðu úr úrtaki Evrópubúa. Ekki 
var munur á neikvæðri líðan eða jákvæðri líðan eftir svörum við spurningunni (p > 0,05). Meðal 
Íslensku háskólanemanna frá árinu 2009 kom ekki fram munur á sálfræðilegri velferð, jákvæðri líðan 
eða neikvæðri líðan eftir því hvort þeir fengu trúarlegt uppeldi (p > 0,05). Skoða má meðaltöl í töflu 29. 

 
Tafla 29. Meðaltöl sálfræðilegrar velferðar, jákvæðrar líðanar og neikvæðrar líðanar eftir  
svörum við spurningunni “fékkst þú trúarlegt uppeldi?” 

*** p < 0,001; * p < 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evrópa 1991 Ísland 1991 Ísl.háskólanemar 2009 
Sálfræ ileg velfer  *** * ns 
Já 5,77 6,63 6,80 
Nei 5,90 6,29 6,57 
    
Neikvæ  lí an  *** ns ns 
Já 0,99 0,74 1,64 
Nei 1,16 0,89 1,92 
    
Jákvæ  lí an  *** ns ns 
Já 1,76 2,36 3,46 
Nei 2,06 2,18 3,49 
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Prófað var hvort munur væri á sálfræðilegri velferð eftir svörum við spurningunni “Ert þú 
trúaður/trúuð?” Í Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991 kom í ljós að munur er á sálfræðilegri 
velferð (F (2,21923) = 6,5, p < 0,01) og neikvæðri líðan (F (2,21928) = 4,7, p < 0,01) eftir svörum við 
spurningunni, en ekki var munur á jákvæðri líðan (p > 0,05). Þeir sem segja sig vera sannfærða 
trúleysingja búa við minni sálfræðilega velferð en þeir sem telja sig trúaða og þeir sem telja sig ekki 
trúaða. Sannfærðir trúleysingjar koma gefa til kynna mesta neikvæða líðan. Meðal Íslendinga sem 
tóku þátt í Evrópukönnuninni kom ekki fram munur á sálfræðilegri velferð eða neikvæðri líðan (p > 
0,05), en munur var á jákvæðri líðan (F (2,679) = 2,2, p < 0,05). Þeir sem telja sig trúaða búa við 
mesta jákvæða líðan. Í úrtaki íslensku háskólanemanna kom ekki fram munur á sálfræðilegri velferð 
eftir því hvort þeir eru trúaðir (p > 0,05). Skoða má meðaltöl í töflu 30. 

 
Tafla 30. Meðaltöl sálfræðilegrar velferðar, jákvæðrar líðanar og neikvæðrar líðanar eftir 
svörum við  spurningunni “ert þú trúaður/trúuð?” 

** p < 0,01; * p < 0,05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evrópa 1991 Ísland 1991 Ísl.háskólanemar 2009 
Sálfræ ileg velfer  ** ns ns 
Ég er trúa ur/trúu  5,82 6,64 6,81 
Ég er ekki trúa ur/trúu  5,82 6,35 6,62 
Ég er sannfær ur trúleysingi 5,61 6,24 6,61 
    
Neikvæ  lí an  ** ns ns 
Ég er trúa ur/trúu  0,02 0,78 1,69 
Ég er ekki trúa ur/trúu  1,03 0,79 1,90 
Ég er sannfær ur trúleysingi 1,14 0,77 2,06 
    
Jákvæ  lí an  ns * ns 
Ég er trúa ur/trúu  1,84 2,41 3,52 
Ég er ekki trúa ur/trúu  1,85 2,13 3,52 
Ég er sannfær ur trúleysingi 1,75 2,00 3,67 
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Skoðað var hvort munur væri á sálfræðilegri velferð eftir svörum við spurningunni “trúir þú á líf eftir 
dauðann?” Fram kom munur í Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991, en enginn munur var í 
öðrum úrtökum. Þeir Evrópubúar sem trúa á líf eftir dauðann búa við meiri sálfræðilega velferð (F 
(1,19496) = 14,1, p < 0,001) og jákvæða líðan (F( 1,19500) = 57,7, p < 0,001). Þeir sýna einnig meiri 
neikvæða líðan (F (1,19500) = 9,7, p < 0,01). Tafla 31 birtir meðaltöl. 

 
Tafla 31. Meðaltöl sálfræðilegrar velferðar, jákvæðrar líðanar og neikvæðrar líðanar eftir 
svörum við spurningunni “trúir þú á líf eftir dauðann?” 

*** p < 0,001; ** p < 0,01 

 

Skoðað var hvort sálfræðileg velferð væri ólík eftir svörum við spurningunni “trúir þú á upprisu 
dauðra?” Í Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991 kom fram munur á sálfræðilegri velferð (F 
(1,19955) = 9,1, p < 0,01) og jákvæðri líðan (F (1,19959) = 21,8, p < 0,001) eftir svörum við 
spurningunni. Þeir sem trúa á upprisuna búa við meiri sálfræðilega velferð og jákvæða líðan. Meðal 
Íslendinga í sömu könnunn kom fram að þeir sem trúa á upprisuna sýna meiri jákvæða líðan (F 
(1,602) = 4,5, p < 0,05). Í úrtaki íslenskra háskólanema frá árinu 2009 kemur fram að þeir sem trúa á 
upprisu dauðra búa við meiri sálfræðilega velferð (F (1,136) = 6,6, p < 0,05) og minni neikvæða líðan 
(F (1,137) = 4,7, p < 0,05). Meðaltöl koma fram í töflu 32. 

 
Tafla 32. Meðaltöl sálfræðilegrar velferðar, jákvæðrar líðanar og neikvæðrar líðanar eftir 
svörum við spurningunni “trúir þú á upprisu dauðra?” 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05 

 

  Evrópa 1991 Ísland 1991 Ísl.háskólanemar 2009 
Sálfræ ileg velfer  *** ns ns 
Já 5,88 6,55 6,80 
Nei 5,78 6,47 6,48 
    
Neikvæ  lí an  ** ns ns 
Já 1,05 0,84 1,78 
Nei 1,00 0,70 2,00 
    
Jákvæ  lí an  *** ns ns 
Já 1,94 2,38 3,58 
Nei 1,78 2,16 3,52 

 

  Evrópa 1991 Ísland 1991 Ísl.háskólanemar 2009 
Sálfræ ileg velfer  ** ns * 
Já 5,88 6,58 7,15 
Nei 5,80 6,45 6,45 
    
Neikvæ  lí an  ns ns * 
Já 1,05 0,84 1,49 
Nei 1,03 0,77 1,96 
    
Jákvæ  lí an  *** * ns 
Já 1,92 2,43 3,64 
Nei 1,83 2,21 3,43 
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Skoðað var hvort munur væri á sálfræðilegri velferð eftir því hvort fólk trúir á endurholdgun. Í 
Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991 voru niðurstöður þær að þeir sem trúa ekki á 
endurholdgun búa við meiri sálfræðilega velferð (F (1,19303) = 15,8, p < 0,001), minni neikvæða líðan 
(F (1,19305) = 121,6, p < 0,001) og minni jákvæða líðan (F (1,19307) = 18,3, p < 0,001) en þeir sem 
trúa á endurholdgun. Meðal Íslendinga sem tóku þátt í könnuninni kom fram að þeir sem trúa á 
endurholdgun sýna meiri jákvæða líðan (F (1,569) = 9,5, p < 0,01) og neikvæða líðan (F (1,567) = 4,5, 
p < 0,05) en þeir sem trúa ekki á endurholdgun. Ekki var munur á sálfræðilegri velferð eftir svörum við 
spurninunni í úrtaki íslenskra háskólanema árið 2009 (p > 0,05). Skoða má meðaltöl í töflu 33.  

 
Tafla 33. Meðaltöl sálfræðilegrar velferðar, jákvæðrar líðanar og neikvæðrar líðanar eftir  
svörum við spurningunni “trúir þú á endurholdgun?” 

*** p < 0,001; ** p 0,01; * p < 0,05 

 

Skoðað var hvort svör við spurningunni “Hversu mikilvægur er Guð í lífi þínu?” spái fyrir um 
sálfræðilega velferð. Niðurstöður voru þær að mikilvægi Guðs í lífi þátttakenda spáir ekki fyrir um 
sálfræðilega velferð, neikvæða líðan eða jákvæða líðan (p > 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evrópa 1991 Ísland 1991 Ísl.háskólanemar 2009 
Sálfræ ileg velfer  *** ns ns 
Já 5,75 6,58 6,66 
Nei 5,87 6,46 6,59 
    
Neikvæ  lí an  *** * ns 
Já 1,20 0,92 1,90 
Nei 0,98 0,73 1,91 
    
Jákvæ  lí an  *** ** ns 
Já 1,95 2,51 3,55 
Nei 1,85 2,18 3,51 
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Kannað var hvort munur væri á sálfræðilegri velferð eftir svörum við spurningunni “finnur þú 
huggun og styrk í trúnni?” Í úrtaki Evrópubúa frá árinu 1991 reyndist ekki vera munur á sálfræðilegri 
velferð eftir því hvort svarendur sögðust finna huggun og styrk í trúnni (p > 0,05). Meðal Íslendinga 
sem tóku þátt í sömu könnun var útkoman sú að þeir sem sögðust finna huggun og styrk í trúnni búa 
við meiri sálfræðilega velferð (F (1,649) = 5,5, p < 0,05) og jákvæða líðan (F (1,654) = 6,4, p < 0,05). Í 
könnun meðal íslenskra háskólanema frá árinu 2009 kom fram að þeir sem finna huggun og styrk í 
trúnni sýna meiri jákvæða líðan (F (1,161) = 2,6, p < 0,05). Skoða má meðaltöl í töflu 34. 

 
Tafla 34. Meðaltöl sálfræðilegrar velferðar, jákvæðrar líðanar og neikvæðrar líðanar eftir 
svörum við spurningunni “finnur þú huggun og styrk í trúnni?” 

* p < 0,05 

 

Í könnun sem gerð var meðal íslenskra háskólanema árið 2009 var skoðað hvort munur væri á 
sálfræðilegri velferð eftir því hvort fólk teldi kirkjur/trúfélög gefa svör við siðferðilegum vandamálum, 
fjölskylduvandamálum, andlegum þörfum og félagslegum vandamálum. Svo reyndist ekki vera (p > 
0,05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Evrópa 1991 Ísland 1991 Ísl.háskólanemar 2009 
Sálfræ ileg velfer  ns * ns 
Já 5,83 6,66 6,97 
Nei 5,80 6,32 6,58 
    
Neikvæ  lí an  ns ns ns 
Já 1,03 0,77 1,71 
Nei 1,04 0,82 1,82 
    
Jákvæ  lí an  ns * * 
Já 1,86 2,42 3,69 
Nei 1,84 2,14 3,40 
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4 Umræða 

Skoðað var samband trúarlífs og sálfræðilegrar velferðar meðal íslenskra háskólanema, þátttakenda í 
Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991 og Íslendinga sem tóku þátt í þeirri könnun. Bornar voru 
saman niðurstöður Íslendinga og Evrópubúa. Helstu kannanir sem áður hafa verið gerðar um trúarlíf 
Íslendinga er könnun Gallup frá árinu 2004 og könnun Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar 
(1990), en gögnum þeirrar könnunar var safnað árið 1984. Þetta er í fyrsta skipti sem tengsl trúarlífs 
við sálfræðilega þætti er skoðað á Íslandi.  

Niðurstöður erlendra rannsókna hafa verið þær að því trúaðara sem fólk segist vera, því betri 
sálfræðilega velferð býr það við (Francis og Kaldor, 2002) Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar til að 
skýra þau tengsl nánar (Krause og Wulff, 2005; Krause, 2002; Krause, 2005; Nooney og Woodrum, 
2002). Tilgátan hér var sú að útkoma á sálfræðilegri velferð væri hærri eftir því sem fólk gefur til kynna 
ríkara trúarlíf. Gögnin sem hér er unnið með styðja tilgátuna aðeins að litlu leyti.  

 Prófað var hvort munur væri á sálfræðilegri velferð eftir trúarafstöðu íslenskra háskólanema. 
Notuð var spurning um trúarafstöðu úr könnunn Björns Björnssonar og Péturs Péturssonar (1990). 
Ekki reyndist vera munur á sálfræðilegri velferð. 

 Könnunn Francis og Kaldor (2002) var endurtekin í könnun meðal íslenskra háskólanema. 
Rannsókn Francis og Kaldor (2002) var unnin í Áströlsku þjóðarúrtaki og kom fram að hægt var að 
spá fyrir um sálfræðilega velferð út frá kirkjusókn, trú á Guð og bænaiðkun. Gagnstætt niðurstöðum 
þeirra var ekki hægt að spá fyrir um sálfræðilega velferð íslenskra háskólanema á sama hátt. Einnig 
var prófað að kanna hvort einstakir trúarlífsþættir spá fyrir um sálfræðilega velferð. Bænaiðkun spáir 
fyrir um sálfræðilega velferð (F (1,187) = 4,1, p < 0,05), en ekki kirkjusókn eða trú á Guð.  

 Í Evrópsku lífsgildakönnuninni árið 1991 komu fram tengsl trúarlífs við sálfræðilega velferð á 
öllum atriðum nema einu. Svör við spurningunni um hvort fólk finndi huggun og styrk í trúnni sýndi  
engin tengsl við sálfræðilega velferð, jákvæða líðan eða neikvæða líðan. Þrátt fyrir að munur hafi verið 
á sálfræðilegri velferð eftir flestum atriðum sem meta trúarlíf eru tengslin óskýr. Sum atriði benda til 
þess að þeir sem eigi auðugt trúarlíf búi við meiri sálfræðilega velferð en aðrir, en önnur atriði benda til 
hins gangstæða. Mikilvægt er að hafa í huga að úrtakið er mjög stórt, eða rúmlega 23 þúsund manns 
og því þarf munur ekki að vera mikill til að vera marktækur. 

 Niðurstöður Íslendinga sem tóku þátt í Evrópsku gildakönnuninni árið 1991 voru ólíkar 
niðurstöðum Evópubúa í heild. Á flestum flestum trúarlífsþáttum komu ekki fram tengsl við 
sálfræðilega velferð. Þar sem tengsl komu fram voru þau í þá átt að þeir sem eiga ríkt trúarlíf búa við 
meiri sálfræðilega velferð en aðrir. Til dæmis sýna þeir sem fengu trúarlegt uppeldi meiri sálfræðilega 
velferð en þeir sem fengu ekki trúarlegt uppeldi. Þeir sem eru trúaðir sýna meiri jákvæða líðan en þeir 
sem eru það ekki, og einnig þeir sem trúa á upprisu dauðra. Þeir sem finna huggun og styrk í trúnni 
sýna bæði meiri sálfræðilega velferð og jákvæða líðan en þeir sem finna ekki huggun og styrk í trúnni. 
Í hópi Íslendinganna sem tóku þátt í þessari könnun komu ekki fram nein tengsl í þá átt að þeir sem 
eru trúaðir búa við lakari sálfræðilega velferð en aðrir. Meira samræmi er í niðurstöðum Íslendinganna 
heldur en Evrópubúa í heild. Tilgátan um að þeir sem eigi auðugt trúarlíf búi við meiri sálfræðilega 
velferð er studd að hluta til í þessum hóp 

 Í könnun meðal íslenskra háskólanema árið 2009 komu tengsl trúarlífs við sálfræðilega velferð 
aðeins fram á örfáum atriðum. Flest atriði sýndu ekki fram á tengsl trúarlífs við sálfræðilega velferð. 
Þeir sem trúa á upprisuna búa við meiri sálfræðilega velferð en aðrir, en sýna einnig meiri neikvæða 
líðan. Þeir sem finna huggun og styrk í trúnni sýna meiri jákvæða líðan en þeir sem ekki finna huggun 
og styrk í trúnni.  

 Heildarniðurstaða er sú að ekki eru skýr tengsl milli trúarlífs og sálfræðilegrar velferðar, þó 
tengsl komi fram á sumum þáttum. Í Evrópsku lífsgildakönnuninni frá árinu 1991 kemur fram samband 
trúarlífs við sálfræðilega velferð á flestum atirðum, en úrtak var þar mjög stórt. Tengsl trúarlífs og 
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sálfræðilegrar velferðar í þeirri könnun eru óskýr þar sem sum atriði sýna fram á góð áhrif trúarlífs á 
sálfræðilega velferð, en önnur atriði sýna fram á hið gagnstæða. Meðal Íslendinga sem tóku þátt í 
Evrópsku lífsgildakönnuninni kom helst fram að trúarlíf hefur heilnæm áhrif á sálfræðilega velferð. Í 
þeim hópi var mest samræmi í niðurstöðum. Síst koma fram tengsl í könnunn meðal íslenskra 
háskólanema frá árinu 2009. Sú könnun hafði aðeins 190 þátttakendur.  

 Ýmis einkenni hópa geta haft áhrif á niðurstöður. Margir þættir hafa ekki normaldreifingu. 
Útkoma sálfræðilegrar velferðar er skekkt þar sem meðaltalið er hátt og mikið er af háum gildum. 
Dreifing trúarlífs getur einnig haft áhrif. Lágt hlutfall þátttakenda á auðugt trúarlíf. Í könnun íslenskra 
háskólanema árið 2009 er aðeins fjórðungur þátttakenda trúaður og játar kristna trú, og aðeins 6,4% 
sækja kirkju mánaðarlega eða oftar.  

Í framhaldinu væri áhugavert að bera saman tvo hópa, annars vegar hóp sem kemur hátt út á 
trúarlífsmælingum og hins vegar hóp sem kemur út í meðallagi á trúarlífsmælingum. Hægt væri að 
bera saman útkomu hópanna á sálfræðilegri velferð.  

Einnig væri hægt að bæta rannsóknina með því að nota staðlaðan spurningalistakvarða sem mælir 
trúarlíf og kanna hvort  útkoma slíks kvarða spái fyrir um sálfræðilega velferð. Gagnlegra væri að nota 
slíkan kvarða sem er samsettur út mörgum spurningum til að skoða samband velferðar og trúarlífs 
heldur en að nota til þess einstaka spurningar eins og hér er gert.  

Að lokum gæti verið áhugavert að bera saman þessi tengsl meðal ýmissa þjóða. Evrópska 
lífsgildakönnunin er lögð fyrir í mörgum löndum og því væri hægt að nota hana til að kanna hvort 
tengsl trúarlífs og sálfræðilegrar velferðar séu menningarbundin. 
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Eftirfarandi spurningalisti er hluti af BS verkefni mínu sem fjallar um trúarlíf fólks. Vinsamlegast svarið 
samviskusamlega. Ekki verður hægt að rekja svör til þátttakenda. 

 
Fæðingarár:______________ 
Kyn:   KK_____ KVK_____ 
Námdeild:________________ 
 
Hver af eftirfarandi fullyrðingum kemst næst trúarafstöðu þinni? 
o Ég er ekki trúaður/trúuð vegna þess að eg álít að trúarbrögð séu blekking 
o Ég er ekki trúaður/trúuð og hef ekki áhuga á trúmálum 
o Ég get ekki um það sagt hvort ég sé trúaður/trúuð eða ekki 
o Ég er trúaður/trúuð á minn eigin persónulega hátt 
o Ég er trúaður/trúuð og játa kristna trú 
o Mér finnst ekki nein af þessum lýsingum eiga við mig 
 
Hversu oft sækirðu kirkju / kristið samfélag? 
o Aldrei 
o Sjaldnar en einu sinni á ári 
o Einu sinni til tvisvar á ári 
o Nokkrum sinnum á ári 
o Mánaðarlega 
o Tvisvar til þrisvar í máuði 
o Vikulega 
o Oftar en vikulega 
 
Hversu oft biður þú til Guðs? 
o Aldrei 
o Nánast aldrei 
o Annað slagið 
o Að minnsta kosti vikulega 
o Daglega 
 
Hvernig lýsir þú trú þinni á Guð? 
o Það er til persónulegur Guð 
o Það er til einhvers konar andi eða lífskraftur 
o Ég veit ekki hverju ég á að trúa 
o Ég trúi ekki að til sé einhver konar andi, Guð, eða lífskraftur 
o Engin þessarra lýsinga á við um trú mína á guð 
 
Hvaða trúfélagi tilheyrir þú? 
o Þjóðkirkjunni 
o Hvítasunnukirkjunni 
o Krossinum 
o Veginum 
o Fríkirkjunni í Reykjavík 
o Fríkirkjunni í Hafnarfirði 
o Kirkju sjöunda dags aðventista 
o Vottum Jehóva 
o Ásatrúarfélaginu 
o Óháða söfnuðinum 
o Kaþólsku kirkjunni 
o Búddistafélagi Íslands 
o Ég tilheyri engu trúfélagi 
o Ég tilheyri öðru trúfélgagi – hverju? _________________ 
 
Hefur þú unnið sjálfboðavinnu fyrir kirkju/trúfélag 
o Já 
o Nei 
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Hversu oft/sjaldan hugsar þú um tilgang/þýðingu með lífinu? 
o Oft 
o Stundum 
o Sjaldan 
o Aldrei 
o Veit ekki 
 
Hversu oft/sjaldan hugsar þú um dauðann? 
o Oft 
o Stundum 
o Sjaldan 
o Aldrei 
o Veit ekki 
 
Það skiptir mig máli að trúa á eitthvað æðra mér sjálfum/sjálfri 
o Mjög sammála 
o Frekar sammála 
o Hlutlaus 
o Frekar ósammála 
o Mjög ósammála 
 
Lífið hefur þýðingu vegna tilvistar Guðs 
o Sammála 
o Ósammála 
o Hvorki sammála né ósammála 
o Veit ekki 
 
Ég reyni að njóta lífsins til fulls 
o Sammála 
o Ósammála 
o Hvorki sammála né ósammála 
o Veit ekki 
 
Dauðinn er óumflýjanlegur 
o Sammála 
o Ósammála 
o Hvorki sammála né ósammála 
o Veit ekki 
 
Dauðinn hefur þýðingu ef  maður trúir á Guð 
o Sammála 
o Ósammála 
o Hvorki sammála né ósammála 
o Veit ekki 
 
Sorg hefur þýðingu ef maður trúir á Guð 
o Sammála 
o Ósammála 
o Hvorki sammála né ósammála 
o Veit ekki 
 
Lífið hefur engan tilgang 
o Sammála 
o Ósammála 
o Hvorki sammála né ósammála 
o Veit ekki 
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Fékkst þú trúarlegt uppeldi? 
o Já 
o Nei 
o Veit ekki 
 
Ert þú trúaður/trúuð? 
o Ég er trúaður/trúuð 
o Ég er ekki trúaður/trúuð 
o Ég er sannfærður trúleysingi 
o Veit ekki 
 
Trúir þú á líf eftir dauðann? 
o Já 
o Nei 
o Veit ekki 
 
Trúir þú á upprisu dauðra? 
o Já 
o Nei 
o Veit ekki 
 
Trúir þú á endurholdgun? 
o Já 
o Nei 
o Veit ekki 
 
Hversu mikilvægur er Guð í lífi þínu? 
Alls ekki mikilvægur      1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  –  7  –  8  –  9  –  10      Mjög mikilvægur 
o Ég veit ekki hversu mikilvægur Guð er í lífi mínu 
 
Finnur þú huggun og styrk í trúnni 
o Já 
o Nei 
o Veit ekki 
 
Kirkjur/trúfélög gefa svör við siðferðilegum vandamálum 
o Já  
o Nei 
o Veit ekki 
 
Kirkjur/trúfélög gefa svör við fjölskylduvandamálum 
o Já 
o Nei 
o Veit ekki 
 
Kirkjur/trúfélög gefa svör við andlegum þörfum 
o Já 
o Nei 
o Veit ekki 
 
Kirkjur/trúfélög gefa svör við félagslegum vandamálum 
o Já 
o Nei 
o Veit ekki 
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