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Sammanfattning 

Miljö och miljöfrågor är ett ämne som är högst relevant att studera i dagens samhälle. Denna 

kandidatuppsats syftar till att undersöka om det skett någon förändring i attityder till 

miljöfrågor mellan åren 2000 och 2010. Faktorer som har visat sig ha betydelse för individers 

attityder till miljöfrågor är ålder och utbildningsnivå. Det finns tidigare forskning som visar 

att det även finns skillnader i attityder till miljöfrågor mellan män och kvinnor. Andra begrepp 

som har visat sig påverka en individs attityder till miljöfrågor är konsumtion, ny teknik, social 

motivation och opinionsbildning. Denna kvantitativa kandidatuppsats har genomförts med 

hjälp av redan genomförda enkätstudier från ISSP, International Social Survey Programme. 

Analysen är genomförd med tester som Kruskal-Wallis och Mann-Whitney U tester. 

Diskussionen görs i relation till tidigare forskning och teorier. Resultat visar att det inte skett 

någon nämnvärd förändring av individers attityder för miljöfrågor mellan år 2000 och år 2010 

när hela populationen inkluderades. När populationen delades in efter ålder, utbildningsnivå 

och kön framkom däremot signifikanta skillnader i attityder både inom de olika kategorierna 

samt mellan de olika åren då enkäterna genomfördes. Exempelvis visade det sig att individer i 

åldrarna 60-79 år verkar vara mest benägna att tycka det är svårt att göra något för miljön och 

detta oberoende kön. Ett annat exempel är att utbildningsnivån som individen innehar har 

olika stor betydelse för kvinnor jämfört med män och att utbildningsnivån minskat i betydelse 

från år 2000 till år 2010. 

 

Nyckelord 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

I en nyligen publicerad rapport redogjordes för aktuella miljöproblem och ett exempel är att 

det idag finns ungefär 150 miljoner ton plast fördelat i de djupaste delarna av världshaven och 

i den arktiska isen (MacArthur et al., 2016, s.7). För att beskriva sanningshalten i ovan 

nämnda scenario lyfter rapporten fram olika exempel som berör plastens påverkan på miljön. 

Ett exempel som beskrivs är att oavsett om återvinningsgraden av plast höjs från dagens 14 

procent till fiktiva 55 procent världen över finns det en risk att det kommer finnas mer plast i 

haven än fisk till år 2050 (MacArthur et al., 2016, s.19). Detta exempel skulle lättvindigt 

kunna upplevas som ett påhittat scenario för att få allmänheten att agera för miljöfrågor. Men 

det är ett forskningresultat som borde vara en ögonöppnare för styrande myndigheter såväl 

som enskilda individer för att värna om vår miljö (Nilsson et al., 2013, s.46-47). 

 

Frågor som berör individers och allmänhetens påverkan på miljön synliggjordes först i början 

på 1970-talet men fick global genomslagskraft först i slutet på 1980-talet (Shah, 2004, s.1-10). 

Att individers påverkan på miljön var en global angelägenhet synliggjordes genom rapporten 

Our Common Future, From One Earth to One World (1987). Rapporten var den första i sitt 

slag, en produkt av FNs Världskommission för miljö och utveckling med syftet att skapa 

gemensamma verktyg för världens miljöfrågor (World Commission on Environment and 

Development, 1987, s.12). I samma tidsanda fick internet genomslag vilket öppnade upp 

möjligheter till global kommunikationsspridning. Det medförde att myndigheter och 

opinionsbildare kunde nå ut med information med en hastighet som tidigare inte varit möjlig 

(Jörnmark, 2012).  

 

Det finns forskning som visar att individers handlingar påverkar miljön negativt. Annan 

forskning beskriver idéer om hur individer skulle kunna gå tillväga för minska 

miljöförstöringen och det genom att förändra sina handlingar (Nilsson et al., 2013, s.10). För 

att individen ska ändra sina handlingar krävs att individen först förändrar sina attityder till 

miljöfrågor (Nilsson et al., 2013, s.46). Den här uppsatsen undersöker därför individers 

attityder till miljöfrågor. 
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1.2. Syfte och frågeställning 

I denna studie undersöks det om det skett någon förändring av individers attityder till 

miljöfrågor mellan år 2000 och år 2010 i Sverige. Syftet konkretiserades till två 

frågeställningar: 

• Har individers attityder till miljöfrågor förändrats från år 2000 till år 2010 i Sverige? 

• Finns det attitydskillnader till miljöfrågor beroende på individens ålder, 

utbildningsnivå eller könstillhörighet? 

 

1.3. Uppsatsens disposition 

Uppsatsen har delats in i sju kapitel, där det första kapitlet är inledning. Kapitel två beskriver 

ett nischat urval av tidigare forskning som berör ämnet individers attityder till miljöfrågor och 

lyfter fram faktorer som tidigare har visat sig påverka individers attityder. Därefter följer 

kapitel tre, det teoretiska ramverket som presenterar sociologiskt relevanta teorier och 

teoretiska verktyg som berör individers attityder, värderingar samt sociala motivation. I 

kapitlet därefter metodologi redogörs för studiens insamlade empiriska material och 

analysförfarande. I nästföljande kapitel redovisas resultat och analyser för studien. Därefter 

följer kapitlet diskussion och slutsats som placerar analyserad data i relation till tidigare 

forskning och teorier. Som sista kapitel återfinns tankar om framtida studier. 

 

1.4. Avgränsning 

För att möjliggöra en studie inom ramen för C-kurs i sociologi är det betydelsefullt att 

materialet är avgränsat. Den största avgränsningen gjordes genom att använda två tidigare 

genomförda enkätstudier med dess datainsamling av ISSP, International Social Survey 

Programme, Åsikter om miljön år 2000 och Åsikter om miljön år 2010 (Edlund & Svallfors, 

2009., Edlund & Svallfors, 2015). Litteratursökningen för denna studie genomfördes vid 

universitetsbibliotekets ämnesguide på svensk- och engelsk litteratur. Litteraturen för den här 

studien är ytterst begränsat men önskan är att visa bredden för ämnet och att fylla på den 

bredd som redan finns av individers attityder till miljöfrågor. 

 

2. Tidigare forskning och definition av begrepp 

Den tidigare forskningen och definition av begreppen syftar till att visa på att det finns ett 

stort forskningsintresse i frågan om individers attityder till miljö och att den är högst aktuell. 

Därtill att den har studerats utifrån olika perspektiv och exempelvis utifrån sociologiska och 
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miljövetenskapliga perspektiv med både nationella och internationella infallsvinklar. Detta för 

att försöka belysa att bredden på forskningsfältet av individers attityder till miljöfrågor är 

mycket stort. Nedan presenteras olika begrepp som sedan sammanställs och sammanlänkas i 

slutet av detta kapitel.  

 

2.1. Definition av begrepp 

Attityd och värdering 

Begreppet attityd för denna studie kan förklaras som en individs generella inställning till 

någon eller något (Nilsson et al., 2013, s.46). En attityd är en verbal handling som kan 

uttryckas och kommuniceras och som är ett välkänt fenomen som allmänheten kan referera 

till. Därtill att en attityd är något som individen står för oavsett om individen är för eller mot 

given fråga (Allport, 1937, s.7). Den attityd som en individ har till given fråga påverkas av 

omgivningen och yttre påverkan. En yttre påverkan sker kontinuerligt vilket innebär att en 

attityd är föränderlig för individen (Nilsson et al., 2013, s.46). Begreppet attityd är nära 

sammankopplat med begreppet värdering eftersom det är en individs attityd som ligger till 

grund för individens värderingar till olika frågor (Rosén, 2009). För denna studie är det 

individers attityder till miljöfrågor som är i fokus. En förändring av en individs värdering om 

miljöfrågor kan uppnås först när attityder till miljöfrågor i stort förändras och omprioriteras av 

allmänheten såväl som av styrande myndigheter (Nilsson et al., 2013, s.46). Allmänhetens 

mening bygger på enskilda individers attityder till given fråga, oavsett positiv eller negativ 

karaktär vilket benämns med begreppet public opinion (Allport, 1937, s.1-7). 

 

2.2. Tidigare forskning 

Ålder och generationstillhörighet 

Ålder sett ur ett sociologiskt perspektiv är en påverkande faktor till vilken attityd en individ 

kommer att ha till olika frågor (Mead, 1970, Mannheim, 1952, Edling & Liljeros, 2010). 

Ålder har en dynamisk inverkan på individers attityder till miljöfrågor med anledning av att 

tid avspeglas i individers handlingar (Mead, 1970, s. 65). Åldern som en individ innehar 

tillhör given åldersgrupp vilket är sammanlänkat med individens sociala konstruktion och 

generationstillhörighet (Mannheim, 1952, s.291-292). Generationstillhörigheten speglar å ena 

sidan individers attityder och å andra sidan avspeglas samhällets attityder under samtiden 

(Mannheim, 1952, s.292). Exempel är att de individer som tillhör de äldre generationerna 

upplever att deras erfarenheter och kunskaper åsidosätts till förmån för de med yngre 
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generationstillhörighet (Edling & Liljeros, 2010, s.121). En förklaring som binder samman en 

individ med given ålder med dess generationstillhörighet utgår från samtiden och dess 

värderingar. Det kan förklara varför attityder till miljöfrågor kan uppfattas olika beroende på 

individers ålder (Mannheim, 1952, s.290). 

 

Ovanstående beskrivning av ålder och generationstillhörighet förbinds i citat, Inte minst har vi 

en klar uppfattning av vad gamla och unga gör (Edling & Liljeros, 2010, s.125). Citatet 

tydliggör att om individer är födda vid olika tidpunkter har de olika attityder till miljöfrågor 

eftersom samtiden påverkar individen. Detta påvisar att ålder och generationstillhörighet är av 

vikt att belysa i en studie som önskar studera individers attityder till miljöfrågor från en 

tidpunkt till en annan. 

 

Utbildning och dess längd 

Utbildning var återkommande begrepp vid litteraturundersökningen inför denna studie. 

Utbildning är en mätbar faktor och viktig ur sociologiska perspektivet för en individ (Nilsson 

et al., 2013, Ahrne et al., 2008, Dahlstedt et al., 2007, Kollmuss & Agyeman, 2002, Running, 

2012). Utbildning som faktor är kopplat till kunskap och ur ett sociologiskt perspektiv 

förklaras det i relation till individers villighet eller ovillighet att förändra sina attityder till 

miljöfrågor (Nilsson et al., 2013, s.50). Valet av utbildning kan beskrivas ur sociologiska 

perspektivet vara förknippat med individens uppväxtförhållanden (Ahrne et al., 2008, s.131). 

Till detta räknas föräldrarnas utbildningsnivå som kan påverka individens studieinriktning, 

utbildningsnivå samt dess studieresultat (Ahrne et al., 2008, s.183).  

 

Utbildningens längd är även av betydelse för individen för den kan skapa både möjligheter 

och begränsningar (Dahlstedt et al., 2007, s.24). Det finns även forskning som visar att 

utbildningslängden kan ge tillräckliga akademiska incitament som är till förmån för miljön 

(Kollmuss & Agyeman, 2002, s.248). Senare daterat forskningsresultat visar att högre 

utbildning är kopplat till större engagemang för miljöfrågor (Running, 2012, s.13). Exemplen 

ovan om utbildning och dess längd visar att det är av vikt att inkludera vid frågeställningar 

som berör individers attityder till miljöfrågor. 

 

Skillnader i attityder mellan män och kvinnor 

Vid litteraturinsamlingen var det återkommande att det fanns skillnader i mäns och kvinnors 

attityder till miljöfrågor (Kollmuss & Agyeman, 2002, Hobson, 2010, Goldsmith, 2015, 
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Connell, 2009). Hobson (2010) argumenterar och ger exempel för vikten av att studera hur 

män och kvinnor skapar olika prioriteringar till frågor som berör miljön. Ett resultat visade att 

kvinnor ofta upplevde dubbla krav från omgivningen, då från hemmet och arbetet. 

Anledningen till det var att miljöfrågor upplevdes vara tidskrävande (Hobson, 2010, s.103). 

Goldsmiths (2015) forskning å sin sida visade att kvinnor i åldrarna 35-54 år, och det oavsett 

familjekonstellation var mer benägna att värna om miljön än övriga individer generellt. 

Vidare visade resultatet att kvinnor i dessa åldrar kände en starkare inre motivation till att 

värna om miljön (Goldsmith, 2015, s.135). Connell (2009) instämmer i argumentationen 

gällande vikten av att studera miljöfrågor i relation till manliga- och kvinnliga individer för att 

öka förståelse för dess attityder (Connell, 2009, s.11). 

 

Konsumtion 

Konsumtion som begrepp har synliggjorts inom både sociologiska- och miljövetenskapliga 

discipliner men de utgår ifrån olika perspektiv gällande individers attityder till miljöfrågor 

(Horton & Doron, 2011, Bauman, 2008, Lindén, 2001, Goldsmiths, 2015, Wilson, 2002). 

Argument finns för att det är svårt för individer att förändra sina attityder när det gäller 

konsumtion i stort (Horton & Doron, 2011, s.67). Konsumtion kan exempelvis beskrivas 

utifrån att individer inte bara styrs av behov och begär utan från andra implicita motiv. 

Exempelvis kan det leda till att en individ ogärna förändrar sitt beteende med motivet att 

denne önskar identifiera sig med omgivningen (Horton & Doron, 2011, s.66). Annan 

förklaring är hur individen påverkar såväl påverkas av samhället. Därtill att samhället 

uppmuntrar till en konsumistisk livsstil snarare än att tillfredsställa individens basala behov 

(Bauman, 2008, s.63). 

 

En mera specifik förklaring ger Lindén (2001) genom att beskrivna att en individ är 

konsument hela livet och konsumtionen i sig inkluderar både nödvändig och överflödig 

konsumtion (Lindén, 2001, s.108). Detta tillsammans med Goldsmiths (2015) forskning som 

visar att det finns ett spänningsförhållande mellan konsumtionens belastning på miljön och 

individers attityder till att förändra sin konsumtion (Goldsmith, 2015, s.45). Redan år 2002 

formulerade Wilson i sitt forskningsresultat att det är svårt för individer att förändra sina 

attityder till förmån för miljön (Wilson, 2002, s.216). Detta styrker Lindéns (2001) 

resonemang om att individer kan förändra sina attityder men har svårare att förändra sina 

faktiska värderingar i relation till frågor som berör konsumtion (Lindén, 2001, s.107). Vikten 
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av att inkludera konsumtion i en studie som denna som görs mellan år 2000 och år 2010 är att 

individer är konsumenter hela livet och den faktiska konsumtionen påverkar miljön. 

 

Ny teknik 

Begreppet ny teknik står inte för sig själv i den genomgångna litteraturen utan i relation till 

något eller några av de övriga begreppen för denna studie (Nilsson et al., 2013, Jörnmark, 

2012, Gustavsson, 2009, Mead, 1970, Mead, 1978). Redan 1970 belyser Mead att begreppet 

ny teknik är nära förbundet med hur samhället utvecklas över tid (Mead, 1970, s.62). 

Resonemanget vidareutvecklade Mead 1978 genom att beskriva den levnadsstandard som en 

individ önskar omge sig med ökar i takt med att ny teknik utvecklas (Mead, 1978, s.137). 

Resonemanget kan kopplas till hur miljöfrågor i samhället åskådliggörs tillsammans med hur 

ny teknik utvecklats vilket påverkar individers attityder till miljöfrågor som studeras över tid 

(Mead, 1978, s.91). Av vikt för en studie som denna som studerar individers attityder till 

miljöfrågor mellan år 2000 och 2010 är att efterfrågan på ny teknik ökar i takt med att ny 

teknik utvecklas (Mead, 1978, s.136-137). 

 

Social motivation 

Observationer och studier om hur individer påverkar varandra genom social motivation och 

sociala interaktioner kan betecknas som grundstenar inom sociologisk forskning i relation till 

individers attityder till miljöfrågor (Azarian et al., 2014, s.202). Social motivation kan 

förklara hur individer kan motivera varandra och skapa verktyg för att främja till prioritering 

för miljöfrågor (Goldsmith & Goldsmith, 2011, s.117). Sociala interaktioner kan i sin tur 

påverka till vilken attityd en individ har till ett givet ämne (Jerábek, 2001, s.229). 

Dock kan svårigheten för en individ att förändra sina attityder till miljöfrågor ligga i avsaknad 

av motivation men genom social interaktion skulle en förändring vara möjlig (Goldsmith, 

2015, s.43-45). 

 

För att styrka vikten av att ta med individers sociala motivation i en studie som önskar studera 

individers attityder till miljöfrågor kan kopplas till Goldsmiths (2015) och Nilsson et al, 

(2013) forskningsresultat. Dessa visar att incitament och strategier som myndigheter upprättar 

för att främja till attitydförändringar gällande miljöfrågor som berör konsumtion bör vara 

tillräckligt starka för att kunna befästas hos individer (Goldsmith, 2013, s.250). Ytterligare 

argument som berör miljöfrågor är att om de inte implementeras i samhället initialt kan 

problem med individers sociala motivation inte lösas (Goldsmith, 2013, s.249). Dessa 
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argument styrker Nilsson et al, (2013) forskning om att det inte går att tvinga en individ till 

konsumtionsförändring utan att en förändring bygger på individens personliga motivation 

(Nilsson et al, 2013, s.46). Argumenten som nämnts styrker vikten av att inkludera individers 

sociala motivation när frågor som rör individers attityder ska undersökas. Anledningen är att 

det inte går att tvinga en individ till förändring utan det behövs yttre incitament vilket kopplar 

till nästföljande begrepp, opinionsbildning. 

 

Opinionsbildning 

Opinionsbildning var återkommande vid insamlingen av litteratur (Kollmuss & Agyemans, 

2002, Goldsmith & Goldsmith, 2011, Rohrschneider, 1988). Argument finns för att attityder 

till miljöfrågor kan förändras först när en ny kontext som prioriterar miljöfrågor träder fram. 

Nya kontexter kan skapas genom att myndigheter upprättar incitament som exempelvis 

informationsspridning om miljöfrågor. Incitamenten i sig bör från myndigheters sida 

implementeras på alla plan i samhället för att möjliggöra för förändring (Kollmuss & 

Agyemans, 2002, s.248). Annat exempel är att forskare genom sina forskningsresultat 

försöker påverka individer att förändra sina attityder till miljöfrågor och med det verka som 

opinionsbildare (Goldsmith & Goldsmith, 2011, s.119-120). Den finns argumentationer i 

forskning om att opinionsbildning påverkar individers attityder vilket styrker vikten av att 

inkludera begreppet vid en studie som undersöker individers attityder till miljöfrågor. 

 

Denna studie har sitt grundmaterial ur två redan genomförda studier, där EU medborgare 

tillfrågades om deras åsikter om miljön med ett intervall på 10 år. Opinionsundersökningar 

genomförs kontinuerligt inom EU på uppdrag av Europeiska kommissionen (Europeiska 

kommissionen, 2015). Exempelvis visar resultatet från enkätundersökningen som 

genomfördes 1982 att stödet för att agera mot en hållbar miljö har ökat hos individer genom 

att opinionsbildare har satt press på myndigheter i Europa om att prioritera miljöfrågor. Stödet 

byggde på att miljöfrågor har blivit mer synliggjorda av myndigheter (Rohrschneider, 1988, 

s.364). Nästan tre decennier senare genomfördes en likvärdig enkätundersökning där resultat 

visade att närmare 60 procent av EUs befolkning ansåg sig vara välinformerade om 

miljöfrågor. Det resultatet visade på en ökning med fem procent från den tidigare 

enkätundersökningen (EU-kommissionen, 2011, s.2). 
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2.3. Sammanlänkning av tidigare forskning och valda begrepp 

Efterfrågan av ny teknik har medfört utveckling av samhället (Mead, 1970, s.79). Detta har 

exempelvis medfört att utbildning idag i högre grad än tidigare återfinns som en egen arena i 

samhället (Dahlstedt et al., 2007, s.29). Därtill att samhället beskrivs mera komplext i sin 

grundstruktur och att det idag finns en tydligare skillnad mellan enskilda individer och 

styrande myndigheter än tidigare. Förändringarna har medfört att kraven på högre utbildning 

ökat (Nilsson et al., 2013, s.11). Mead (1970) kopplar individers attityder till miljöfrågor till 

att ställa det i relation till begreppet individens ålder och generationstillhörighet samt 

utbildning. Detta förklaras även som en viktig faktor för den enskilda individens framtid och 

vilka attityder som kommer att förändras i takt med att åldern ökar (Mead, 1970, s.89). 

 

Kollmuss och Agyemans (2002) forskningsresultat visar att ålder och utbildning i samspel 

påverkar vilken attityd och värdering en individ kommer att ha till miljöfrågor. Vidare visade 

deras forskning att kvinnor i relation till män ofta har mindre kunskap om miljöfrågor. 

Däremot uppvisade kvinnorna ett större känslomässigt engagemang vilket citatet nedan 

beskriver: 

Two demographic factors that have been found to influence environmental attitude and 

pro-environmental behavior are gender and years of education. Women usually have a 

less extensive environmental knowledge than men but they are more emotionally 

engaged, show more concern about environmental destruction, believe less in 

technological solutions, and are more willing to change. (Kollmuss & Agyeman, 2002, 

s.248) 

 

Edling och Liljeros (2010) beskriver likartat det som Mead gjorde redan på 1970-talet. Att 

åldern en individer innehar har betydelse och det med anledning av att när ny teknik utvecklas 

påverkas individer i skilda åldrar olika (Edling & Liljeros, s.121). Det resulterar i att de som 

tillhör de äldre generationerna upplever att deras erfarenheter inte anses vara viktiga (Mead, 

1970, s.62). Vidare att varje nästkommande generation upplever utvecklingen av ny teknik 

och därmed påverkas (Mead, 1979, s.91). 

 

Gällande konsumtion så har samhället å ena sidan förändrat synen på konsumtion och det 

genom att samhället har utvecklas på olika arenor å andra sidan har det medfört att den privata 

konsumtionen har ökat. Denna förändring av individers konsumtionsbeteende har visat sig 

inte är till fördel för miljön (Nilsson et al., 2013, s.11). 
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Begreppet social motivation var återkommande explicit uttryckt och implicit formulerat i 

koppling till de övriga begreppen för denna studie. Detta om vad som kan antas påverka en 

individ och dess närliggande grupper (Nilsson et al., 2013, s.46). Sociala motivation beskrivs 

vara nära sammanlänkat med begreppen utbildning, opinionsbildning och män och kvinnors 

olika attityder till miljöfrågor. Vidare att närliggande grupper till individer kan påverka valet 

av utbildning och hur individer tar till sig olika information (Hobson, 2010, s.102). Men å 

andra sidan så uttrycker Horton och Doron (2011) att om inte närliggande grupper till 

individen främjar för en prioritering av miljöfrågor gynnar det inte ur ett miljöperspektiv. 

Därtill att hinder kan finnas och exempel är att information från opinionsbildare inte når ut till 

individer i samhället (Horton & Doran, 2011, s.37). Hobson (2010) och sin sida uttrycker, att 

en bromsning av den mänskliga negativa påverkan på miljön finns. Det genom att individers 

möjlighet till att förändra sina beteenden skulle kunna genomföras om sociala aktörer i 

samhället optimerade och effektiviserade sin användning av tillgängliga resurser (Hobson, 

2010, s.95). Som en länk mellan opinionsbildning och ny teknik uttrycker Donghyun et al. 

(2015) att dessa faktorer tillsammans har lett till att samhället har förändrats. Vidare att 

utvecklingen av den globala kommunikationen har medfört att individer påverkas av yttre 

faktorer i större utsträckning än tidigare (Donghyun et al., 2015, s.188). 

 

2.4. Sammanfattning av tidigare forskning och valda begrepp 

Tidigare forskning visar på att det finns samband mellan individers attityder till miljöfrågor i 

relation till deras ålder, generationstillhörighet och till manlig eller kvinnlig tillhörighet. 

Syftet med den tidigare forskningen är att visa på vikten av att kombinera individers 

tillhörighet till en viss ålder, generation eller kön med faktorer som individer själva kan 

påverka. Dessa kan exempelvis vara vilken utbildning en individ väljer eller hur alla individer 

påverkas olika av opinionsbildning och social motivation. Vidare visade den tidigare 

forskningen att det finns samband mellan olika konstellationer av faktorer som kan tänkas 

påverka en individs attityd till miljöfrågor. Förhoppningen med denna studie är att den ska 

kunna bidra med att belysa vikten av att studera individers attityder. Därtill visa på att 

intervallstudier är ett bra alternativt för att visa på att det faktiskt sker attitydförändringar som 

är till gagn för miljöfrågor över tid. 
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3. Teoretiskt ramverk 

I kommande kapitel kommer det teoretiska ramverket för denna studie presenteras med syftet 

att ge stöd till analysen. Teorierna som har använts för denna studie utgår ifrån att de 

möjliggör till förklaringar varför en individ har sin attityd till given fråga och vad som kan 

påverka en individ till att förändra sin attityd. Teorier om public opinion som verktyg syftar 

till att hjälpa till att kartlägga hur attityder och värderingar kan förändras och utvecklas 

(Allport, 1937, s.1-7). 

 

Teorierna valda för denna studie är: 

• Teorier som berör attityder och värderingar 

• Public opinion som ett teoretiskt verktyg  

• Teorier som berör social motivation och social interaktion 

 

Allport (1937) beskriver i sin forskning att teorier om social motivation och social interaktion 

kan bistå till att förklara hur attityder och värderingar befästs hos enskilda individer samt i 

olika gruppkonstellationer (Allport, 1937, s.7). En attityd en individ innehar till en viss fråga 

bygger på individens värderingar (Allport, 1937, s.23). Vid beskrivning från individnivå är 

antagandet att individer är sociala varelser och förväntas förhålla sig till både samhällets och 

närliggande gruppers attityder och värderingar. Å andra sidan så visar forskning att individer 

kan förhålla sig olika till attityder och värderingar. Detta kan göras genom att följa dem, trotsa 

dem eller försöka förändra dem. Därutöver har individer generellt mänsklig grundläggande 

drivkraft i riktning mot bekvämlighet och habegär. Det ger belägg för att det finns svårigheter 

för individer att förändra sina attityder och värderingar gällande miljöfrågor (Nilsson et al., 

2013, s.45-50). 

 

3.1. Teorier om attityder och värderingar 

Kluckhohn (1954) beskriver utifrån sin forskning att det är betydelsefullt att både beskriva 

och definiera begreppen attityd och värdering utifrån givet syfte. Anledningen är att 

begreppen har olika innebörd för olika individer och forskningsfält. Forskningsfält för denna 

studie har främst sin utgångspunkt från det sociologiska perspektivet men även från det 

miljövetenskapliga, vilket citatet nedan belyser: 

In common-sense terms, morals are socially agreed upon values relating to 

conduct. (Kluckhohn, 1954, s.388) 
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Vidare beskrivs att en oenighet i uppfattningen av begreppet värdering återfinns vilket skulle 

kunna förklaras med att skilda forskningsfält använder skilda beskrivningar av begreppet 

värdering. På individnivå beskrivs värderingar hos både den enskilda individen och inom 

olika gruppkonstellationer. Värderingarna kan dock skilja sig åt beroende på 

gruppkonstellationer (Kluckhohn, 1954, s.389). 

 

En annan och viktig beskrivning inom det sociala forskningsfältet är att individen 

kännetecknas av benägenheten att rationalisera sina handlingar verbalt. Utgångspunkten är att 

det finns samband mellan attityder och värderingar om vad som är rätt och fel. Detta i sin tur 

förutsätter att en rationell motivering har uttryckts av individer eller grupper. Den rationella 

motiveringen kan däremot se annorlunda ut beroende på vilken kultur och tradition som 

individen eller grupper kommer ifrån. Alla samhällen bygger initialt på enskilda individer 

med egna attityder och värderingar men likafullt ingår individen i samhället och i någon form 

av gruppkonstellation (Kluckhohn, 1960, s.2-3). Ytligare finns grundläggande och preliminära 

antaganden om att alla individer har medfödda förmågor. Vidare att individer påverkas 

generationer emellan vilka påverkar individers attityder och värderingar till olika frågor 

senare i livet (Kluckhohn, 1960, s.4). Studier visar även att det finns svårigheter för individer 

att förändra sina attityder och värderingar i sin vardag. Anledningen är att individen föds i en 

given tid med given generationstillhörighet med dess kulturtillhörighet (Kluckhohn, 1954, 

s.387).  

 

Hur värderingar förändras hos en individ skriver Inglehart (1977) om med fokus på hur 

attityder och värderingar förändras genom generationsskiften (Inglehart, 1977, s.21). 

Framträdande resonemang är teorierna om socialisationshypotesen och knapphetshypotesen. 

Teorin om socialisationshypotesen delas i primär och sekundär socialisation och bygger på att 

en individs grundläggande värderingar etableras under uppväxtåren. De grundläggande 

värderingar är därmed svåra att förändra när individen når vuxen ålder. Den primära 

socialisationen för en individ refererar till individens uppväxtförhållanden där familjen är den 

viktigaste socialisationsfaktorn. Den sekundära socialisationen implementeras hos individen 

genom omgivningen som exempelvis skolan och vänskapskretsen. Emellertid när samhället 

förändras påverkas även den enskilda individen vilken kan leda till bestående 

värderingsförändringar hos individen (Inglehart, 1977, s.23). Knapphetshypotesen beskrivs 

som att individer uppväxta under knappa förhållanden kommer att ha mål och värderingar 
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som prioriterar trygghet och materiellt välstånd senare i livet. Däremot, individer som vuxit 

upp där det materiella välståndet varit högt, kommer ha mål och värderingar som prioriterar 

behov som exempelvis självförverkligande och social utveckling främst (Inglehart, 1977, 

s.22). 

 

Petterson (1988) utgår från Ingleharts teorier men kritiserar socialisationshypotesen och 

menar att värderingar kan befästas på andra sätt (Petterson, 1988, s.44). Petterson menar att 

den enskilda individen är fast i ett dubbelt fångenskap. Ett dubbelt fångenskap syftar till hur 

individen är fången i sin egen individuella historia och samtidigt samfånge i samhällets 

historia (Petterson, 1988, s.51). Utifrån detta resonemang antas att attityder och värderingar 

förändras långsamt över tid. Med det menar Petterson att det är fullt möjligt för en individ att 

förändra sina värderingar när attityder och värderingar sätts i ny kontext (Petterson, 1988, 

s.46). Petterson för även resonemanget om att individer från olika generationer vuxit upp 

under olika förhållanden vilket kan bidra till att förklara hur individers attityder och 

värderingar om olika frågor utvecklas (Petterson, 1988, s.19). Sangster och Reynolds (1996) 

utgår även de från Inglehart men från socialisationsteorin. Deras syn är att oavsett när en 

individs grundvärderingar formas, antingen ifrån den primära och sekundära socialisationen 

kommer värderingar att utkristalliseras och bli bestående för individen (Sangster & Reynolds, 

1996, s.254). 

 

3.2. Public opinion som ett teoretiskt verktyg 

För att klargöra vikten av hur begreppet public opinion i relation till individers attityder och 

värderingar kan studeras är det viktigt att först klargöra dess härkomst. Den tidigaste 

litteraturen som lyfter fram begreppet public opinion publicerades 1937 och myntades av 

Allport. Allport var pionjär inom forskningen som belyste det sociologiska fenomenet public 

opinion och vilken betydelse allmänheten har när individers attityder och värderingar ska 

studeras. Likafullt finns inte en klar begreppsformulering om public opinion eller om 

begreppet är användbart som ett teoretiskt verktyg. Attityder kan förklaras som individers 

personliga inställning till en specifik händelse eller ett fenomen medan public opinion ses som 

flera individers samlade attityder. En attityd en individ innehar till en viss fråga bygger på 

individens grundläggande värderingar (Allport, 1937, s.23). 

  

Begreppet public opinion har fortsatt diskuterats sedan Allport (1937) introducerade 

begreppet. Bourdieu (1972) är en av de sociologer som kritiserade idén om att begreppet 
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public opinion om det skulle vara användbart som ett teoretiskt verktyg eller inte (Bourdieu, 

1972, s.150). Bourdieu menade att myndigheter använde sig av opinionsundersökningar för 

att få ett representativt urval från populationen. Huvudkritiken var om vilka individer som ska 

och kan inkluderas i en given population och därmed betecknas som del i begreppet public 

opinion. En förklaring som framfördes var att opinionsundersökningarna kan vara partiskt 

bundna till givna frågor som myndigheterna önskar få svar på. Vidare att myndigheterna på 

vis själva kan skapa public opinion och använda det som ett teoretiskt verktyg för att 

legitimera sina förslag (Bourdieu, 1972, s.150-151). Ett exempel som beskrivs är när 

begreppet public opinion nyttjas av myndigheter för att skapa en policyförändring eller stärka 

maktrelationen mellan allmänhet och myndigheter (Bourdieu, 1972, s.151). Senare forskning, 

genomförd av Katz (1979) kopplar begreppet public opinion till hur det verkar i samhället 

generellt och gör det genom citatet: 

Ideas often flow from radio and print to opinion leaders and from these to the 

less active sections of the population (Katz, 1979, s.62).  

 

Citatet binder samman begreppet public opinion och hur det kan användas för att beskriva hur 

idéer förmedlas ut i samhället från exempelvis myndigheter. 

 

För att utveckla och koppla hur begreppet public opinion nyttjas i dagens samhälle skriver 

Jerábeks (2001) om. Jerábek har utvecklat Lazarsfeld grundtankar som i sin tur byggde sin 

forskning på Allports grundtankar om begreppet public opinion och hur idéer och information 

kunde nå ut till allmänheten (Lazarsfeld et al., 1948, s.2, Allport, 1937, s.23). Syftet var att 

bringa klarhet i hur enskilda individer påverkades av massmedia samt vilken funktion 

opinionsbildare fyllde (Jerábek, 2001, s.229). Lazarsfeld synliggjorde hur begreppet public 

opinion kunde användas som ett teoretiskt verktyg gällande massmedia och allmänheten 

genom att studera hur presidentvalkampanjen i USA på 1940-talet genomfördes. Tesen var att 

massmedias påverkan var liten på allmänheten men att opinionsbildare påverkades i större 

utsträckning. Enligt Lazarsfeld höll tesen om att public opinion kan användas som ett 

teoretiskt verktyg Med anledning av att tesen om att använda public opinion som ett teoretiskt 

verktyg var trovärdig utformade Lazarsfeld modellen som benämns the two-step flow model 

(Lazarsfeld et al., 1948, s.2-5). Det första steget bygger på att opinionsbildare är de verkliga 

måltavlorna från myndigheterna för de idéerna som önskas implementera i samhället. Det 

andra steget syftar till att de idéer som önskas förankras ute i samhället från myndigheter 
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kommer förmedlas av opinionsbildarna för att budskapet ska når de som främst är aktiva inom 

givet ämnesområde (Kaid & Holtz-Bacha, 2008). 

 

3.3. Teorier som berör social motivation 

Kluckhohn (1954) beskriver att social motivation bidrar till att sociala interaktioner sker 

individer emellan (Kluckhohn, 1954, s.388). Teorier om social motivation betonar Lazarsfeld 

et al, (1948) är av vikt att studera för att urskilja vilka processer som samverkar för att det ska 

ske en förändring hos individer. Därtill är det av vikt att studera under vilka förhållanden 

attityder och värderingar förlorar sin stabilitet hos individer. Dessa två motsatsförhållanden 

påverkar en individ i lika utsträckning (Lazarsfeld et al., 1948, s.61). Jerábeks (2001) 

resonemang styrker Lazarsfelds teorier om vikten av att individers sociala interaktioner med 

andra är väsentlig för vilken attityd en individ kommer ha till exempelvis miljöfrågor 

(Jerábek, 2001, s.229). Forskningen som Lazarsfeld et al, (1948) genomförde genom den 

redan nämnda presidentvalskampanjen (se ovan) fokuserade även på varför individer röstade 

som de gjorde med fokus på vilken typ av motivation som ansågs ha mest påverkan 

(Lazarsfeld et al., 1948, s.2). Forskningsresultaten av vilken social motivation en individ 

påverkades mest av var från närliggande grupper samt information som opinionsbildare spred 

med syfte att få allmänheten att rösta annorlunda (Lazarsfeld et al., 1948, s.73). I en vidare 

och allmän tolkning av Lazarsfelds teorier om individers attityder till ett givet ämne beskriver 

Kendell (1982). Tolkningen är att en individs attityd bygger på vad kollektivet har för 

attityder och värderingar till det givna ämnet (Kendell, 1982, s.225). 

 

Goldsmith (2015) vidareutvecklade Lazarsfelds teorier genom sin forskning om hur individer 

interagerar med varandra. Resultatet visade att den sociala motivationen från närliggande 

grupper påverkar individers attityder till olika frågor (Goldsmith, 2015, s.16). Å ena sidan 

påvisade Goldsmith med sin forskning att det finns olika hinder för en individ att förändra 

sina attityder till miljöfrågor. Exempel på hinder kan vara brist på social motivation hos den 

enskilda individen eller från omgivningen (Goldsmith, 2015, s.45). Å andra sidan kan en 

individ genom interaktion med omgivningen förändra sina attityder och värderingar 

(Goldsmith, 2015, s.43). 

 

3.4. Sammanfattning av det teoretiska ramverket 

Teorierna som presenterats syftar till att kunna bistå som förklaringsmodeller till denna 

studies frågeställningar. Samtidigt undersöka hur de implementeras hos individer och hur de 

javascript:void(0);
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kan påverkas genom social motivation och social interaktion med omgivningen. De teoretiska 

begrepp som valts för denna studie sträcker sig tillbaka till ursprunget för sociologisk 

forskning. Exempel är Lazarsfelds (1948) och Ingleharts (1977) forskning om hur attityder 

och värderingar hos individer förändras. Den senare genomförda forskningen inom fältet från 

exempelvis Goldsmith (2015) var återkommande i olika konstallationer vid 

litteraturinsamlingen för denna studie. Den senare forskningen utvecklar och beskriver 

individers attityder och värderingar med ett mer specifikt fokus mot miljöfrågor. Den tidigare 

och den senare daterade forskningen syftar till att bygga en brygga till det empiriska 

materialet för denna studie som är hämtat från 2000-talet. 

 

4. Metodologi 

Syftet med studien är att undersöka om attityder om miljöfrågor har förändrats från år 2000 

till år 2010. Som tidigare har visats så finns olika teorier, dels att attityden utvecklas i takt 

med konsumtion, ny teknik, social motivation och opinionsbildning, dels genom 

generationsöverföring. Utöver att undersöka om det skett någon förändring mellan 

tidpunkterna för enkätstudierna är det för denna studie även av intresse att undersöka om hur 

attityden beror på åldersgrupp, utbildningsnivå och kön. 

 

4.1. Metodologiska överväganden 

Ett effektivt sätt att undersöka hur attityder till miljöfrågor har förändrats över tid är genom att 

studera tidigare genomförda undersökningar med samma mål och liknande frågeställningar 

vid olika tillfällen. Utgångspunkten kommer att tas i två redan genomförda svenska studier av 

ISSP och dessa är utförda år 2000 och 2010 (Edlund & Svallfors, 2009., Edlund & Svallfors, 

2015).  

 

Det finns lika många fördelar som nackdelar med att använda kvantitativ metod vid 

sociologiska analyser. Inom sociologisk forskning studeras beteenden och mellanmänsklig 

interaktion där analysenheterna i de flesta fall består av tänkande och kännande individer 

(Aspers, 2007, s.32). Individer kan påverkas av närliggande gruppers attityder och värderingar 

samt olika typer av styrmedel (Larsson, 2015, s.51). En individs attityd kan hastigt förändras i 

ett samhälle eftersom samhället är både komplext och föränderligt. Förändringar och 

information är något som individer utsätts dagligen för (God forskningssed: 2011). När 

attityder hos individer ska studeras i förhållande till ett specifikt fenomen är det av vikt att 
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överväga, ifrågasätta och ständigt utvärdera frågeställningarna såväl som resultatet. Kritik 

som har riktats mot kvantitativ metod inom sociologisk forskning handlar om tillförlitligheten 

när individers attityder hanteras statistiskt. Kritiken kan ta sig i olika uttryck och exempel kan 

vara om forskarens oförmåga att kontrollera faktorer som kan påverka individen vid 

svarstillfället (Djurfelt et al., 2007, s.24). 

 

Trots att det finns vissa svårigheter med att använda kvantitativ metod när attityder ska 

undersöks är det dock mest passande valet för denna studie med anledning av studiens syfte 

och frågeställningar. Då det ska undersökas om attityder till miljöfrågor har förändrats över 

tid är det fördelaktigt att använda sig av tidigare genomförda enkätstudier som är likvärdiga 

från de olika tidpunkterna för att erhålla resultat som är jämförbara med varandra. Andra 

fördelar med kvantitativ metod är att alla individer fått identiska enkätfrågeformulär sända till 

sig samt att urvalet skett genom obundet slumpmässigt urval. Det skapar en objektiv 

fördelning av respondenterna. Obundet slumpmässigt urval innebär att alla analysenheter som 

för denna studie är individer har lika sannolikhet att bli vald inom den givna populationen. 

Genom detta förfaringssätt kan systematiska fel undvikas redan vid urvalet till 

undersökningen (Hjerm et al., 2014, s.112). 

 

4.2. Data 

För denna studie valdes att använda två tidigare genomförda enkätstudier ISSP Åsikter om 

miljön år 2000 och år 2010. Genomförandet har gjorts av ISSP International Social Survey 

Programme. Enkäterna är distribuerade av SND, svensk nationell datatjänst. ISSP är ett 

globalt samarbete med syftet att både utforma och genomföra forskningsprojekt som är 

internationellt jämförbara med varandra. Undersökningarna startade 1985 och idag är 48 

länder från sex världsdelar delaktiga i attitydstudier av olika slag. Åren 1993, 2000 och 2010 

genomfördes enkätstudier under temat Environment med syftet att undersöka individers 

åsikter och värderingar om miljö. Vid det första enkätstudien som genomfördes 1993 hade 

Sverige nyligen blivit en del av ISSP och deltog tyvärr inte i den enkätstudien. Vid de 

nästföljande studierna deltog Sverige. År 2000 tillfrågades 2000 individer initialt och i 

undersökningen år 2010 tillfrågades 2001 individer initialt. De tillfrågade individerna för 

studierna var i åldrarna 18–79 år med en geografisk spridning över Sverige. Gemensamt för 

båda studierna är att insamlingen av data samt datahantering genomfördes i samarbete med 
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SIFO. Metoden som användes för att samla in data var genom ett statistiskt 

enkätfrågeformulär och urvalet skedde genom ett obundet slumpmässigt urval.1 

 

4.3. Operationalisering och val av variabler 

Variablerna som valts för denna studie är tänkta att vara representativa när individers attityder 

till miljöfrågor ska undersökas. De valda variablerna är från år 2000 och år 2010 är utformade 

identiskt i enkätfrågeformuleringen och svarsalternativ. 

 

Den första enkätfrågeformuleringen löd: Håller du med om eller tar avstånd från följande 

påstående? Det är helt enkelt för svårt för någon som jag att göra särskilt mycket för miljön. 

Denna fråga kommer i studien att betecknas som variabel – Svårt att göra särskilt mycket för 

miljön. Måttenheten i ursprungsmaterialet var 1-6 och hade identiska svarsalternativ för 

studierna år 2000 och år 2010. Måttenheten på 1-6 hade följande värden: 1=Instämmer starkt, 

2=Instämmer, 3=Varken instämmer eller tar avstånd, 4=Tar avstånd, 5=Tar starkt avstånd, 

6=Vet ej. För att undvika felaktiga resultat kommer svarsalternativ 6 = Vet ej att uteslutas ur 

studiens statistiska analyser och räknas därmed som internt bortfall. 

 

Den andra enkätfrågeformuleringen löd: Hur villig skulle du vara att betala mycket högre 

priser för att värna om miljön? Denna fråga kommer i denna studie att betecknas som 

variabel – Värna om miljön genom att betala mycket högre priser. Måttenheten i 

ursprungsmaterialet var 1-6 och har identiska svarsalternativ för studierna år 2000 och år 

2010. Måttenheten på 1-6 har följande värden: 1=Mycket villig, 2=Ganska villig, 3=Varken 

villig eller ovillig, 4=Ganska ovillig, 5=Mycket ovillig, 6=Vet ej. För att undvika felaktiga 

resultat kommer svarsalternativ 6 = Vet ej att uteslutas ur studiens statistiska analyser och 

räknas därmed som internt bortfall. 

 

De grupper som valts att göra jämförelser med för denna studie och benämns som oberoende 

variabler är ålder, utbildning och kön. De oberoende variablerna används i studien för att 

kontrollera om det finns attitydskillnader inom och mellan olika grupper. Med anledning av 

                                                           
1. Den första studien som genomfördes 2000 har identifikationsnummer SND0753. Den andra studien som 

genomfördes 2010 på samma tema har identifikationsnummer SND0887-001 och är uppdaterad till ny version, 

3.0 med metaproduktion från 16 mars 2015. Primärforskarna för båda studierna är Jonas Edlund och Stefan 

Svallfors och båda studierna utgår från Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet.
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att variablerna ålder och utbildning hade olika måttenheter i studierna från år 2000 och år 

2010 har de för denna studie kodats om till variabler med samma namn och måttenheter. I 

studien från år 2000 mättes ålder utifrån individens faktiska ålder vid undersökningstillfället. I 

studien från år 2010 mättes ålder utifrån individens födelseår vid undersökningstillfället. Med 

hänvisning till frågeställningarna valdes att koda om och klassificera respondenterna i tre 

olika åldersgrupper för att analyserna för denna studie skulle bli jämförbara med varandra 

över tid. I den första åldersgruppen för denna studie inkluderas respondenter i åldrarna 18 till 

38 år. Den andra åldersgruppen inkluderar respondenter i åldrarna 39 till 59 år. Den tredje och 

sista åldersgruppen inkluderar respondenter i åldrarna 60 till 79 år.  

   

Oberoende variabeln utbildning mättes i antal år heltidsutbildning för år 2000 såväl som 2010, 

och deras värden skilde sig ifrån varandra i viss mån. För att kunna jämföra resultaten från år 

2000 med resultaten från år 2010 klassificerades utbildning om till tre olika utbildningsnivåer 

efter antal år heltidsutbildning. 1-9 års heltidsutbildning benämns i denna studie som 

grundskola. 10-13 års heltidsutbildning benämns gymnasial utbildning och 14-25 års 

heltidsutbildning benämns universitet/högskola. Där uppgift saknas eller respondenter har 

svarat att de inte har någon utbildning räknas som internt bortfall. 

 

4.4. Externt och intern bortfall 

I kvantitativa studier särskiljs ofta externt från internt bortfall. Externt bortfall beskriver 

antalet respondenter som svarat på respektive enkätstudie. Internt bortfall beskriver de 

respondenter som inte svarat fullständigt på någon fråga i enkäten. Antalet respondenter som 

svarade på de respektive enkätundersökningarna från de olika åren var att år 2000 svarade 

1067 respondenter (53 procent) och år 2010 svarade 1181 respondenter (60.5 procent). I alla 

studiens analyser kommer svarsalternativ 6 = Vet ej och Uppgift saknas att uteslutas och 

räknas därmed som internt bortfall. I studiens resultatkapitel 5.1. Svarsfrekvens och 

procentfördelning för respektive variabelfråga kommer dock alla som svarat eller inte svarat 

på enkäten redogöras för och där finns statistik för svarsalternativ 6 = Vet ej och Uppgift 

saknas. Det finns som tidigare nämnts två beroendevariabler som redovisas för respektive 

årtal (2000, 2010) och det finns en risk att statistiken för det interna bortfallet blir oklart när 

den inte står i förhållande till de resterande svarsalternativen.  

 

Utskicket av enkäterna Åsikter om miljön för år 2000 och år 2010 genomfördes genom att det 

första utskicket av enkätfrågeformuläret samt den första påminnelsen skickades via post för 
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båda åren. Den andra påminnelsen skedde via telefonsamtal för båda åren. Den tredje 

påminnelsen var den sista för år 2000 men för 2010 skickades en fjärde påminnelse ut och alla 

dessa skedde via post. 

 

4.5. Metod 

Med hänvisning till studiens beroendevariabler är det bästa valet av statistiska analyser icke 

parametriska tester där medianerna från variablerna från respektive år jämförs med varandra. 

Denna studies beroendevariabler har sex svarsalternativ som rangordnas från 1-6 och därmed 

ligger dessa på nivån ordinalskala och kallas för kvalitativa variabler. När kvalitativa variabler 

ska analyseras används icke parametriska tester istället för parametriska tester. För 

beroendevariabler på nivån intervallskala jämförs medelvärden men för beroendevariabler på 

nivån ordinalskala jämförs istället medianen. 

 

Variablerna för denna studie kommer att testas genom de icke parametriska motsvarigheterna 

till t-test och envägs ANOVA test. Kruskall-Wallis test är den icke parametriska 

motsvarigheten till envägs ANOVA test och kommer att användas för att analysera 

beroendevariabelerna tillsammans med de oberoende variablerna åldersgrupp och utbildning. 

Kruskal-Wallis test benämns för variansanalys och är lämpligt att använda när fler än två 

populationer ska analyseras (Fields, 2013, s.248). Ett Kruskal-Wallis-test visar att det finns en 

skillnad mellan minst två av grupperna som med 95 % säkerhet inte har uppkommit av en 

slump.  

 

För att kunna identifiera mellan vilka grupper som denna skillnad finns används ett Mann-

Whitney U test som analyserar två grupper åt gången. Ett Mann-Whitney U test brukar 

därmed kallas för den icke parametriska motsvarigheten till t-test (Fields, 2013, s.245). De 

resultat som framkommer från ett Mann-Whitney U test visar istället för medelvärde en 

medelranking från den givna populationen. Ett Mann-Whitney U test kräver inte en speciell 

fördelning av beroendevariabeln men lämpar sig när de är snedfördelad. Vidare framkommer 

ett Asymp. Sig. (2-tailed) resultat från varje Mann-Whitney U test som visar om det finns en 

statistisk signifikans eller inte. En statistisk signifikans syftar till att visa om resultatet från 

testerna har uppkommit genom en slump eller inte. Signifikansnivån (p) för denna studie 

valdes till 0,05. 
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4.6. Validitet och reliabilitet 

Begreppen validitet och reliabilitet är två kriterier som är av största vikt vid utformningen och 

kvalitetsgranskningen av en kvantitativ studie. Gällande validitet avser det att klargöra om 

studien mätt det som ämnades mätas. Begreppet reliabilitet används i ett större sammanhang 

och avser att undersökningen ska kunna genomföras mer än en gång och då få lika resultat. 

Dessa begrepp i en kvantitativ studie är ofta närbesläktade och väl sammanlänkande (Hjerm et 

al., 2014, s.82).  

 

För en kvantitativ studie som denna är det av stor vikt att operationaliseringen av studiens 

syfte och frågeställningar utförs noggrant och kontrolleras. För att studien ska ha en hög 

validitet krävs ett starkt samband mellan syftet och den operationella definitionen. När 

relationen mellan studiens syfte och operationaliseringen är stark ställt i relation till studiens 

framtagna data ökar studiens validitet (Hjerm et al., 2014, sid. 94). De tidigare genomförda 

studierna som denna studie tagit data ifrån har hög validitet och väloperationaliserade 

frågeställningar. Anledningen till det är att de har genomförts av ISSP som är en 

internationellt erkänd institution gällande åsiktundersökningar. Vad gäller de svenska 

studierna ISSP Åsikter om miljön år 2000 och år 2010 är de genomförda av Umeå universitet i 

samarbete med Svensk Nationell Datatjänst vilket bör öka validiteten för studiens valda 

variabler. Motivet till att de svenska studiernas frågeställningar antas vara väl 

operationaliserade är att de ska fungera internationellt.  

 

Denna studies validitet bygger på förmågan att gå från studiens övergripande syfte av det som 

önskas undersökas till operationaliserade och mätbara variabler. Det är relevant ur ett 

validitetsperspektiv att tidigare forskning i ämnet länkas samman med operationaliseringen av 

variablerna. De teorier som denna studie bygger på utreder begrepp som attityder, värderingar 

och public opinion. Begrepp som hämtas från tidigare forskning är ålder, utbildning, kön samt 

konsumtion, ny teknik, social motivation och opinionsbildning. Av största vikt är att de 

begrepp som ingår i tidigare forskningen och i teorin är förenliga med operationaliseringen av 

variablerna för att möjligen synliggöra samband.  

 

Begreppet reliabilitet beskriver studiens tillförlitlighet i ett större sammanhang som bygger på 

en standardiserad process för forskningen. De tidigare genomförda studierna ISSP Åsikter om 

miljön år 2000 och 2010 som är utgångspunkten för denna studie hade standardiserade givna 

förutsättningar vid de två skilda tidpunkterna. Exempel på fördelaktiga förutsättningar vad 
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gäller reliabiliteten gällande studierna från år 2000 och år 2010 är att frågeställningarna redan 

operationaliserats vid översättningen av frågorna till det nationella språket.  

 

Väsentligt för reliabilitetskravet är att valda variabler sätts in i respektive dataset från de olika 

åren och att de har lika skalnivå och att de benämns lika för att undvika fel initialt i studien. 

För denna studie valdes det vidare att göra en omprövning av alla tester några veckor efter att 

testerna gjorts första gången för att kontrollera att resultaten blev densamma vilket resultaten 

blev. Fördelen med materialet som använts för denna studie är att respondenterna fått likadana 

enkäter och att urvalet har skett med metoden obundet slumpmässigt urval. En nackdel med 

kvantitativ metod är att forskaren inte kan genomföra kontroller på exempelvis vilket humör 

respondenten är vid det faktiska svarstillfället eller om det är den tillsända respondenten som 

faktiskt svarar på enkäten. 

 

4.7. Etiska överväganden 

Utöver genomtänkta överväganden kring valet av metod för en sociologisk studie är det 

centralt att ständigt förhålla sig till de etiska riktlinjerna som finns för forskning (God 

forskningssed: 2011). Data till denna studie har beställts från Svensk Nationell Datatjänst 

eftersom de är distributör för dessa studier. De etiska ställningstagandena som 

primärforskarna för studierna ISSP Åsikter om miljön år 2000 och år 2010 stått inför 

beträffande respondenterna som deltog i studierna handlade främst om respondenternas rätt 

till anonymitet. När det slumpmässiga urvalet hade skett fick de utvalda respondenterna ett 

brev hemskickat till sig med etiska riktlinjer som de fick ta ställning till. Exempel 

informerades respondenterna om att deras svar på enkätfrågeformuläret inte skulle kunna 

härledas till någon enskild person och att undersökningen var helt konfidentiell. Individerna 

fick även information om hur undersökningen skulle gå till samt kontaktuppgifter till de 

ansvariga utgivarna om diverse frågor skulle uppkomma (Edlund & Svallfors, 2009, Edlund 

& Svallfors, 2015). 

 

I samband med beställningen av de tidigare studierna lät Svensk Nationell Datatjänst meddela 

ett antal kriterier för vad som gäller när studier från dem används vilket bifogades i ett e-post. 

Kriterierna är sammanställda nedan i punktform: 

• Inte ställa data eller dokumentation till tredje mans förfogande. 

• Bara nyttja materialet enligt de ändamål som beställningen avsåg. 

• Rapportera den slutliga produkten till SND. 
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• Följa rådande forskningsetiska principer. 

• Varken SND eller primärforskaren tar något ansvar för hur det beställda 

materialet används, tolkas eller de slutsatser som dras från materialet. 

 

Med anledning av att denna studie bygger på tidigare primärforskning är ovanstående punkter 

av största vikt att följa ur forskningsetiska perspektiv. 

 

5. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultatet av analyserna att presenteras. Inledningsvis presenteras 

beskrivande statistik över variablerna som ingår i analysen. Sedan följer resultat från Mann-

Whitney U test som syftar till att besvara studiens huvudfrågeställning Har individers 

attityder till miljöfrågor förändrats från år 2000 till år 2010 i Sverige? Vidare följer resultat 

från Kruskal-Wallis test som syftar till att besvara studiens andra frågeställning Finns det 

skillnader i attityder till miljöfrågor beroende på individens ålder, utbildningsnivå och 

könstillhörighet? 

 

5.1.  Procentfördelning för individers attityder till miljöfrågor 

I tabell 1 nedan presenteras procentfördelning för variabel Svårt att göra särskilt mycket för 

miljön från år 2000 och från år 2010. Medianvärdet för både män och kvinnor låg på 4.00 

båda årtalen vilket innebär att de allra flesta har svarat att de tar avstånd från påståendet Det 

är helt enkelt för svårt för någon som jag att göra något för miljön. 
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Tabell 1 Svårt att göra särskilt mycket för miljön över kön. År 2000 och 2010. 
Procent. 

    
Kön Svarsalternativ Procent år 2000 Procent år 2010 

Man 1. Instämmer starkt 3.9 4.3 

 2. Instämmer 17.8 17.3 

 3. Varken instämmer/avstånd 20.0 26.2 

 4. Tar avstånd 41.7 39.0 

 5. Tar starkt avstånd 13.1 9.6 

 6. Vet ej 1.6 2.0 

 Total 98.0 99.3 

 Uppgift saknas 2.0 0.7 

Total   100.0 100.0 

Kvinna 1. Instämmer starkt 2.3 2.2 

 2. Instämmer 19.6 13.1 

 3. Varken instämmer/avstånd 17.3 22.2 

 4. Tar avstånd 39.4 42.6 

 5. Tar starkt avstånd 16.7 16.9 

 6. Vet ej 2.3 1.9 

 Total 97.7 98.9 

 Uppgift saknas 2.3 1.1 

Total   100.0 100.0 
    

Källa: ISSP Åsikter om miljö 2000 och 2010.   
 

År 2000 låg medelvärdet (utan svarsalternativ 6= vet ej och uppgift saknas) på 3.43 för män 

och 3.51 för kvinnor. Standardavvikelsen låg på 1.20 för män och 1.27 för kvinnor. År 2010 

låg medelvärdet (utan svarsalternativ 6= vet ej och uppgift saknas) på 3.33 för män och 3.60 

för kvinnor. Standardavvikelsen var 1.07 för män och 1.04 för kvinnor.  

 

I tabell 2 nedan presenteras procentfördelning över variabel Värna om miljön genom att 

betala ett mycket högre pris från år 2000 och från år 2010. Medianen för båda könen låg på 

4.00 båda årtalen vilket innebär att majoriteten svarat att de är ganska ovilliga att betala 

mycket högre priser för att värna om miljön. 
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Tabell 2 Värna om miljön genom att betala ett mycket högre pris över kön. År 
2000 och 2010. Procent. 

    
Kön Svarsalternativ Procent år 2000 Procent år 2010 

Man 1. Mycket villig 3.9 3.4 

 2. Ganska villig 26.0 26.9 

 3. Varken villig/ovillig 25.6 23.8 

 4. Ganska ovillig 28.0 27.6 

 5. Mycket ovillig 12.7 15.0 

 6. Vet ej 1.6 2.2 

 Total 97.8 98.9 

 Uppgift saknas 2.2 1.1 

Total   100.0 100.0 

Kvinna 1. Mycket villig 5.2 4.1 

 2. Ganska villig 26.4 26.8 

 3. Varken villig/ovillig 22.5 23.0 

 4. Ganska ovillig 27.5 32.2 

 5. Mycket ovillig 11.3 9.9 

 6. Vet ej 3.4 2.7 

 Total 96.4 98.7 

 Uppgift saknas 3.6 1.3 

Total   100.0 100.0 

    

Källa: ISSP Åsikter om miljö 2000 och 2010.   
 

År 2000 låg medelvärdet (utan svarsalternativ 6= vet ej och uppgift saknas) på 3.16 för män 

och 3.14 för kvinnor. Standardavvikelsen låg på 1.25 för män och 1.43 för kvinnor. År 2010 

låg medelvärdet (utan svarsalternativ 6= vet ej och uppgift saknas) på 3.25 för män och 3.17 

för kvinnor. Standardavvikelsen var 1.18 för män och 1.16 för kvinnor. 

  

5.2. Skillnader i attityder till miljöfrågor mellan år 2000 och år 2010 

Inledningsvis kommer två tester att presenteras över vardera variabelfråga där hela 

populationens medelranking från år 2000 testas mot hela populationens medelranking år 

2010. I tabell 3 nedan presenteras resultatet från ett Mann-Whitney U test över variabel Svårt 

att göra särskilt mycket för miljön där medelrankingen från år 2000 testas mot 

medelrankingen från år 2010. Detta för att se om det skett en förändring av individers 

attityder om denna variabel mellan år 2000 och år 2010. N står för det totala antalet svarande 

individer för variabeln från respektive år. Mean Rank står för medelranking. 
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Tabell 3 

 
Svårt att göra särskilt mycket för miljön år 2000 och år 2010. 
Medelrankingar.  

    

År N Mean Rank                    Sig. (2-tailed) 

2000 1044 1110 
2010 1170 1104 

Total 2214                                          0.837 

   
Källa: ISSP Åsikter om miljön år 2000 och år 2010 

 

Från teststatistiken gick det att utläsa ett signifikansvärde som är (p= .837). Det innebär att det 

inte skett någon signifikant förändring av individers attityder till frågan Håller du med om 

eller tar avstånd från följande påstående? Det är helt enkelt för svårt för någon som jag att 

göra särskilt mycket för miljön från år 2000 till år 2010. 

 

I tabell 4 nedan presenteras resultatet från ett Mann-Whitney U test över variabel Värna om 

miljön genom att betala mycket högre priser där medelrankingen från år 2000 testas mot 

medelrankingen från år 2010. N står för det totala antalet svarande individer för variabeln från 

respektive år. Mean Rank står för medelranking. 

 

Tabell 4 Värna om miljön genom att betala mycket högre priser år 2000 och 
år 2010. Medelrankingar    

År N Mean Rank                      Sig. (2-tailed) 

2000 1036 1093 
2010 1167 1109 

Total 2203                                            0.526    

Källa: ISSP Åsikter om miljön år 2000 och år 2010 
 

Från teststatistiken gick det att utläsa ett signifikansvärde på (p= .526). Det innebär att det inte 

finns någon statistiskt signifikant skillnad mellan medelrankingen år 2000 och år 2010. Det 

betyder att det inte skett någon större förändring i attityder mellan år 2000 och år 2010 för 

denna variabel. 

 

Resultaten från två av de genomförda Mann-Whitney U tester visar att det inte finns någon 

signifikant skillnad mellan år 2000 och år 2010 för någon av variabelfrågorna när hela 

populationen inkluderades. Nedan följer analyser där populationen delats i olika åldersgrupper 
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samt efter respondenternas utbildningsnivå och kön. Detta för att se om dessa faktorer har 

någon påverkan på vilken attityd en individ har till variablerna. 

 

5.3. Skillnader i attityder till miljöfrågor över ålder och kön 

I tabell 5 nedan presenteras resultatet från Kruskal-Wallis test för variabel Svårt att göra 

särskilt mycket för miljön testat över olika åldersgrupper från år 2000 för respektive kön. N 

står för det totala antalet svarande individer för variabeln från respektive år. Mean Rank står 

för medelranking.  

 

Tabell 5 Svårt att göra särskilt mycket för miljön år 2000 över åldersgrupper. 
Medelrankingar. 

    
Kön  Åldersgrupp N Mean Rank       Sig. (2-tailed) 

Man 18-38 år 160 262 

 39-59 år 206 265 

 60-79 år 127 199 

  Total 493                             0.000 

Kvinna  18-38 år 187 294 

 39-59 år 201 286 

 60-79 år 142 199 

  Total 530                             0.000 

    
Källa: ISSP Åsikter om miljön 2000.   

 

I teststatistiken framkom det att det finns en signifikant skillnad mellan minst två av 

åldersgrupperna för män såväl som för kvinnor, (p= .000). För att få reda på mellan vilka 

åldersgrupper attityderna skiljer sig signifikant åt genomfördes Mann-Whitney U tester. 

 

Mann-Whitney U test genomfördes med variabeln Svårt att göra särskilt mycket för miljön 

och variabeln åldersgrupp, med två åldersgrupper åt gången. Det första testet gjordes med 

åldersgrupperna 18-38 år och 39-59 år där män och kvinnor hölls åtskilda. Syftet var att se om 

medelrankingen mellan dessa grupper skilde sig åt. Resultatet från testet visade ingen 

statistisk signifikant skillnad för något av könen, man (p= .848), kvinna (p= .590). Ytterligare 

Mann-Whitney U testet genomfördes med åldersgrupperna 39-59 år och 60-79 år. Resultatet 

visade på en signifikant skillnad i medelrankingen mellan dessa grupper, man (p=.000), 

kvinna (p= .000). Sist genomfördes Mann-Whitney U testet med åldersgrupperna 18-38 år 

och 60-79 år. Resultatet visade på en statistisk signifikant skillnad i medelrankingen mellan 

dessa grupper, man (p= .000), kvinna (p= .000).  
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Sammanfattningsvis visar Mann-Whitney U testen för år 2000 att det fanns skillnader i 

individers attityder om hur svårt det är att göra något för miljön beroende på vilken 

åldersgrupp respondenten tillhörde, förutom mellan åldersgrupperna 18-38 år och 39-59 år. 

Medelrankingen från de olika åldersgrupperna när de testas mot varandra ger en fingervisning 

om hur attityderna skiljer sig åt. Medelrankingen för män och kvinnor i åldersgruppen 18-38 

år är högre (man, MR= 262, kvinna, MR=293) än för åldersgruppen 60-79 år (man, MR= 198, 

kvinna, MR=199). För klargörande av högre medelranking är det relevant att återkoppla till 

svarsalternativen för variabelfrågan Håller du med om eller tar du avstånd från följande 

påstående? Det är helt enkelt för svårt för någon som jag att göra särskilt mycket för miljön. 

Svarsalternativen från 1 till 5 går från 1=Instämmer starkt till 5= Tar starkt avstånd. En högre 

medelranking i en åldersgrupp (18-38 år) innebär att flertalet individer i den gruppen svarat 

att de tar starkt avstånd till ovanstående påstående. 

 

I tabell 6 nedan presenteras resultatet från Kruskal-Wallis test för variabel Svårt att göra 

särskilt mycket för miljön testat över olika åldersgrupper år 2010 för respektive kön. I tabellen 

presenteras antalet respondenter (N) och medelrankingen (Mean Rank) för respektive 

åldersgrupp. 

 

Tabell 6 Svårt att göra särskilt mycket för miljön år 2010 över åldersgrupper. 
Medelrankingar. 

    

Kön  Åldersgrupp N Mean Rank      Sig. (2-tailed) 

Man 18-38 år 77 269 

 39-59 år 294 290 

 60-79 år 168 236 

  Total 539                            0.001 

Kvinna  18-38 år 84 309 

 39-59 år 332 330 

 60-79 år 192 257 

  Total 620                            0.000 
    

Källa: ISSP Åsikter om miljön 2010. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Resultatet visade att det finns en statistisk signifikant skillnad i hur olika åldersgrupper hade 

svarat på frågan även år 2010, (man; p= .001, kvinna; p= .000). Eftersom Kruskal-Wallis 
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testet visade att det fanns en signifikans, är det relevant att göra på samma sätt som för år 

2000. Det vill säga att undersöka mellan vilka åldersgrupper attityderna skiljer sig åt med 

hjälp av Mann-Whitney U test. 

 

Mann-Whitney U testet genomfördes med variabeln Svårt att göra särskilt mycket för miljön 

tillsammans med åldersgrupp 18-38 år och 39-59 år. Resultatet visade ingen signifikant 

skillnad i medelrankingen mellan dessa åldersgrupper, varken för män (p= .28) eller för 

kvinnor (p= .31). Ytterligare Mann-Whitney U test genomfördes med åldersgrupperna 39-59 

och 60-79 år. Resultatet visade signifikant skillnad för män (p= .000), såväl som för kvinnor 

(p= .000). Sist genomfördes Mann-Whitney U test för samma variabel men med 

åldersgrupperna 18-38 och 60-79 år. Resultatet visade att det fanns en signifikant skillnad i 

medelranking för kvinnor (p= .002) men inte för män (p= .106).  

 

Sammanfattningsvis från Mann-Whitney U testerna genomförda år 2010 för hur svårt 

individer tycker det är att göra något för miljön skiljer sig attityder åt beroende på vilken 

åldersgrupp respondenten tillhör. Detta resultat går i linje med resultaten från år 2000, och de 

åldersgrupperna där attityderna skiljer sig minst ifrån varandra är 18-38 år och 39-59 år. 

Åldersgruppen 60-79 år utmärker sig när den jämförs med båda de andra åldersgrupperna. 

Medelrankingen i denna åldersgrupp skiljer sig signifikant åt från medelrankingen i de andra 

två åldersgrupperna, vilket gäller år 2000 såväl som år 2010. Respondenter i åldersgrupperna 

18-38 år och 39-59 år har i högre grad svarat att de inte håller med om påståendet Det är för 

svårt för någon som jag att göra särskilt mycket för miljön och det gäller för båda åren. 

 

I tabell 7 nedan presenteras resultatet från Kruskal-Wallis testet över variabel Värna om 

miljön genom att betala mycket högre priser testat över olika åldersgrupper från år 2000 för 

respektive kön. I tabellen presenteras antalet respondenter (N) för respektive åldersgrupp och 

medelrankingen (Mean Rank) för dessa. 
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Tabell 7  Värna om miljön genom att betala mycket högre priser år 2000 över 
åldersgrupper. Medelrankingar. 

    
Kön  Åldersgrupp N Mean Rank        Sig. (2-tailed) 

Man 18-38 år 159 237 

 39-59 år 204 258 

 60-79 år 129 240 

  Total 492                             0.287 

Kvinna  18-38 år 183 265 

 39-59 år 195 254 

 60-79 år 139 259 

  Total 517                             0.774 

    
Källa: ISSP Åsikter om miljön 2000. 
   

Testresultatet visar att det inte finns någon signifikans för varken män (p= .287) eller kvinnor 

(p= .774) när denna variabel testas tillsammans med variabeln åldersgrupp. Med anledning av 

att Kruskal-Wallis test visade ett icke signifikant resultat är det inte relevant att göra Mann-

Whitney U test där två åldersgrupper testas mot varandra. Detta med anledning av att 

Kruskal-Wallis test borde visat om det funnits en varians mellan grupperna. Attityden till 

frågan Hur villig skulle du vara att betala mycket högre priser för att värna om miljön? skiljer 

sig inte nämnvärt åt mellan olika åldersgrupper år 2000. 

 

I tabell 8 nedan presenteras resultatet från Kruskal-Wallis test över variabel Värna om miljön 

genom att betala mycket högre priser testat över olika åldersgrupper från år 2010 för 

respektive kön. I tabellen presenteras antalet respondenter (N) för respektive åldersgrupp och 

medelrankingen (Mean Rank) för dessa. 

 

Tabell 8 Värna om miljön genom att betala mycket högre priser år 2010 över 
åldersgrupper. Medelrankingar. 

    

Kön  Åldersgrupp N Mean Rank        Sig. (2-tailed) 

Man 18-38 år 78 264 

 39-59 år 292 274 

 60-79 år 166 260 

  Total 536                              0.601 

Kvinna  18-38 år 86 305 

 39-59 år 328 303 

 60-79 år 198 297 

  Total 602                              0.920 
    

Källa: ISSP Åsikter om miljön 2010.   
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På samma sätt som teststatistiken från år 2000 över samma variabel inte visade någon 

statistisk signifikans, visade inte heller teststatistiken från år 2010 någon statistisk signifikans 

för varken män (p= .601) eller kvinnor (p= .920). Med anledning av att resultatet inte visade 

någon signifikans antas variansen mellan de olika åldersgrupperna 18-38 år, 39-59 år och 60-

79 år för ovanstående variabel vara lika över alla åldersgrupper. 

 

5.4. Skillnader i attityder till miljöfrågor till utbildningsnivåer 

I tabell 9 nedan presenteras resultat från Kruskal-Wallis test över variabel Svårt att göra 

särskilt mycket för miljön testat över olika utbildningsnivåer från år 2000 för respektive kön. I 

tabellen presenteras antalet respondenter (N) för respektive utbildningsnivå och 

medelrankingen (Mean Rank) för dessa.  

 

Tabell 9 

Svårt att göra särskilt mycket för miljön år 2000 över utbildningsnivåer. 
Medelrankingar. 
 

Kön Utbildningsnivå N Mean Rank      Sig. (2-tailed) 

Man Obligatorisk grundskola 111 197 

 Gymnasial utbildning 198 218 

 Universitet/högskola 141 259 

 Total 450                0.000 

Kvinna Obligatorisk grundskola 105 156 

 Gymnasial utbildning 207 245 

 Universitet/högskola 162 280 

 Total 474                              0.000 

Källa: ISSP Åsikter om miljön 2000.   
 

 Testet visade på en statistisk signifikans med samma värde för män som för kvinnor (p= 

.000). Individers utbildningsnivå påverkar därmed hur det svarat på frågan Håller du med om 

eller tar du avstånd från följande påstående? Det är helt enkelt för svårt för någon som jag 

att göra något för miljön år 2000. Med anledning av att Kruskal-Wallis testet visade 

signifikans innebär det att attityderna i minst en av grupperna skiljer sig åt från en annan. Tre 

Mann-Whitney U tester genomfördes för att utreda mellan vilka grupper attityderna skiljer sig 

åt.  

 

Det första Mann-Whitney testet genomfördes med variabel Svårt att göra särskilt mycket för 

miljön där Grundskola testades mot Gymnasial utbildning. Resultatet från testet visade ingen 
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statistisk signifikans för män (p= .142) men däremot fanns det statistisk signifikans för 

kvinnor (p= .000). Ytterligare Mann-Whitney U testet genomfördes mellan utbildningsnivå 

Gymnasial utbildning och Universitet/högskola. Resultatet från detta test visade att det fanns 

statistisk signifikans för män (p= .003) och för kvinnor (p= .006). Det sista Mann-Whitney U 

testet genomfördes med utbildningsnivå Grundskola och Universitet/högskola. Resultatet från 

det testet visade på statistisk signifikans för män och kvinnor (p= .000). 

 

I tabell 10 nedan presenteras resultatet från Kruskal-Wallis test över variabel Svårt att göra 

särskilt mycket för miljön testat över olika utbildningsnivåer från år 2010 för respektive kön. I 

tabellen presenteras antalet respondenter (N) för respektive åldersgrupp och medelrankingen 

(Meank Rank) för dessa. 

 

Tabell 10 
Svårt att göra särskilt mycket för miljön år 2010 över utbildningsnivåer. 
Medelrankingar. 

Kön Utbildningsnivå N Mean Rank      Sig. (2-tailed) 

Man Obligatorisk grundskola 82 176 

 Gymnasial utbildning 222 238 

 Universitet/högskola 189 289 

 Total 493               0.000 

Kvinna Obligatorisk grundskola 93 188 

 Gymnasial utbildning 238 277 

 Universitet/högskola 213 305 

 Total 544                             0.000 

Källa: ISSP Åsikter om miljön 2010.   
 

Teststatistiken visar att det på samma sätt som år 2000 finns en statistisk signifikans för män 

såväl som för kvinnor (p= .000). Eftersom att resultatet visade signifikans genomfördes tre 

Mann-Whitney U tester för att reda ut mellan vilka utbildningsnivåer som attityderna skiljer 

sig åt. 

 

Det första Mann-Whitney U testet genomfördes med variabeln Svårt att göra särskilt mycket 

för miljön där utbildningsnivå Grundskola testades mot Gymnasial utbildning. Resultatet från 

detta test visade statistisk signifikans för män och kvinnor (p= .000). Det andra Mann-

Whitney U testet genomfördes med samma variabel tillsammans med utbildningsnivå 

Gymnasial utbildning och Universitet/högskola. Resultatet visade statistisk signifikans för 

män (p= .000) och för kvinnor (p= .003). Det sista Mann-Whitney U testet genomfördes med 
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utbildningsnivå Grundskola och Universitet/högskola och visade samma värde på statistisk 

signifikans för män såväl som för kvinnor (p= .000).  

 

Mann-Whitney U testerna genomförda på variabel Svårt att göra särskilt mycket för miljön 

från år 2000 och från år 2010 visade på liknande mönster. Det finns en signifikant skillnad i 

medelranking beroende på vilken utbildningsnivå respondenten innehar. Några värden har 

förändrats från år 2000 till år 2010. År 2000 var attityderna någorlunda likvärdiga hos män för 

utbildningsnivå Grundskola och Gymnasial utbildning. År 2010 uppkom signifikanta resultat 

där attityderna skiljde sig åt mellan dessa utbildningsnivåer. Vilken utbildningsnivå en individ 

innehar påverkar därmed deras attityder till påståendet. 

 

I tabell 11 nedan presenteras resultat från Kruskal-Wallis test över variabel Värna om miljön 

genom att betala mycket högre priser testat över olika utbildningsnivåer år 2000 för 

respektive kön. I tabellen presenteras antalet respondenter (N) för respektive åldersgrupp och 

medelrankingen (Mean Rank) för dessa. 

 

Tabell 11 
Värna om miljön genom att betala mycket högre priser år 2000 över 
utbildningsnivåer. Medelrankingar. 

Kön Utbildningsnivå N Mean Rank      Sig. (2-tailed) 

Man Obligatorisk grundskola 109 227 

 Gymnasial utbildning 195 245 

 Universitet/högskola 143 194 

 Total 447               0.001 

Kvinna Obligatorisk grundskola 104 238 

 Gymnasial utbildning 201 240 

 Universitet/högskola 158 218 

 Total 463                             0.249 

Källa: ISSP Åsikter om miljön 2000.   

 

Vidare visar resultatet från Kruskal-Wallis testet att det finns en signifikans för män (p= .001) 

men inte för kvinnor (p= .249). Mäns utbildningsnivå påverkar därmed deras attityd till 

variabeln Värna om miljön genom att betala mycket högre priser år 2000. Mann-Whitney U 

test är lämpligt för att utreda mellan vilka utbildningsnivåer den signifikanta skillnaden 

återfinns. 
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Mann-Whitney U test genomfördes med variabeln Värna om miljön genom att betala mycket 

högre priser tillsammans med variabeln utbildningsnivå för män. Första testet genomfördes 

med Grundskola och Gymnasial utbildning och resultatet visade inte någon signifikans (p= 

.142). Det andra Mann-Whitney U testet genomfördes för utbildningsnivå Gymnasial 

utbildning och Universitet/högskola. Resultatet från testet visade signifikans (p= .003). Det 

sista Mann-Whitney U testet genomfördes för utbildningsnivå Grundskola och 

Universitet/högskola. Resultatet från testet visade statistisk signifikans (p = .000). 

 

I tabell 12 nedan presenteras resultatet från Kruskal-Wallis test över variabel Värna om miljön 

genom att betala mycket högre priser testat över olika utbildningsnivåer år 2010 för 

respektive kön. I tabellen presenteras antalet respondenter (N) för respektive åldersgrupp och 

medelrankingen (Mean Rank) för dessa. 

 

Tabell 12 
Värna om miljön genom att betala mycket högre priser år 2010 över 
utbildningsnivåer. Medelrankingar. 

Kön Utbildningsnivå N Mean Rank      Sig. (2-tailed) 

Man Obligatorisk grundskola 82 265 

 Gymnasial utbildning 218 246 

 Universitet/högskola 190 236 

 Total 490               0.266 

Kvinna Obligatorisk grundskola 91 272 

 Gymnasial utbildning 238 283 

 Universitet/högskola 211 256 

 Total 540                             0.162 

Källa: ISSP Åsikter om miljön 2010.   

 

Resultatet från testet visar att det inte finns någon statistisk signifikans varken för män (p= 

.266) eller för kvinnor (p= .162). Attityderna mellan de olika grupperna av utbildningsnivåer 

skiljer sig inte signifikant åt för denna variabel år 2010. 

 

De uppkomna resultaten från Kruskal-Wallis testerna med efterföljande Mann-Whitney U 

tester för variabel Värna om miljön genom att betala mycket högre priser testat med variabeln 

utbildningsnivå visar att en viss förändring har skett från år 2000 till år 2010. År 2000 fanns 

det en signifikant skillnad i attityder mellan olika utbildningsnivåer för män. År 2010 fanns 

det ingen signifikant skillnad vilket innebär att attityderna för respektive utbildningsnivå är 

någorlunda likvärdiga. Utbildningsnivån som män innehar har minskat i betydelse för deras 
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attityd till frågan Hur villig skulle du vara att betala mycket högre priser för att värna om 

miljön? från år 2000 till år 2010. 

 

5.5. Sammanfattning av resultatet och dess relevans för den kommande diskussionen 

När tester utfördes för att mäta om det skett någon förändring mellan år 2000 och år 2010 

över hela populationen fanns det ingen signifikant skillnad i medelranking för någon av 

studiens mått för attityder till miljöfrågor. Trots att testerna inte visade på någon statistisk 

signifikans från år 2000 till år 2010 bedömdes det vara av intresse att utreda om det fanns 

någon skillnad i attityder beroende på individens åldersgrupp, utbildningsnivå och 

könstillhörighet.  

 

Ett exempel på resultat som besvarar studiens andra frågeställning Finns det skillnader i 

attityder till miljöfrågor beroende på individens ålder, utbildningsnivå och könstillhörighet? 

går att finna i tabellerna fem och sex. Testerna visar att det finns attitydskillnader beroende på 

vilken ålder individen tillhör. När individer har svarat på frågan Håller du med om eller tar du 

avstånd från följande påstående? Det är helt enkelt för svårt för någon som jag att göra 

särskilt mycket för miljön visar det sig att när den äldsta åldersgruppen 60-79 år jämförs med 

åldersgrupp 39-59 år samt 18-38 år skiljer sig medelrankingen signifikant åt. Den åldersgrupp 

som individen tillhör har därmed betydelse för individers attityder i ovanstående fråga och 

resultaten från testerna följer ett liknande mönster mellan år 2000 och år 2010.  

 

När Kruskal-Wallis tester genomfördes tillsammans med oberoende variabeln utbildningsnivå 

(tabell 11 och 12) framkom olika intressanta resultat. Exempel är att utbildningsnivån som 

individen innehar har minskat i betydelse för mäns villighet eller ovillighet att betala mycket 

högre priser för att värna om miljön från år 2000 till år 2010. 

 

6. Diskussion 

I följande kapitel kommer studiens övergripande syfte att diskuteras i förhållande till 

resultaten som uppkom vid de statistiska testerna. Vidare kommer resultaten för denna studie 

diskuteras i relation med tidigare forskningen samt de valda teoretiska inriktningarna. 

Resultaten från de genomförda Mann Whitney U testerna samt Kruskal Wallis testerna visade 

till stor del besvara det som denna studies frågeställningar önskade undersöka: Har individers 

attityder till miljöfrågor förändrats mellan år 2000 och år 2010 i Sverige? samt Finns det 
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attitydskillnader till miljöfrågor beroende på individens ålder, utbildningsnivå och 

könstillhörighet? Resultaten visade att det inte skett någon förändring av individers attityder 

om miljöfrågor mellan år 2000 och år 2010 när hela populationens medelranking från 

respektive år testades mot varandra. Däremot visade resultaten att det finns skillnader i 

attityder beroende på individens åldersgrupp och utbildningsnivå. Resultaten visade även att 

det finns skillnader i attityder till miljöfrågor mellan män och kvinnor. 

 

Denna studies resultat pekar mot några övergripande slutsatser. Det har inte skett någon 

nämnvärd förändring av attityder till miljöfrågor mellan år 2000 och år 2010 över hela 

populationen. Däremot uppkom signifikanta resultat när tester gjordes för att se om 

attitydskillnader fanns i olika åldersgrupper och mellan olika utbildningsnivåer. Det återfanns 

signifikanta skillnader när olika åldersgrupper mättes mot varandra och när olika 

utbildningsnivåerna mättes mot varandra för män såväl som för kvinnor. Testresultaten visade 

även att det skett förändringar av attityder i vissa åldersgrupper mellan år 2000 till år 2010. 

Resultaten visade att kvinnors och mäns attityder i åldersgruppen 60-79 år skiljde sig 

signifikant åt från de två yngre åldersgrupperna (18-38 år och 39-59 år) för år 2000 såväl som 

år 2010 vad gäller variabelfrågan Det är helt enkelt för svårt för någon som jag att göra 

särskilt mycket för miljön. Medelrankingen i åldersgrupp 60-79 år var betydligt lägre än i de 

andra åldersgrupperna för män såväl som för kvinnor. Detta antyder att de i högre grad än de 

yngre åldersgrupperna tycker att det är för svårt att göra något för miljön (1= instämmer 

starkt, 5=tar starkt avstånd). 

 

Gällande frågan om villigheten eller ovilligheten att betala högre priser för att värna om 

miljön visar resultatet att det inte finns nämnvärda skillnader i medelranking mellan de olika 

åldersgrupperna (18-38 år, 39-59 år, 60-79 år) varken för män eller för kvinnor. Åldern har 

inte någon signifikant påverkan på hur individer har svarat på frågan Hur villig skulle du vara 

att betala ett mycket högre pris för att värna om miljön. Däremot verkar individens 

utbildningsnivå för män ha en inverkan på hur de svarat på frågan men dock inte för kvinnor.  

 

6.1. Diskussion i relation till tidigare forskning och begrepp 

I kapitel 2 presenterades tidigare forskning som ansågs vara relevant för denna studies 

frågeställningar och de valda variablerna ur det studerade materialet. Den tidigare forskningen 

lyfter fram och utreder begreppen ålder, utbildning samt skillnader i attityder mellan män och 
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kvinnor. Ur ett sociologiskt perspektiv är detta relevant för att få en förståelse för valet av att 

separera dessa ifrån varandra i studiens frågeställningar. 

 

I resultatet för denna studie framkommer det att både män och kvinnor i åldrarna 18-38 år och 

39-59 år svarat att de inte håller med om påståendet Det är helt enkelt för svårt för någon som 

jag att göra särskilt mycket för miljön år 2010. Goldsmith (2015) lyfter i sin litteratur fram att 

främst kvinnor i åldrarna 35-54 år oavsett familjekonstellation är mer benägna att värna om 

miljön än övriga individer. Goldsmith (2015) menar att ekonomisk säkerhet, social motivation 

från individers närliggande grupper och en stark inre motivation är drivkrafterna hos kvinnor i 

de åldrarna. Kollmuss och Agyeman (2002) har en annan infallsvinkel än Goldsmith (2015) 

men även de argumenterar för att kvinnor i högre grad än män tenderar att engagera sig i 

miljöfrågor. Deras argumentation för detta är att kvinnor ofta har mindre kunskap om 

miljöfrågor i relation till män men att kvinnor ofta har ett större känslomässigt engagemang. 

Resultaten från denna studies tester kan inte ge några slutsatser om huruvida det stämmer 

överens med Kollmuss och Agyemans (2002) argumentation eller inte. Resultatet från denna 

studies tester kan heller inte styrka Goldsmiths argumentation om att det främst är kvinnor 

som engagerar sig mest i miljöfrågor, utan det framkommer att män och kvinnor har liknande 

signifikanta resultat. 

 

Vidare visar resultatet för denna studie att åldersgruppen som individen tillhör påverkar 

vilken attityd individen kommer att ha till miljöfrågor. Ett intressant resultat som är värt att 

lyfta fram i koppling till den tidigare forskningen om begreppet ålder, är att angelägenheten 

att göra något för att rädda miljön är tydlig i åldersgrupperna 18-38 år och 39-59 år. 

Mannheim (1952) är en av flera sociologer som lyfter fram vikten av att inkludera ålder i den 

sociologiska forskningen med anledning att individer födda under samma generation tenderar 

att ha liknande attityder till olika frågor. För år 2000 visade resultaten från denna studie att 

åldersgrupp 60-79 år skiljer sig signifikant åt från de två andra åldersgrupperna (18-38 år, 39-

59 år). Detta gäller även testerna för år 2010. En slutsats är då den att, den ålder som en 

individ tillhör påverkar vilken attityd de har till miljöfrågor. 

 

Det är värt att lyfta fram skillnaden mellan kvinnor och mäns attityder för miljöfrågor i 

koppling till vilken åldersgrupp som individen tillhör. En fullständig överblick över detta 

synliggörs i avsnitt 5.3. Skillnader i attityder till miljöfrågor över ålder och kön där variabel 

Svårt att göra särskilt mycket för miljön testas mot oberoende variabeln åldersgrupp från år 
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2000 såväl som år 2010. Det som framkommer i resultatet är att det skett en förändring 

gällande olika åldersgruppers medelranking när de mäts mot varandra. År 2000 återfanns en 

statistisk signifikant skillnad i medelranking mellan åldersgrupperna 18-38 år och 

60-79 år för både män och kvinnor. När år 2010 testades återfanns den statistiskt signifikanta 

skillnaden endast kvar för kvinnor. I en enklare tappning innebär detta att män i åldersgrupp 

18-38 år samt 60-79 år svarat likvärdigt på ovan nämnda variabel år 2010 jämfört med år 

2000. För kvinnor kvarstår en skillnad i medelranking mellan hur individer i olika 

åldersgrupper ställer sig till frågan om hur svårt de tycker det är att göra något för miljön. 

Hobson (2010) menar att könstillhörigheten är en faktor att ta hänsyn till när attityd och 

värderingsförändringar ska studeras med anledning av att män och kvinnor väljer olika 

utbildning, påverkas olika av information om miljöhoten och engagerar sig på skilda sätt 

(s.102). Connell (2009) argumenterar för samma sak men det är för att det behövs en ökad 

förståelse för att män och kvinnor ser olika på miljöfrågor. Något som är viktigt att komma 

ihåg är att denna förändring gäller för den första variabelfrågan, för den andra variabelfrågan 

Värna om miljön genom att betala mycket högre priser återfinns ingen statistiskt signifikant 

skillnad i medelranking emellan könen och inte heller mellan olika åldersgrupper varken år 

2000 eller år 2010.  

 

En intressant reflektion i koppling till den tidigare forskningen som bland annat Mead (1978) 

resonerar kring är ny teknik med dess utveckling och hur individers attityder påverkas av 

denna utveckling. Mead förklarar att individer idag drömmer om en högre levnadsstandard än 

tidigare tack vare den nya teknikens utveckling, något som i diskussionen kopplas samman till 

resultatet för frågan Värna om miljön genom att betala mycket högre priser. Individer, oavsett 

ålder är inte särskilt villiga att betala mycket högre priser för att värna om miljön. Det finns 

inte någon signifikant skillnad emellan olika åldersgruppers svar och inte heller någon 

signifikant skillnad mellan de två olika svarstillfällena. En aspekt av denna fråga som dock är 

viktig att ha i åtanke handlar om hur variabeln uttrycktes i ursprungsenkätundersökningarna 

ISSP Åsikter om miljön 2000 och 2010 vilket är mycket högre priser (Edlund & Svallfors, 

2009, Edlund & Svallfors, 2015). Det är möjligt att resultatet skulle sett annorlunda ut om 

frågan skulle ställts på ett annat sätt där ordet mycket exkluderades. Både Goldsmith (2015) 

och Lindén (2001) antyder att det finns ett spänningsförhållande mellan konsumtionens 

belastning på miljön och individers attityder till att förändra sin konsumtion. I denna studie 

framkommer det utifrån variabel Värna om miljön genom att betala mycket högre priser att få 

individer är beredd att hålla med i detta påstående, både år 2000 och år 2010. Det skulle 
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kunna bero på något slags spänningsförhållande inom individer gällande viljan att rädda 

miljön och oviljan att betala högre priser för att detta ska ske.  

 

I den tidigare forskningen argumenterar Kollmuss och Agyeman (2002) för att attityder till 

miljöfrågor som berör konsumtion förändras först när en ny kontext som främjar till hållbar 

konsumtion framträder. En ny kontext kan skapas genom att myndigheter upprättar incitament 

för att främja till en prioritering av miljöfrågor. Viktigt är att informationsspridning om 

miljöfrågor implementeras på alla plan i samhället och når ut till allmänheten och det oavsett 

vilket kön eller vilken ålder individen tillhör. Med denna studies resultat som bakgrund är det 

tydligt att en tioårsperiod är för kort tid för att se någon större förändring i attityder till 

miljöfrågor hos individer. Anledningen kan vara att det tar lång tid att skapa en kontext som 

tilltalar alla, vilket går i linje med Kollmuss och Agyemans (2002) argumentation. 

 

6.2. Diskussion i relation till det teoretiska ramverket 

I det teoretiska ramverket lyftes olika teoretiska inriktningar fram vars syfte är att fungera 

som verktyg för den kommande diskussionen och dessa är: teorier som berör attityder och 

värderingar, public opinion som teoretiskt verktyg samt teorier om social motivation och 

social interaktion. 

 

I förhållande till studiens resultat är det relevant att kombinera dessa inriktningar i 

diskussionen eftersom att de är tätt sammanlänkade med varandra och samverkar när 

attitydförändringar hos individer ska studeras. En stor del av den litteratur som lyfts fram i 

kapitel 3 Teoretiskt ramverk pekar på att attityder och värderingar finns inom en individ, såväl 

som inom gruppkonstellationer. Detta blir än tydligare utifrån denna studies resultat där 

exempelvis individer i olika åldersgrupper och med olika utbildningsnivå ställer sig på skilda 

sätt till de valda variabelfrågorna. Inom den specifika gruppen är attityden homogen. Ett 

exempel på hur detta synliggörs är när variabel Svårt att göra särskilt mycket för miljön testas 

med oberoende variabeln utbildningsnivå där den signifikanta skillnaden i medelranking 

följer liknande mönster från år 2000 till år 2010.  

 

Kluckhohn (1960) är en av flera som fokuserar på att individers och gruppers 

kulturtillhörighet är betydelsefullt att lyfta fram när det handlar om hur attityder och 

värderingar formas. Det är något som resultatet för denna studie varken kan bekräfta eller 

förkasta eftersom att de två studierna som använts båda är genomförda i Sverige. Det bör 
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nämnas att kultur är ett mångtydigt begrepp och behöver inte nödvändigtvis syfta på att 

jämföra ett lands kultur med ett annat lands kultur. För denna studies frågeställningar samt 

resultat är det exempelvis av intresse att lyfta fram hur individer i olika åldersgrupper 

förhåller sig till miljöfrågor, något som knyter an till vilken gemensam kultur och tidsanda 

som individer i samma åldersgrupp delar.  

 

Nilsson et al, (2013) å ena sidan påstår att en attitydförändring till miljöfrågor kan utvecklas i 

samspel med konsumtion, ny teknik, social motivation och opinionsbildning. Inglehart (1977) 

och Petterson (1988) å andra sidan hävdar att en förändring i attityder uppstår när en 

generation för över kunskap, attityder och värderingar till en annan. Ingleharts (1977) samt 

Pettersons (1988) resonemang bygger på hur attityder och värderingar skapas och bibehålls 

hos individer. Inglehart (1977) menar att individen skapar sina grundläggande värderingar i 

unga år och därmed är fasta i sin struktur, samt att värderingar överförs generationsvis. Ett 

grundläggande resonemang som de båda för, belyser hur attityder och värderingar förändras 

långsamt över tid och att förändringen sker när individer i en åldersgrupp för över kunskap 

och värderingar till individer i en annan åldersgrupp. Med denna studies resultat som 

bakgrund är det tydligt att det skett något med denna process de senaste årtiondena. Teorin 

om generationsöverförande kunskap kan inte riktigt appliceras på denna studies resultat. Detta 

hänvisas till att de yngre åldersgrupperna i högre grad än den äldsta åldersgruppen svarat att 

de inte tycker det är svårt att göra något för miljön. Det bör med andra ord finnas andra 

informationskällor än den äldre generationen som påverkar unga människors attityder och 

värderingar mer idag än tidigare. Detta påvisar relevansen för den sista delen av det teoretiska 

ramverket som belyser public opinion påverkan och social motivation.   

 

Förutom att kunskap samt värderingar förs över från äldre generationer till yngre generationer 

har myndigheter och andra incitament försökt påverka individers attityder till olika frågor. 

Skillnaden från tidigare decennier jämfört med dagens samhälle är att information och 

kunskap kan spridas av vem som helst när som helst via global kommunikation och främst 

internet. Källorna till evidensbaserad information och reell kunskap är fortfarande de med 

mest erfarenhet, men tack vare internet är mängden kunskap som når individer enormt mycket 

större. Påverkan utifrån på individers attityder och värderingar blir därmed långt mer påtaglig 

än den varit innan exempelvis internet kom. Public opinion som teoretiskt verktyg har 

diskuterats inom det sociologiska forskningsfältet sedan 1940-talet. Lazarsfeld (1948) är en av 

de framträdande pionjärerna på området. Forskningen som Lazarsfeld genomfört handlar 



40 
 

mycket om hur enskilda individer påverkas av massmedia samt av opinionsbildare. Lazarsfeld 

(1948) utvecklade vidare en teoretisk modell benämnd the two-step flow model som är 

relevant att lyfta fram i koppling till denna studies resultat. Steg ett bygger på att 

opinionsbildare är de verkliga måltavlorna för idéer som exempelvis myndigheter önskar 

implementera i samhället. Steg två handlar om att idéerna som önskas förankras ute i 

samhället kommer att förmedlas genom opinionsbildare och på så sätt sprids budskapet på alla 

nivåer i samhället. Som Kaid och Holtz-Bacha (2008) sammanlänkar public opinion är att 

budskapet som myndigheter önskar förmedla ska främst nå individer i samhället som är aktiva 

inom givet ämnesområde. För att koppla ihop teorier kring hur public opinion verkar i 

samhället med studiens resultat vad gäller skillnaderna i attityder mellan olika åldersgrupper, 

skulle en förklaring kunna vara att opinionsbildare påverkar individer olika beroende på ålder. 

Med anledning av att kunskap om ny teknik och global kommunikation sprids och befästs 

olika i olika åldrar. 

 

Det tydligaste resultatet som framkommer i denna studie är att individer som tillhör samma 

åldersgrupper tenderar att ha likvärdiga attityder till miljöfrågor. Som nämnts i stycket ovan 

verkar public opinion som teoretiskt verktyg olika beroende på individens ålder, något som 

även teorier kring social motivation och social interaktion gör. Goldsmith (2015) är en av 

företrädarna för teorier kring hur individer påverkar varandra genom social motivation och 

social interaktion. Närliggande grupper av vikt att ta hänsyn till och har stor betydelse för 

vilken attityd en individ kommer att ha i en viss fråga. Detta skulle kunna hjälpa till att 

förklara denna studies resultat, som visar att attityderna i samma åldersgrupper är homogena.  

 

7. Framtida studier 

I genomförandet av testerna för denna studie blev det tydligt att spannet på tio år är en kort tid 

för att kunna dra exakta slutsatser om attityder och värderingar har förändrats eller inte. Den 

första ISSP Åsikter om miljö -studien genomfördes år 1993 men i den studien deltog inte 

Sverige, något som hade varit önskvärt för denna studies resultat. Anledningen till att detta 

skulle varit önskvärt kopplas till den tidigare forskningen som berör begreppet ålder samt 

generation. Som en stor del av den tidigare forskningen redogör för så förändras attityder och 

värderingar långsamt över tid och därmed skulle ett längre tidsspann gett en mer rättvis bild 

av hur attityder förändras hos individer. En annan implikation med de valda studierna var att 

det inte var samma individer som svarat på enkäterna år 2000 och år 2010. Med hänvisning 
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till studiens frågeställningar i koppling till resultatet samt diskussionen bör det tydliggöras att 

resultatet visar att det har skett vissa förändringar gällande de valda variabelfrågorna mellan 

år 2000 och år 2010. Men resultatet i sig kan inte säga något om enskilda individers attityder 

har förändrats eller inte.  

 

Mycket av den genomgångna litteraturen för denna studie som presenteras i den tidigare 

forskningen lyfter fram omgivningens samt kulturens inverkan på individers och gruppers 

attityder och värderingar, något som denna studie varken kan bekräfta eller förkasta. Detta 

med anledning av att de studierna som denna studie bygger på båda är genomförda i Sverige. 

Om denna studie skulle vidareutvecklas, skulle det vara möjligt att komma runt detta dilemma 

då ISSP genomför studier internationellt eftersom det är 48 länder på sex kontinenter som är 

medlemmar i ISSP´s organisation. 

 

Sammanfattningsvis visar den tidigare forskningen och teorierna som valts för denna studie 

att social motivation och interaktion återkommer som betydelsefulla faktorer när individers 

attityder ska undersökas. I en vidare studie skulle det därmed vara önskvärt med en 

kombination av kvantitativ samt kvalitativ metod eftersom att den sociala motivationen som 

individer påverkas av inte går att mäta kvantitativt. De två tidigare genomförda studierna som 

användes för denna studie var utformade som enkätfrågeformulär och inga fysiska intervjuer 

genomfördes vid undersökningstillfällena. För att få en ökad förståelse för vad det är som 

påverkar individen att förändra sin attityd skulle intervjuer med individer ur olika 

åldersgrupper och med olika utbildningsnivå kunna ge mer djup för denna studies resultat.  

 

Avslutningsvis framkom det relativt sent i genomförandet av de statistiska testerna att det 

fanns väldigt stora skillnader i resultatet för de två valda variabelfrågorna Håller du med om 

eller tar avstånd från följande påstående? Det är helt enkelt för svårt för någon som jag att 

göra särskilt mycket för miljön. samt Hur villig skulle du vara att betala mycket högre priser 

för att värna om miljön? För den senare variabelfrågan framkom inte många signifikanta 

resultat oavsett om den mättes gentemot åldersgrupp eller utbildningsnivå och det hade heller 

inte skett någon större förändring emellan år 2000 och år 2010. En reflektion väcktes då kring 

hur frågan var ställd, mer specifikt uttrycket ”mycket högre priser”. Med resultatet som 

bakgrund skulle det varit önskvärt i en vidare studie att undersöka detta vidare och se hur 

attityder ser ut gällande en förändring i konsumtion till förmån för miljön och mer specifikt en 

förändring gällande priser på varor och tjänster.  
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