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Abstract 
Torbjörnsson, T. 2011: En för alla – Alla för naturen. En studie av ungdomars attityder till 
hållbar utveckling.  Kulturgeografiska institutionen. Forskarskolan i Geografi. 124 pp. Upp-
sala. Swedish text. 

 
This thesis examines young people's attitudes to some aspects of sustainable development. 
The focus is on attitudes to preservation and to utilization of nature and also to solidarity and 
to equal distribution of resources. Hence the ecological, social and economic dimensions of 
sustainable development are examined in the same survey. The study is aiming to examine 
how the attitudes are distributed according to sex, educational programmes and urban/rural 
living as well as to examine how the values, from which the attitudes emanate, are correlated 
with each other.  

The results show that young female students in theoretical programs and students who live 
in larger cities are most supportive of nature preservation. The same pattern recurs with even 
greater clarity on the attitudes to solidarity. Attitudes to utilization of nature can also be dis-
tinguished clearly between the sexes by young men having more positive attitudes to utiliza-
tion than young women. However, the differences between educational programmes and 
between students from urban and rural areas are clearly smaller than when it comes to atti-
tudes to preservation and to solidarity. Attitudes to equal distribution of recources exhibit 
irregular patterns. Young women have more positive attitudes than young men but the links 
between attitudes to equality and educational programme or rural/urban living, are not point-
ing in any clear direction. The results also show that there is a clear and positive correlation 
between positive attitudes to nature preservation and a willingness to show solidarity with a 
wide circle of people. Those who say they care for nature also say that they are prepared to 
care for other people. 
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Förord 

Många personer har på olika sätt varit delaktiga i tillkomsten av denna upp-
sats och jag vill här framföra mitt tack till er. Först i raden står professor Jan 
Öhman som formulerade den ansökan som gjorde att Kulturgeografiska in-
stitutionen i Uppsala, tillsammans med högskolorna i Dalarna och Gävle, 
fick regeringens uppdrag att genomföra lärarlyftets forskarskola i geografi 
inom vilken uppsatsen är skriven. Vid Jans sida står forskarskolans studie-
rektor Peeter Maandi som fortlöpande hållit forskarskolans deltagare inspire-
rade och informerade på ett sätt som gjort att man känt sig såväl underrättad 
som underhållen och även lite visare. 
   Professor Leif Östman tackar jag för att du som entusiasmerande handleda-
re förmedlat en kreativ kombination av att erbjuda flexibel frihet och samti-
digt begära stringent struktur. Det har fått min text att ömsom svälla, ömsom 
krympa, för att till slut finna en fungerande form. Dina tydliga nej i margina-
len varvade med något mindre tydliga blyertskrumelurer har gett inspireran-
de vägledning när jag som bäst behövt det. Ett stort tack vill jag också fram-
föra till min biträdande handledare fil dr Lena Molin. Med din noggranna 
läsning har du upptäckt allt från överflödiga mellanslag och borttappade 
kommatecken till logiska luckor i slutsatser och argumentation och din syn-
nerligen konstruktiva kritik har hela tiden underhållit min skrivglädje.  

Eftersom jag känner mig mer hemma i ordens värld än i siffrornas var det 
en stor utmaning att välja kvantitativ metod till undersökningen. Utan hjälp 
från fil dr Martin Karlberg hade jag inte kunnat ta det djärva steget. Tack för 
att du har invigt mig i några av statistikens tillämpningar och fått mig att 
känna visst behag även inför siffrornas språk. I detta sammanhang tackar jag 
också Magnus Lundahl på företaget Enterstat som varit till ovärderlig hjälp 
under utformningen och distributionen av webenkäten. Tack också till alla 
skolledare och lärare som organiserat tillfällen för eleverna att delta i under-
sökningen och naturligtvis till alla 918 elever som svarat på enkätfrågorna. 

På samma sätt som astronauterna är länkade till den lilla rymdkapseln 
Destiny på omslagets framsida är mänsklighetens levnadsöde sammanlänkat 
med villkoren på den lilla planeten jorden.  Hur vi fyller planetens visthus-
bodar och hur vi fördelar dess innehåll är frågor med koppling till de tre 
dimensionerna av hållbar utveckling. Tack till min bror Roland Thorbjörns-
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son för att du med kort varsel kunde formge ett omslag som rymmer så 
många associationer till hållbar utveckling. 

Jag vill också framföra ett tack till Bengtsfors Kommun och vuxenutbild-
ningens rektor Jan Annebjörk som låtit mig disponera att arbetsrum på Ut-
vecklingscentrum där jag funnit arbetsro när jag arbetat med uppsatsen. 

Bland mina kollegor i forskarskolan är det några som varit närmare in-
blandade i uppsatsens tillkomst eftersom vi delat handledning och gjort ge-
mensamma lärdomsresor till stäpp och storstad. Mattias Arrhenius, Andreas 
Grahn, Mikael Wingård och Anna Levin delar jag många glada minnen med 
och jag har verkligen uppskattat alla synpunkter jag fått från er i olika sam-
manhang under tiden i forskarskolan. Jag vill också tacka medverkande lära-
re och alla doktorandkollegor i forskarskolan Graduate School on Education 
and Sustainable Development (GRESD) för att jag genom er fått så mycket 
värdefull inspiration till mitt skrivande.  Tack också till alla vänner och kol-
legor som visat intresse för mina studier och till Strömkullegymnasiets lektor 
David Dickson som språkgranskat mitt abstract. Slutligen vill jag framföra 
ett stort tack till mina nära och kära för att ni stått ut med att jag ibland varit 
frånvarande i tanken även om jag varit närvarande i rummet. Utan ert stöd 
hade jag inte kunnat ägna all denna tid till studierna och skrivandet. 

 
 
Bengtsfors i mars 2011 
 
 
Tomas Torbjörnsson 
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1. Inledning 

En för alla - alla för en är en formel som används för att uttrycka solidariskt 
ansvar. När uttrycket myntades var kretsen av dem som innefattades av det 
solidariska ansvaret reducerad till tre musketörer. Idag implicerar begreppet 
hållbar utveckling ett solidariskt ansvar som inte begränsas till människorna 
som lever på jorden idag utan också inbegriper framtida generationer. Håll-
bar utveckling omfattar också respekt för naturen. Materiella resurser som 
samhällen använder har sitt ursprung i naturen, varje andetag förbinder oss 
med lufthavet och andliga upplevelser av naturen är en del av umgänget med 
vår omgivning. I uppsatsens titel är formelns sista ord en därför utbytt mot 
naturen  för att fånga in det dubbla beroende, av varandra och av naturen, 
som människan har. Att ta hänsyn till detta dubbla beroende är också att 
förstå innebörden i hållbar utveckling på ett sätt som ligger i linje med 
grundskolans värdegrund och uppdrag såsom det uttrycks i läroplanen 
Lpo11; 

 
Genom ett miljöperspektiv ska [undervisningen belysa] hur samhällets funk-
tioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar ut-
veckling[…]Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna 
verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solida-
ritet (Utbildningsdepartementet 2010). 

 
Uppsatsen har skrivits i forskarskolan i geografi inom lärarlyftet. Skolämnet 
geografi handlar i stor utsträckning om samspelet mellan människan och 
naturen och hur detta tar sig uttryck på olika skalnivåer. Kursplanen i geo-
grafi för grundskolan uttrycker det på följande sätt: 
 

Genom undervisningen [i geografi] ska eleverna utveckla kunskaper om hur 
människa, samhälle och natur samspelar och vilka konsekvenser det får för 
naturen och människors levnadsvillkor[…] På så sätt ska eleverna ges möj-
lighet att se världen ur ett helhetsperspektiv (Utbildningsdepartementet 
2010). 
 

Förutom från skolans styrdokument har valet av studieobjekt hämtat inspira-
tion från mina möten med elever och deras tankar om miljö och framtid un-
der de snart 25 år som gått sedan Brundtlandkommissionen (WCED 1987) 
gav begreppet hållbar utveckling internationell spridning. Under denna peri-
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od har relevansen accentuerats för frågor om hur vi förhåller oss till naturen 
och till varandra genom att en rad konsekvenser av vår civilisation identifie-
rats som problem. Det antropogena trycket på jordens ekosystem har nu nått 
en sådan skala att abrupta miljöförändringar med sociala konsekvenser inte 
kan uteslutas (Rockström et al. 2009). Sjunkande grundvattennivåer, biolo-
gisk utarmning och global uppvärmning är exempel på effekter av att ekolo-
giska tröskelvärden redan överskridits (Rockström et al. 2009). Ökande flyk-
tingströmmar, växande sociala klyftor och sönderfallande stater (Brown 
2010) är andra exempel på ohållbar utveckling i den globala skalan.  

Konventionen om biologisk mångfald (FN 1992a), klimatkonventionen 
(FN 1992b) och Millenniemålen (FN 2000) är tre internationellt förankrade 
initiativ för att bryta den ohållbara utvecklingen och genom att utlysa perio-
den 2005-2015 till dekaden för utbildning för hållbar utveckling har FN ock-
så gett utbildningen en nyckelroll för att uppnå förändringar i hållbar rikt-
ning.  

Mot den bakgrunden är det motiverat att öka kunskaperna om ungdomars 
attityder till hållbar utveckling samt om vilka värden attityderna uttrycker. 
Studien motiveras utifrån  behovet av att veta mer om hur förutsättningarna 
ser ut för undervisning och lärande som, förutom tekniska, naturvetenskapli-
ga och samhällsvetenskapliga aspekter, också inbegriper miljömoraliska 
värderingar av hur vi bygger en hållbar utveckling.  

Skola och kunskaper är sociala konstruktioner och undervisning är en so-
cial handling. Därför är skola, kunskap och undervisning fenomen som för-
ändras över tid och som också antar olika skepnader beroende på vem som 
betraktar och ur vilket perspektiv de betraktas. Ungdomars föreställningar 
om hållbar utveckling varierar därmed också över tid samt mellan olika 
grupper och individer.  Föreställningarna växer ur möten mellan elever och 
lärare och i den skola som är arena för dessa möten pågår en föränderlig 
process med politiska och moraliska dimensioner (Englund 2004). Elevers 
attityder till hållbar utveckling är delvis ett resultat av denna process och det 
är därför angeläget att veta mer om hur attityderna ser ut.  

Att välja ungdomars attityder till hållbar utveckling som studieobjekt in-
nebär att flera olika forskningsfält kommer att behöva beträdas i sökandet 
efter svar på forskningsfrågorna.  Studien förhåller sig främst till tre olika 
forskningsfält: det empiriska fältet av mätningar av attityder till miljö och 
natur, det teoretiska fältet om hur värderingar och attityder formas och för-
ändras samt Education for Sustainable Development (ESD)-forskningsfältet. 

En så vittomfattande frågeställning som ungdomars attityder till hållbar 
utveckling behöver en väl avvägd avgränsning för att inrymmas i en licenti-
atuppsats. Samtidigt inbjuder forskningsfrågan till en mängd olika angrepps-
sätt, som vart och ett kan vara relevant beroende på vilken aspekt av lärande, 
attitydbildning eller hållbar utveckling som undersöks. Att välja ett an-
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greppssätt innebär att välja bort alla andra. Varje god forskningsprocess bör 
innebära ett kritiskt prövande av varje steg som tas och varje ord som skrivs 
och det ligger därför en självmotsägelse i att från början binda sig till ett 
visst teoretiskt perspektiv, då det kan leda till att forskningen snarare syftar 
till att låta empirin okritiskt bekräfta en vald teori än att öppna för en pröv-
ning av olika teoriers relevans för att förklara skilda aspekter av en komplex 
verklighet. Uppsatsens inledande kapitel präglas därför av en öppenhet för 
olika teoretiska perspektiv vilka sedan får brytas genom empirins prismor 
och inspirera till tolkning och reflektion i avslutningskapitlet.  

Uppsatsens syfte  
Hållbar utveckling är ett mångtydigt begrepp med flera dimensioner. I defi-
nitionen som formulerades i rapporten Vår gemensamma framtid, författad 
av Världskommissionen för miljö och utveckling, innebär det en utveckling 
som:  ”meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their needs” (WCED 1987 s. 43). 

Andra sätt att definiera hållbar utveckling är ”finding a way to balance the 
interests of people, profit, and planet (Mangan 2007 s. 14), eller att skapa 
förutsättningar för ”ett hyggligt liv för alla, här och där, nu och sedan” (Al-
mers 2009 s. 21). Oavsett vilken formulering som väljs är det tydligt att det 
är ett komplext begrepp som inbjuder till en mängd olika tolkningar och som 
därför inte enkelt låter sig operationaliseras.  

Hållbar utveckling förknippas med tre dimensioner: den ekologiska, den 
ekonomiska och den sociala. Studiens syfte är att göra en empirisk kartlägg-
ning av ungdomars attityder till bevarande och utnyttjande av naturen som 
uttryck för den ekologiska dimensionen, till solidaritet som uttryck för den 
sociala dimensionen och till jämlik fördelning som uttryck för den ekono-
miska dimensionen. Studien syftar också till att undersöka, dels hur dessa 
attityder är fördelade med avseende på kön, gymnasieprogram och boende i 
stad eller på landsbygd, dels hur de undersökta attityderna korrelerar med 
varandra. 

Uppsatsens disposition 
Uppsatsen har sju kapitel. Det inledande kapitlet förklarar uppsatsens titel, 
motiverar valet av studieobjekt och presenterar studiens syfte. I kapitel två 
sätts begreppen utveckling och hållbar utveckling in i ett historiskt samman-
hang, som omfattar tiden från andra världskrigets slut fram till idag. Begrep-
pet hållbar utveckling problematiseras utifrån perspektiv som ifrågasätter 
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dess innebörd i nationella och internationella policydokument och föreslår 
alternativa tolkningar. Här ges också en bakgrund till att hållbar utveckling 
blivit en viktig angelägenhet för skola och utbildning.  

I det tredje kapitlet introduceras ett urval teoretiska perspektiv från socio-
logi, statskunskap och miljöpsykologi med anspråk på att kunna förklara 
drivkrafter bakom förändringar av värderingar och attitydmönster. En in-
fallsvinkel som senare får relativt stort utrymme i diskussionen av studiens 
empiri är utbildningens socialiserande betydelse för attityder och värdering-
ar. Andra ingångar till den diskussionen är det kulturella kapitalets betydelse 
samt huruvida attitydmönstren har samband med att nya klassgränser, som 
kan förklaras av globaliseringseffekter, håller på att etableras. Här ges också 
en historisk bakgrund och en teoretisk inramning till de olika mätskalor som 
används i studien.  

I forskningsöversikten som redovisas i kapitel fyra presenteras resultat 
från nationella och internationella attitydundersökningar som i diskussions-
kapitlet fungerar som jämförelseobjekt till föreliggande studie. Dessa under-
sökningar, liksom genomgången av den svenska och internationella forsk-
ningen inom ESD-fältet, visar att undersökningar med ambitionen att studera 
samband mellan elevers attityder till sina medvarelser i naturen och i sam-
hället undersökts i liten omfattning. I detta kapitel sammanfattas också 2000-
talets forskning inom främst det svenska ESD-fältet där pragmatism, ett so-
ciokulturellt perspektiv på lärande och Wittgensteins perspektiv på språkan-
vändning är tongivande inslag.  Dessa perspektiv utgör, tillsammans med 
teorierna som presenteras i kapitel tre, underlag för diskussion och reflektion 
i det avslutande kapitlet. 

Kapitel fem är ett metodkapitel som presenterar studiens empiriska mate-
rial: Attityder till Hållbar Utveckling-enkäten (AHU), redogör för urval och 
avgränsningar och de olika stegen från förberedande pilotstudier till genom-
förande av själva enkätundersökningen. Här beskrivs också studiens mätin-
strument och de matematiska analysverktyg som används vid databearbet-
ningen av resultaten.  

Det sjätte kapitlet redovisar inledningsvis deskriptiva resultat av under-
sökningen. Resultaten analyseras därefter statistiskt i syfte att finna sam-
band, korrelationer och skillnader mellan olika variabler och kategorier. Det 
är dessa samband och skillnader som bildar underlag för resultatdiskussionen 
som förs i kapitel sju. Inledningsvis diskuteras där hur studiens urval och 
procedur kan ha inverkat på resultatet och därefter presenteras några lärdo-
mar som dragits angående mätskalornas reliabilitet. Huvuddelen av kapitel 
sju ägnas åt diskussion om hur studiens resultat förhåller till tidigare natio-
nella och internationella attitydundersökningar samt hur resultaten kan tolkas 
i relation till teorierna som presenterades i kapitel tre. Här diskuteras också 
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studiens didaktiska relevans och dessutom presenteras nya frågeställningar 
och reflektioner som resultaten gett upphov till.   
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2. Från utveckling till hållbar utveckling 

Var formuleras utvecklingstanken? 
Hur utveckling definieras och vem som gör definitionen är avgörande för 
vilken betydelse begreppet hållbar utveckling får. Detta kapitel sätter in ut-
vecklingsbegreppet i ett historiskt sammanhang och syftar till att klargöra 
hur makten att definiera utveckling hänger samman med historiska, ideolo-
giska, politiska och ekonomiska faktorer. 

Ordet utveckling kan ha många innebörder. Stephen Morse (2008) hänvi-
sar till Cowen och Shenton (1998) som kopplar ordet till två diametralt olika 
former av utveckling; immanent utveckling och intentionell utveckling. 

Med immanent utveckling avses den breda och ständigt fortgående för-
ändringsprocess som alltid pågår i mänskliga samhällen och som drivs på av 
innovationer inom skilda områden som vetenskap, konst, kommunikation 
och styrelsesätt.  Med intentionell (eller interventionistisk) utveckling menas 
processer varigenom regeringar, internationella organisationer och Non Go-
vernmental Organisations (NGO) driver projekt och program för att utveckla 
det som är underutvecklat (Morse 2008).  Distinktionen mellan immanent 
och intentionell utveckling är inte alltid självklar men något förenklat kan 
begreppen särskiljas genom att se det förra som en ständigt fortgående pro-
cess utan fixerad startpunkt och slutmål medan det senare kan knytas till 
tidsmässigt definierade startpunkter, politiskt och ideologiskt definierade 
maktintressen och mer eller mindre tydliga framtidsvisioner där intentioner-
nas konsekvenser är avläsbara. 

I den internationella diskussionen om hållbar utveckling har utvecklings-
länderna ibland framfört synpunkten att det rika och välutvecklade väster-
landet alltför ensidigt prioriterar miljödimensionen och därmed underbetonar 
fattigdomsproblematiken - de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar 
utveckling (Olsson 2005). Mot den bakgrunden är det på sin plats att reflek-
tera över hur internationell utvecklingspolitik sett ut innan begreppet hållbar 
utveckling fick internationell spridning och var den intentionella utveck-
lingstanken i detta begrepp har sitt ursprung.  

Förhållandena mellan Nord och Syd, under hundraårsperioden som före-
gick FN:s miljökonferens i Stockholm 1972, kan grovt delas in i två perio-
der. 1870-1945, som präglades av kolonialism och imperialism, samt 1945-
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1970 då avkoloniseringen och det kalla kriget präglade relationerna. Det 
mesta av vad vi idag förstår som internationell utvecklingspolitik har initie-
rats under den andra av dessa perioder. Övergången från den ena perioden 
till den andra markerades och manifesterades av Bretton Woods-konferensen 
(BW) 1944.  Initiativet till konferensen kom från USA som ville skapa förut-
sättningar för ökad multilaterism i världshandeln och skapa förutsättningar 
för ekonomisk tillväxt på de globala marknaderna som skulle öppnas efter 
kriget (Lawson 2007). Konferensdeltagarna konstaterade att 1930-talets im-
portbegränsningar, drastiska och upprepade devalveringar av lokala valutor i 
jakt på konkurrenskraft på exportmarknaden samt hårda valutarestriktioner 
för medborgarna hade varit starkt bidragande orsaker till den minskade 
världshandeln, vilket i sin tur lett till ökad arbetslöshet och försämrad lev-
nadsstandard. Konkurrensen skulle bestå, men byggas på samarbete och 
vissa gemensamma grunder.  

Lawson (2007) framhåller att BW i två viktiga avseenden markerar slutet 
på en era och början på en annan. Det ena är skiftet mellan Storbritanniens 
och USA:s dominans över världsekonomin och dess spelregler. Fram till 
andra världskriget var det brittiska pundet världens viktigaste valuta och 
Storbritannien kunde effektivt begränsa USA:s tillträde till världshandeln 
genom the Imperial Preference System och Sterling Areas vilket gav han-
delsfördelar till handel mellan länderna inom Brittiska samväldet och dis-
kriminerade import från andra länder, inklusive USA. Samväldets alla valu-
tareserver var i pund och kontrollerades av Brittiska Centralbanken. Handel 
mellan USA och ett samväldesland måste ske via London där dollar växlades 
till pund till den kurs och i den omfattning som brittiska centralbanken be-
stämde. Genom att britterna på detta sätt kunde begränsa mängden dollar 
som fick växlas till pund så begränsades också USA:s tillträde till nya väx-
ande marknader.  

BW bidrog också till nyordningen genom de mäktiga multilaterala orga-
nisationerna World Bank (WB), International Monetary Fund (IMF) och 
General Agreement on Trade and Tariffs (GATT) som bildades i spåren av 
konferensen. Dessa institutioner fick ett avgörande inflytande över den glo-
bala intentionella utvecklingspolitiken (mainstream development) under 
efterkrigstiden.  Grundtankarna i mainstream development påverkades natur-
ligtvis starkt av historien och hur relationerna mellan Nord och Syd sett ut 
tidigare. 
 

Nation-buildning in Europe was linked with the military and economic colo-
nization of the global south. This European colonial presence was inscribed 
through arguments about the superiority of Western scientific ideas of 
‘progress’ and ‘civilisation’. (Lawson 1997 s. 70) 
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Det är svårt att bortse från det koloniala och imperialistiska idéarvet om mo-
tiven till de nya utvecklingsinstitutionerna WB, IMF och GATT ska förstås. 
De nybildade organisationerna innebar att mainstream development nu blev 
ett institutionaliserat, professionaliserat och politiserat område. Organisatio-
nerna växer fram parallellt med ett nybildat FN men det skulle dröja till 
Stockholmskonferensen 1972 innan FN tar huvudrollen i arbetet med ut-
vecklingsfrågorna.  

Det kalla kriget präglade organisationernas arbete under 1950- och 60-
talen. Marshallplanen blev en förebild, inte bara för hur länders ekonomiska 
utveckling kunde snabbstartas, utan också för hur kommunismens spridning 
skulle motverkas. Den dominerande utvecklingsteorin var take off-teorin 
(Rostow 1963; Rostow 1953) där ekonomisk utveckling betraktas som en 
lineär och kvalitativt progressiv process där ett land genomgår olika utveck-
lingsstadier i en given ordning. Utvecklingens slutstadie är the age of mass 
consumption och för att nå dit måste landet passera ”take-off”- stadiet vilket 
stimuleras av utländska investeringar och spridning av modern teknologi och 
moderna värderingar. Rostow personifierade kopplingen mellan ekonomisk 
utvecklingsteori och det kalla krigets politiska doktriner (Lawson 2007 s. 72) 
och det var i den kontexten som begreppet hållbar utveckling växte fram 
med FN som initiativtagare. 

FN tar inititivet 
Brundtlandrapporten 1987 (WCED 1988) brukar anges som födelseplats för 
begreppet hållbar utveckling men det var redan under 70-talet, efter miljö-
konferensen i Stockholm 1972, som begreppets innehåll började formuleras 
(Linner & Selin 2002). Denna FN-konferens blev startpunkten för ett inter-
nationellt miljö- och utvecklingssamarbete som organiserades i det nybilda-
de United Nations Environmental Program (UNEP). UNEP var huvudarran-
gör av Cocoyocseminariet i Mexico 1974 där slutdeklarationen innehöll två 
centrala idéer kring miljö och utveckling. 

The new concern for what later became labelled “sustainable development” is 
evident in the Cocoyoc Declaration of 1974, which addressed the issue of 
how to respect the “inner limit” of satisfying fundamental human needs with-
in the “outer limits” of the Earth’s carrying capacity (Dalal-Clayton 2010). 

 
För det första poängterades att prioritet bör ges åt strävan att tillfredsställa 
människors basbehov av mat, vatten och boende snarare än snäv vinstmaxi-
mering. För det andra påpekades att tillväxten har gränser. Det innebär att 
mänskligheten måste inse att planetens resurser sätter gränser för den eko-
nomiska tillväxten (Pettersson 2005).  
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I efterdyningarna av 70-talets oljekriser hölls 1981 en FN-konferens i Na-
irobi där behovet av en snabb omställning av världens energiförsörjning 
betonades. 1983 tillsattes Brundtlandkommissionen som en brobyggare mel-
lan de två frågor som i de tidigare nämnda FN-konferenserna ansetts svår-
förenliga, nämligen bevarande av naturen och ekonomisk tillväxt. Kommis-
sionen lanserade begreppet hållbar utveckling i vidare kretsar och betonade 
dess starka koppling till ekonomisk tillväxt.  

The Brundtlandreport was a remarkably agenda-setting exercise. It focused 
on a perceived dilemma – between growht and environment – and encapsu-
lated this very neatly in the term ’sustainable development’ (Lee et al. 2000). 

 
Den ekonomiska tillväxt som nyligen setts som ett hot mot miljön gjordes nu 
till en norm för hur miljön skulle kunna skyddas. Pettersson (2005) ser rap-
porten som ”ett sätt att överbrygga de olikheter i problemuppfattning mellan 
rikare och fattigare delar av världen som aktualiserades i samband med 1972 
års konferens i Stockholm. World Conservation Strategy (WCS) är den stra-
tegi där Brundtlandrapporten ingår och som 1991 lämnade rapporten Caring 
for the Earth, en radikal vision om det hållbara samhället där begreppet 
kretsloppstänkande hamnar i fokus. Detta var också ett förarbete till nästa 
stora miljökonferens i Rio 1992 där begreppet hållbar utveckling fick ytterli-
gare nytt innehåll och färdriktning. Nu betonas den lokala politiska nivåns 
betydelse. Ungdomar, kvinnor och NGO: er lyfts fram som nyckelaktörer i 
Agenda 21, ett av Riokonferensens fem slutdokument, och nu ökade för-
väntningarna på skolan som en arena för förändring i hållbar riktning. 

Hållbar utveckling flyttar in i skolan 
Skolan hade redan tidigare av FN utsetts till en nyckelaktör. Genom Envi-
ronmental Education Programme (UNESCO-UNEP, 1975-1995) tog FN 
initiativet för att utveckla Environmental Education (EE) och senare Educa-
tion for Sustainable Development (ESD).  En katalysator till skiftet från den 
faktabaserade till den normerande miljöundervisningstraditionen1 kan sökas i 
UNESCO:s Tiblisideklaration från 1977. Det ekologiska systemtänkandet 
som utvecklades under 50-talet (Odum 1953), 60-taledebatten som följde på 
boken Tyst vår (Carson 1962) och 70-talets internationella ekonomiska kris 
ingår i bakgrunden till konferensen vars syfte var att formulera rekommen-
dationer och strategier för miljöundervisning såväl inom medlemsländernas 
skolsystem som för alla grupper vars beteende har påverkan på miljön. Slut-
deklarationen framhåller att: 
                               
1 Tre olika miljöutbildningstraditioner presenteras närmare i kapitel fyra 
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Evironmental education should constitute a comprehensive lifelong educa-
tion, one responsive to changes in a rapidly changing world […] it should 
bring about a closer link between educational processes and real life, building 
its activities around the environmental problems that are faces by particular 
communities (UNESCO 1978).  

Bakom de tydliga råden om mer ämnesövergripande och tematiska arbets-
former, där elever får bli agenter i nödvändiga förändringsprocesser kan 
skönjas en förhoppning om att denna form av miljöundervisning ska föränd-
ra inte bara miljön utan även skolan som sådan.  

 
With the adoption of a problem and action oriented approach and by its inter-
disciplinary nature, as well as by bringing education nearer to environment 
and to life, environmental education can play a conciderable role in the reno-
vation of educational systems (UNESCO 1978).  
 

Den internationella processen från miljöundervisning till undervisning för 
hållbar utveckling startade i Tiblisi 1977, fortsatte med Brundtlandkommis-
sionen (WCED 1987), FN-konferenserna i Rio 1992 och Johannesburg 2002 
vilka ledde fram till FN:s resolution 57/254 med utropandet av dekaden för 
utbildning för hållbar utveckling 2005-2015 (UN 2002).  

I Göteborg hölls 2004 ett internationellt rådslag där dåvarande statsminis-
ter Göran Persson utlovade att utbildning för hållbar utveckling skulle bli 
obligatorisk i all svensk utbildning och i november samma år presenterades 
utredningen Att lära för hållbar utveckling (sou 2004:104). Där föreslås 
ändringar av skolans styrdokument i syfte att skärpa kraven på utbildning för 
hållbar utveckling, bland annat utifrån Baltic 21 E (2002). Denna handlings-
plan för utbildning om hållbar utveckling för länderna i Östersjöregionen är 
kanske det viktigaste policydokumentet för implementering av hållbar ut-
veckling i det Svenska utbildningssystemet (Jonsson 2007). I målformule-
ringen för det allmänna skolväsendet framhålls att: 

Alla elever skall ha kompetens, värderingar och färdigheter för att kunna vara 
aktiva, demokratiska och ansvarsfulla medborgare och för att kunna fatta 
egna beslut liksom för att kunna delta i beslut inom olika nivåer i samhället 
för att skapa ett hållbart samhälle (Utbildningsdepartementet 2002 s. 2). 

Kritik mot FN-diskursen 
Utmaningen att skapa hållbar utveckling förutsätts vara gemensam men med 
tiden blir det uppenbart att inte alla inblandade parter känner sig delaktiga på 
lika villkor och inte heller delar filosofiska utgångspunkter. Gawor (2008) 
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menar att den filosofiska grunden för hållbar utveckling är otillräckligt ut-
forskad men kan sökas längs två huvudspår. Det ena leder till upplysningsfi-
losoferna Turgot, Condorcet, Kant och Fichte, det andra till Adam Smiths 
klassiska ekonomiska liberalism. Den fundamentala motsättningen mellan 
dessa perspektiv tydliggörs av det förras betoning på allmänintresset medan 
det senare betonar egenintresset och här finns en av begreppets inneboende 
spänningar.  

Enligt Gawor är en grundläggande filosofisk premiss för hållbar utveck-
ling att mänskligheten ses som ett enda subjekt i den sociala verkligheten. 
Det är alltså mänskligheten, inte enskilda länders eller kulturers människor 
som är den moraliskt signifikanta kategorin2. En logisk konsekvens blir då 
att djupa ekonomiska klyftor och sociala skillnader mellan och inom länder 
inte är förenliga med hållbar utveckling. En annan premiss är övertygelsen 
om den mänskliga naturens rationalitet. Sättet att växla in denna rationalitet 
till önskvärd (hållbar) utveckling går genom utbildning och moralisk medve-
tenhet. Paradoxen i att utbildning, och därpå följande vetenskapliga fram-
steg, samtidigt orsakar oönskad (icke hållbar) utveckling förklaras därmed 
inte med brist på rationalitet utan med otillräcklig moral (Gawor 2008). Att 
öva upp individers förmåga att göra etiska överväganden blir därför en nyck-
elfaktor i all utbildning för hållbar utveckling. Två centrala värden för såda-
na etiska överväganden är enligt Gawor pacifism – det globala kriget är den 
yttersta möjligheten till mänsklighetens försvinnande och egalitarianism – 
förmågan att sätta andras behov först och därmed arbeta för till exempel 
mänskliga rättigheter.   

Nittiotalets globaliseringsdebatt resulterade i tolkningar av de sociala och 
ekonomiska dimensionerna som utmanade FN-diskursen. Med globalisering 
avses de förändringar som världsekonomin genomgått med avseende på 
handel, finansmarknader och investeringar som blivit alltmer sammanvävda, 
och de konsekvenser detta fått i form av tendenser till minskade skillnader i 
värderingar och beteendemönster och framväxten av en mer kosmopolitisk 
kultur (Olsson 2005). Hit hör också att alltfler frågor och problem har blivit 
gränsöverskridande, inte minst miljö- och utvecklingsfrågor. Globaliseringen 
har med denna definition inneburit att gränsen mellan inrikes- och utrikespo-
litik suddats ut och istället har en komplicerad förhandlings- och flernivåpo-
litik vuxit fram som utmanar tidigare föreställningar om demokratisk styr-
ning. Kritiken av globaliseringen har tagit sig många olika uttryck men kan 
enligt Gawor (2008) sorteras in huvudkategorierna antiglobalism och alter-
nativglobalism.  

En av antiglobalisternas främsta teoretiker är Noam Chomsky som kallar 
den globala elitens hegemoni för: 

                               
2 Den krets som vi känner moraliskt ansvar inför 
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 socialism for the rich […] the public pays the costs and the rich get the bene-
fit[…]markets for the poor and plenty of state protection for the rich 
(Chomsky 1997) . 

 
Andra framträdande teoretiker är Martin, Schumann och Retzlaff (1997) som 
i Globaliseringsfällan lyfte fram det demokratiska underskott som uppstår 
när alltmer samhällsservice privatiseras och därmed undandras kontroll av 
demokratiskt valda församlingar vilket de menar leder till att människors 
tilltro till demokrati som styrelseform minskar. Den principiella kärnan i 
antiglobalismen är motståndet mot kapitalets fria rörlighet, den påstådda 
nödvändigheten av ekonomisk tillväxt samt kapitalets koncentration till en 
liten grupp storföretag som dessutom har monopol på dagordningen angåen-
de hela världens ekonomiska utveckling.  

Alternativglobalisternas kritik är på samma sätt inriktad mot att tillväxt-
tanken fått för stort utrymme och att privatiseringen av sociala tjänster lett 
till avdemokratisering.  Alternativglobalisterna avvisar dock inte globalise-
ringen utan vill leda in den i nya spår som tjänar bredare grupper längs de 
nya och oväntade utvecklingsvägar som skapas när samhällen utvecklas 
(Gawor 2008). Möjligheterna att sprida kunskap via Internet och framväxten 
av en rik flora av NGO:er med global spridning är två exempel. Teoretisk 
inspiration hämtas bland annat från Nobels ekonomipristagare 2001, Stiglitz, 
som menar att det är en marknadsfundamentalistisk missuppfattning att 
marknaden kan lösa alla sociala problem. Hans forskning visar till exempel 
att över hela jorden ökar kriminaliteten i spåren av försämrade sociala 
skyddsnät (Stiglitz 2003). 

Kritk mot FN:s utbildningsdiskurs 
Gonzáles-Gauidano (2006) hävdar att Tiblisideklarationen och efterföljande 
FN-deklarationer på utbildningsområdet präglas av de utvecklade ländernas 
perspektiv vilket han ser som en problematisk förstärkning av centrum-
periferirelationerna i världen. Under alla FN-konferenser efter Tiblisi 1978, 
har återkommande inslag varit att ojämlikheten i världen ökat samtidigt som 
degraderingen av miljön intensifierats och accelererat. Här ser González-
Guidano en svårighet att seriöst använda begreppet undervisning för hållbar 
utveckling. Svårigheten ligger enligt honom i det uppenbara faktum att den 
ekonomiska dimensionen så tydligt präglats av en tillväxt baserad på ohäm-
mad konsumism och att denna dimension helt överflyglar de sociala och 
miljömässiga dimensionerna.  

Jickling och Wals (2008) delar denna skepsis eftersom de menar att den 
FN-skapade utbildningsdiskursen har förstärkt instrumentella tendenser att 
se miljöundervisning som en väg att skapa en särskild typ av medborgare, 
nämligen: 
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…one that serves, or at least does not question, a neoliberalist agenda. At the 
same time, globalization can also be seen as a process that allows powerful 
world bodies, such as the World Bank, the World Trade Organization, and 
UNESCO, to influence educational policy agendas on a global scale with 
lightning speed (Jickling & Wals 2008 s. 4). 
 

Från en liknande utgångspunkt ifrågasätter Bonnett (2002) föreställningen 
att elever är utrustade med tillräckligt mycket ”pure rationalism” – rationellt 
förnuft – för att kunna förstå lokala miljöproblem, oberoende av externt for-
mulerade miljönormer. Bonnet tvivlar på om det överhuvud är möjligt att 
förvänta sig något sådant förnuft hos elever som fostrats i en värld som i allt 
högre utsträckning präglats av mäktiga exploaterings- och konsumismideal. 
Han föreslår därför en alternativ tolkning av sustainability som ”a frame of 
mind”, där vår relation till naturen blir avgörande för självbilden och världs-
bilden, istället för att se sustainability som en policy för hur vi kan smälta 
samman önskningar om högre levnadsstandard med bevarandehänsyn till 
naturen.  

Postmodern hållbar utveckling? 
Enligt Olsson (2005) har det under de senaste decennierna vuxit fram ett 
”senmodernt politikområde” som karaktäriseras av att det som utmärker 
traditionell politisk verksamhet utmanas. Hit räknar han den nationella kon-
texten med en hierarkisk och sektoriserad statsapparat med tydlig rågång 
mellan politik och förvaltning samt föreställningen om en partibaserad repre-
sentativ demokrati som kanaliserar samhällsförändringar. Denna förvandling 
påverkar också konceptet hållbar utveckling. Olsson menar att det som ger 
sken av entydighet kan dölja underliggande tolkningstvister. 

Den ytliga konformiteten i texter och tankar om hållbar utveckling döljer 
också enligt Adams (2007) skarpa motsättningar mellan olika meningar. Det 
har blivit ett buzzword som desarmerats sin laddning eftersom alla kan an-
vända det för egna syften utan att någon annan behöver uppröras. Den polske 
filosofen Swyngedouw går ett steg längre och menar att projektet hållbar 
utveckling hör hemma i en postpolitisk kontext där en underförstådd allians 
ingåtts mellan tre moderna globala idésystem: nyliberal kapitalism som eko-
nomiskt system, parlamentarisk demokrati som politiskt system och humani-
tarianism och kosmopolitanism som moralisk grundval (Swyngedouw 2007 
s. 24). Den konsensus som denna treenighet förutsätter och reproducerar 
utesluter maktkamp mellan politiska ideologier. Sådan maktkamp har tidiga-
re varit ett självklart inslag i länders demokratiska utveckling och förkropps-
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ligats i partier, med olika namn på det framtidssamhälle som respektive par-
tis ideologi strävat efter att uppnå.   

Politiska ideologier har haft tydliga och särskiljande namn på sina dröm-
samhällen, det utilitaristiska, anarkistiska, socialistiska, kommunistiska eller 
kapitalistiska samhället har varit åtskiljbara etiketter att samlas under.  När 
nu företrädare för en mängd olika intressegrupper samlas under en gemen-
sam utopi - det hållbara samhället - menar Swyngedouw att vi fått en postpo-
litisk situation där den tidigare maktkampen mellan ideologier ersatts av 
kollaboration mellan upplysta teknokrater och liberala multikulturalister. En 
politik byggd på representativ demokrati har därför tappat sin samhällsför-
ändrande kraft och ersatts av administration av sociala eller ekologiska frå-
gor inom nuvarande socioekologiska relationer. Swyngedouws slutsats är att 
politikerna avsäger sig möjligheten att påverka utvecklingen eftersom intres-
semotsättningar, som är en förutsättning för politisk förändring, döljs under 
konsensuspolitikens släta yta (Swyngedouw 2007).  

Med denna analys närmar sig Swyngedouw Frankfurtskolans kritiska teo-
ri vars syfte är ”att väcka medvetenhet om sociala fenomens politiska karak-
tär och utveckla forskarens förmåga till kritisk reflektion över förgivettagna 
verkligheter vilka man såväl ingår i (som samhällsmedlem) och befors-
kar”(Alvesson & Sköldberg 2008 s. 289). I Horkheimers och Adornos klas-
siska verk Upplysningens dialektik från 1947 går det att hitta intressanta 
kopplingar mellan deras kompromisslösa kritik av det moderna samhället, 
med dess instrumentella rationalitetsideal, sprunget ur upplysningens för-
nuftstro, och vår egen tids upplysningsprojekt – det globaliserade hållbara 
samhället. 

 
Idag [1947], när Bacons utopi om att behärska den [naturen] i vårt handlande 
har gått i uppfyllelse i planetarisk skala, har det blivit möjligt att urskilja ar-
ten av det tvång han tillskrev naturen. Det var maktens eget. Det vetande som 
för Bacon utan tvivel utgjorde människans överlägsenhet vore nu i stånd att 
upplösa denna makt. Men öga mot öga med den möjligheten har upplysning-
en istället övergått till ett massbedrägeri i det beståendes tjänst (Horkheimer 
et al. 1997 s. 58) 
 

Den konstgjorda konsensus som enligt Swyngedouw präglar den officiella 
tolkningen av hållbar utveckling blir då just ett sådant exempel på ”massbe-
drägeri i det beståendes tjänst” som Horkheimer/Adorno pekar på. Även 
inom utbildningsområdet finns det kritiker som menar att hållbar utveckling 
blivit ett begrepp som bevarar i stället för utmanar ohållbara strukturer i 
samhället.  
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Hållbar utveckling 2010 
Olsson (2005) finner två huvudkategorier i förhållningssätten till hållbar 
utveckling. På ena sidan företrädare för ekologisk modernisering, på den 
andra sidan företrädare för ekologism eller djupekologi. En förenklad jämfö-
relse av synsätten visar att företrädare för ekologisk modernisering först vill 
förklara hur miljövärden kan tillgodoses inom ramen för nuvarande domine-
rande ideologier och ekonomiska doktriner medan ekologism och djupeko-
logi kräver en betydligt djärvare och radikalare samhällsomvandling. 

 
Tabell 1. Jämförelse mellan ekologisk modernisering och ekologism 

Källa: Olsson, J (2005) s. 93 

Utifrån denna uppdelning blir det uppenbart att den hittills dominerande 
”hållbar utvecklingsdiskursen” hamnar inom kategorin ekologisk modernise-
ring. Tabellens båda perspektiv utgör två ”nära nog motsatta alternativ; de är 
starkt för respektive emot det moderna västerländska projektet” (Olsson 
2005 s. 92). Risken med denna snäva kategorisering är dock att man låter 
motståndarna definiera varandra med de tendenser till överdrifter detta inne-
bär. Olsson öppnar för att antropocentrism är ett bredare begrepp än vad 
ekologister ofta anför och framhåller att antropocentrism inte nödvändigtvis 
måste vara synonymt med exploatering och degradering av naturen. I själva 
verket rymmer antropocentrismen en ganska stor bredd från vad Olsson kal-
lar ”chauvinistisk antropocentrism” till en betydligt mera måttfull ”upplyst” 

Synsätt på: Ekologisk modernisering Ekologism/ Djupekologi 

Det moderna sam-
hällsprojektet 

Fortsatt modernisering 
med ”gröna” drag 

Fundamental modernise-
ringskritik 

Relationen mellan 
människa och natur 

Instrumentell antropocen-
trism 

Ekocentrism/biocentrism; 
inte bara människan har ett 
inre okränkbart värde 

Rättvisebegrepp 

 

Begränsat intresse. Grön 
tillväxt kan lösa fördel-
ningsproblem globalt och 
mellan generationer 

Stort intresse:                        
– global rättvisa                     
– generationsrättvisa             
– ekologisk rättvisa 

Demokrati och  

folkligt deltagande 

Liberal demokrati anses 
effektiv utan att folkligt 
deltagande prioriteras 
högt. Liberal demokrati 
är flexibel. 

Liberal demokrati utmanas 
av ekologiska principer som 
bygger på decentralistiska, 
småskaliga och/eller auktori-
tära lösningar 
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antropocentrism (Olsson 2005 s. 94). Det är i denna tradition som Olsson 
menar att behoven av förändring är lättast att omsätta i handling och han 
förordar därför en tredje ståndpunkt som bygger på en kombination av upp-
lyst antropocentrism och en radikal uppfattning i synen på behovet av sam-
hällsförändring.  

En viktig aspekt av detta förnyelsearbete är att problematisera och öka kun-
skaperna om förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och miljö i syfte att 
kombinera ekologiska, ekonomiska och sociala värden till en hållbar utveck-
ling. Detta integrerade perspektiv på utveckling innebär att olika rättvisedi-
mensioner beaktas (ekologisk, global och generation). Det innebär vidare att 
den moderna liberala demokratin förnyas med fler inslag av deltagande, deli-
beration samt inte minst kosmopolitiska principer med ambitionen att i olika 
slags beslutskalkyler inkludera naturvärden i betydligt högre grad än vad som 
historiskt sett har varit vanligt (Olsson 2005 s. 98). 

 
Olsson argumenterar för den tredje ståndpunkten genom att framhålla den 
begränsade framkomligheten i de båda andra alternativen. För biocentri-
kern/ekocentrikern finns det inga enkla moraliska lösningar när arter ställs 
mot arter och denna inriktning löper dessutom risken att isolera sig från 
samhällsutvecklingen eftersom den präglas av misstro mot det politiska eta-
blissemanget och ibland även ifrågasätter demokratin utifrån ekologiska 
principer. För den instrumentelle, chauvinistiske antropocentrikern definie-
ras konflikter mellan arter och mellan samhälle och natur överhuvudtaget 
inte som ett problem vilket gör även den inriktningen irrelevant.  

Den tredje ståndpunktens strategi för hållbar utveckling betonar ett samti-
digt behov av att förändra samhället genom vitalisering av demokratin och 
att problematisera tillväxtens innehåll i relation till olika naturvärden. 

The point is that both economic growth and environmental protection are es-
sential for sustainable development, but that sustainable development also 
implies that not all of the environment should be conserved, and that not all 
patterns of growth are desirable (Lafferty & Meadowcroft 2000 s. 448). 

 
Att på detta sätt betona interaktionen mellan samhälle och natur/miljö inne-
bär att miljöetiska överväganden inte enbart kan bli en fråga om konsekven-
ser i naturen av mänskliga handlingar och att det inte finns någon på förhand 
given rangordning mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensio-
nerna.  

För att svara på om, när, hur och varför vi behöver ge företeelser inom någon 
av dessa dimensioner företräde framför någon av de andra behöver vi se till 
platsspecifika fall (Kronlid 2005 s. 23).  
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Avsaknaden av på förhand givna utgångspunkter och prioriteringsordningar 
inom miljöproblematikens område ställer också krav på en öppen definition 
av miljöetik vilket Kronlid (2005 s. 27) tillhandahåller:  

Miljöetik är det kritiska studiet av de miljömoraliska frågor som uppstår 
inom miljöproblematikens område. 

 
Betoningen på enskilda människors förändring som en förutsättning för ett 
samhälles (hållbara) utveckling är ett tydligt inslag i idédebatten om vad som 
karaktäriserar en framgångsrik undervisning för hållbar utveckling. Landorf 
et al. (2008) markerar detta genom att lägga till human så att de i stället för 
ESD vill införa ESHD – Education for Sustainable Human Development. De 
hämtar inspiration från Amartya Sens human capability approach (Sen 
2004) som har agency som ett centralt begrepp. En agent är en person med 
makt och förmåga att förändra de omständigheter som är viktiga för perso-
nens välbefinnande. 

Sen (2000) lyfter fram ”substantive freedoms" - verkliga friheter - såsom 
möjligheten till ett långt liv, engagemang i ekonomiska aktiviteter och delta-
gande i det politiska livet som avgörande mått på utvecklingsnivån i ett land. 
Detta synsätt har präglat konstruktionen av FN:s välfärdsindex Human De-
velopment Index (HDI). Fattigdom ses då inte bara som berövande av in-
komst utan också som ett berövande av capability – möjligheter att av egen 
kraft ta sig ur fattigdomen. Utbildning ses med detta perspektiv som en av-
görande möjlighet att erövra capability – verklig möjlighet att välja ett så-
dant liv man önskar och att kunna genomföra det (Hoffman 2005).  

Kapitlet har visat att det finns en rad olika tolkningar och tillämpningar av 
begreppet hållbar utveckling. Vissa kritiker tolkar det som att begreppet 
tömts på sitt innehåll. Sökandet efter en konstruktiv tillämpning av konceptet 
hållbar utveckling kan också ses som tecken på att den moraliska och etiska 
mognad som efterlysts sedan Kants dagar kanske är på väg att utvecklas. 
Med ord lånade av den finländske filosofen Georg Henrik von Wright kan 
det uttryckas som:   

Det vetenskapliga sanningssökandet skall måhända igen värderas för den ori-
entering det ger vår strävan efter en förnuftig livsstil och inte enbart för den 
makt det skänker att dirigera och manipulera våra av naturen givna livsvill-
kor. I de förändringar, som den vetenskapliga världsbilden håller på att ge-
nomgå […] har jag tyckt mig igenkänna en början till en sådan omvärdering 
(Wright 1987 s. 153). 

von Wright uppfattades av många läsare som pessimist när han för mer än 20 
år sedan skrev detta i den uppmärksammade boken Vetenskapen och förnuf-
tet. Hans iakttagelse om en början till omvärdering kan också tolkas som ett 



 26 

uttryck för en mer upplyst antropocentrism, det som ovan presenterades som 
en tredje ståndpunkt.  

Detta kapitel har gett en idéhistorisk översikt över begreppet hållbar ut-
veckling och redovisat olika sätt att tolka begreppet på samhällsnivå.  
I nästa kapitel presenteras teorier som söker förklaringar till varför skillnader 
i attityder och värderingar uppstår på individ- och gruppnivå. 
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3. Teori 

Enkätfrågorna i denna studie berör fyra olika aspekter av hållbar utveckling 
nämligen attityder till bevarande av naturen, till utnyttjande av naturen, till 
transnationell solidaritet samt till jämlikhet som ekonomisk fördelningsprin-
cip. På de psykologiska, sociologiska och statsvetenskapliga forskningsfälten 
finns en mångfald av teorier som söker förklara hur värderingar och attityder 
formas i samhället. I detta kapitel fokuseras på teorier från tre områden. För 
det första; vilka faktorer som påverkar värderingsbildning och -förändring i 
ett samhälle. För det andra; hur värderingar uttrycks genom attityder och 
vilka olika funktioner attityder kan ha, För det tredje; vilka konsekvenser för 
hållbar utveckling som kan följa av olika värderingar och attityder.  

Värden och dess drivkrafter 
En generell definition av begreppet värde syftar på sådana grundläggande 
övertygelser som bildar underlag för en persons attityder och vägleder indi-
videns handlingar i riktning mot önskvärda slutmål (Schwarz 1994). Domi-
nerande värdesystem i ett samhälle uppstår inte i ett socialt tomrum utan 
formas av olika drivkrafter och överförs genom primär och sekundär sociali-
sation. Vilka värden som främjar en hållbar utveckling har diskuterats av 
Earth Charter (Earthcharter 2000), World Summit on Sustainable Develop-
ment (WSSD 2002) och The Global Scenario group (Raskin et al. 2002), 
men det är bara i Millenniedeklarationen som fundamentala värden som 
krävs för att uppnå hållbar utveckling presenteras (Leiserowitz et al. 2006 s. 
418). 

I policydokumenten från FN- och UNESCO rörande hållbar utveckling 
och ESD framhålls vikten av att människors värderingar ändras så att attity-
der och beteenden bidrar till en global hållbar utveckling. Millenniedeklara-
tionen betonar följande värden (values) som särskilt viktiga i de internatio-
nella relationerna: frihet, jämlikhet, solidaritet, tolerans, respekt för naturen 
och delat ansvar (FN 2000). Trots den vikt värdena tillmäts är kunskapen 
obetydlig om hur de kan mätas och hur sambanden mellan värdena och håll-
bar utveckling ser ut (Shepherd et al. 2009). Därmed blir frågan om vad som 
påverkar värderingsbildning i ett samhälle relevant. Vissa forskare menar att 
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de klassiska ideologiernas betydelse som drivkrafter bakom värderingar i ett 
samhälle har minskat (Moisi 2009). Andra drivkrafter som framhålls är eko-
nomisk tillväxt, religion och känslor.    

Ekonomisk tillväxt 
En teori om värderingsförskjutningar i det västerländska samhället som fått 
stor spridning formulerades av Inglehart (1977). Han hävdar att det i alla 
länder sker en övergång från materiella till postmateriella värderingar i takt 
med stigande välstånd och ekonomisk tillväxt. Det innebär bland annat att 
existentiella frågor, som till exempel miljöfrågor och människans relation till 
naturen får större utrymme, att könsrollerna utjämnas och att toleransen ökar 
mot grupper som avviker från traditionella normer. 

Teorin utgår från två hypoteser: knapphets- respektive socialisationshypo-
tesen. Knapphetshypotesen innebär att individens prioriteringar reflekterar 
den socio-ekonomiska omgivningen. Individer prioriterar sådant som det 
upplevs råda brist på. Så länge människor lever i ekonomiskt knappa om-
ständigheter tenderar de att värdera materiella frågor om trygghet och eko-
nomi högt. Yngre generationer, som växer upp under relativt sett ekonomiskt 
godare tider än sina föräldrar, prioriterar däremot postmateriella värden, som 
i den situationen kan uppfattas som en ”brist”, till exempel biologisk mång-
fald och god miljö men även tolerans, jämlikhet och solidaritet. 

 Socialisationshypotesen säger att relationen mellan den socioekonomiska 
kontexten och de dominerande värderingarna präglas av tröghet eftersom 
varje generations värderingar formas under ungdomsåren och sedan föränd-
ras ganska lite. Ingleharts teori har fått stort genomslag. Såväl globala 
(World Value Survey), Europeiska (European Value Survey), som svenska 
(SOM-institutet) opinionsinstitut använder Ingleharts teori vid analys av sina 
enkätundersökningar. 

 En av teorins grundantagande är att värden kan rangordnas eftersom vis-
sa behov är mer basala än andra. Detta ifrågasätts av Sen (2004) som menar 
att mänskliga värden inte kan rangordnas eftersom prioriteringen är indivi-
duell och beroende av faktorer som exempelvis kön, sexualitet, klass, och 
etnicitet. 

Teorin har också ifrågasatts från andra utgångspunkter; Giacalone och 
Carole (2004) vill omdefiniera innebörden av postmateriella värden och 
menar att en endimensionell skala från materiella till postmateriella värde-
ringar är otillräcklig för att urskilja värdenas komplexitet. Carlisle och Smith 
(2005) menar att miljöattityder bättre prediceras av var på skalan mellan 
egalitarianism och individualism en individ befinner sig än av styrkan i 
postmateriella värderingar. Moors (2007) efterlyser en differentiering av 
”materialistklassen” i en auktoritär, en konservativ och en ekonomisk under-



 29

kategori och pekar på utbildningsnivå som särskiljare för dessa kategorier 
snarare än knapphetshypotesen.  

Sambandet mellan ekonomisk tillväxt i ett land och medborgarnas vilja 
att betala för miljöförbättringar har också ifrågasatts av Israel och Levinson 
(2004) som med empiriskt stöd argumenterar för att relationen mellan väl-
stånd och oro för miljön visar en konkav kurva i stället för en linjär. Efter en 
viss inkomstnivå avtar individens vilja att bidra ekonomiskt till miljöförbätt-
ringar. De finner alltså inget stöd för att individers vilja till ekonomiska upp-
offringar för att skydda miljön skulle öka med ekonomisk tillväxt i ett land.  
Dunlap och Mertig (1997) argumenterar också mot Ingleharts teori genom 
att visa att oro för miljön ofta är högre i fattiga länder än i rika. De utgår då 
från New Ecological Paradigm (NEP), en teori som utvecklades av Dunlap 
och Liere (1978) och som förutsäger ett globalt paradigmskifte mot en högre 
grad av miljöhänsyn, inte som en följd av ekonomisk tillväxt utan som en 
följd av ökade kunskaper om negativa miljöeffekter.  

Religion och det andliga  
En annan källa till individers värderingar är religion. Inglehart menar att det 
visserligen pågår en sekulariseringsprocess i betydelsen att religion betyder 
allt mindre för allt fler människor och inom allt fler samhällsområden (Ha-
gevi 2002), men att denna process går mycket långsamt eftersom den reli-
giösa socialisationen främst sker inom familjen, vilket är en stark form av 
normöverföring mellan generationer. Resultat från European Value Survey 
(Halman & Liijkx 2009) visar att religionens inflytande som värdemässig 
inspiration på en politisk samhällsnivå minskar, medan religion samtidigt är 
relevant på den personliga nivån. Att så är fallet bekräftas av resultat från 
forskningsprojektet Religion in Education: A contribution to Dialogue or a 
Factor of Conflict in Transforming Societies of European Countries (RED-
Co). Jozsa (2010) visar att ungefär hälften av ungdomarna i sex europeiska 
länder definierar sig som tillhöriga en religion och att familjen är den klart 
viktigaste källan till dessa ungdomars religiösa inspiration.  

Malik (2010) menar att religion idag fungerar som en individuell och kul-
turell identitetsbyggare snarare än som gemensam värdeguide på samhälls-
nivå och tillägger att flera ”new age” rörelser tillkommit med starkt fokus på 
individuellt välbefinnande. Maliks slutsats är att religionen sekulariserats 
och individualiserats och att religiösa incitament mer blivit en fråga om att 
må gott på ett individuellt plan än att göra gott tillsammans.  Denna slutsats 
implicerar en dissonans i Ingleharts teori, vilken förutsätter att transforma-
tionen från materiella till postmateriella värderingar sammanhänger med att 
religionens inflytande minskar, både på det privata och på det offentliga 
planet (Halman & Liijkx 2009). 
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Värderingar och attityder är också delar av en människas övergripande 
livsåskådning. Uddenberg (1995) hänvisar till Wikström (1993), som skiljer 
mellan livsåskådningars innehåll och funktion. Innehållsliga aspekter svarar 
på frågor om faktiska förhållanden, varför saker förhåller sig som de gör och 
vilka värderingar som är gällande – uppfattningar om vad som är ont och 
gott, rätt och fel. Verklighetsuppfattning och värderingar är djupt förbundna 
med varandra och även med individens självbild.  

Att förstå en livsåskådning utifrån dess funktion är att se den som en 
kompass som underlättar orientering i tillvaron och tolkning av upplevelser.  
Uddenberg tillskriver ett sådant orienteringssystem fyra funktioner. För det 
första skapar det en identitet som ger individen en bild av sig själv och sin 
plats i tillvaron. För det andra har det en diagnostisk funktion genom att ge 
förklaring till det som händer i omvärlden. För det tredje har det en emotiv 
funktion genom att hjälpa människor att förhålla sig känslomässigt till om-
världen och för det fjärde har orienteringssystemet en handlingsmotiverande 
funktion som vägleder individens beteende och handlingar. 

En livsåskådning ger alltså både en världsbild och en inriktning. “Den sä-
ger något om hur världen ser ut, men också något om hur den borde se ut” 
(Uddenberg 1995 s. 13). Om religiösa föreställningar tidigare varit den hu-
vudsakliga källan till människors livsåskådningar så har vetenskapen alltse-
dan upplysningstiden fått en växande betydelse som förklaring till varifrån 
människors livsåskådningar får påfyllning. När det gäller människans rela-
tion till naturen så menar Uddenberg att särskilt biologi och ekologi är ve-
tenskaper som tenderar att jämställa människor och djur och att det är influ-
enser från dessa vetenskaper som förklarar att biocentriska och ekocentriska 
värderingar tycks bli allt vanligare bland svenskar. 

Ett tema som Uddenberg (1995) utvecklar i en studie av ”Moderna svens-
kars syn på människans plats i naturen” är människans relation till naturen 
och vilken betydelse naturkontakt och upplevelser i naturen har. I intervjuer-
na är det flera informanter som uttrycker en närmast religiös vördnad inför 
naturen, dock utan att koppla den till kristendom. Uddenberg tolkar detta 
som exempel på vad den tyske religionssociologen Otto (1924) kallade det 
numinösa, (av latinets numen; ande eller kraft). Det numinösa är något helt 
annat än vardagen, där finns det heliga som samtidigt är både skrämmande 
och tilldragande. Otto menar att människan har en medfödd förmåga till 
religiösa upplevelser men för att utveckla denna krävs personlig erfarenhet 
av det numinösa. Uddenberg menar att för många människor tycks det som 
om naturen har ersatt kyrkan som den plats där denna erfarenhet hämtas. Det 
som Wikström (1993) kallar ”helighetens vägran att försvinna” visar sig i 
intervjupersonernas svar som handlar om naturupplevelser. För många av 
Uddenbegs informanter var det i skogen, på havet, bland bergen eller på sjön 
och inte i kyrkan som de fick kontakt med ”det heliga”.  
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Det numinösa leder tanken till ”erfurcht vor dem leben - vördnad för li-
vet” (Schweitzer & Grabs 1959). Erfurcht har etymologiska rötter som kom-
binerar högaktning och fruktan och ligger därmed nära det numinösa.  

Enligt Schweitzer har människan i det moderna industriella samhället 
fjärmat sig från en ursprunglig insikt att det goda i livet hänger samman med 
det goda i naturen och ersatt denna insikt med en syn på naturen som en 
neutral, värdebefriad och mekaniskt styrd kraft. ”Schweitzer´s ethical thin-
king sought to re-establish the bond between nature and ethics” (Desjardins 
2006 s. 132). Det andliga livets grundval innebär enligt Schweitzer sannfär-
dighet och trohet mot det faktum att ”viljan till liv i mig uppträder som en 
vilja till liv som vill förenas med all annan vilja till liv” (Schweitzer & Grabs 
1959 s. 210). I ”all annan vilja till liv” inkluderar Schweitzer såväl alla andra 
människor som allt levande i naturen och han kan därför ses som en inspira-
tör till den biocentriska miljöetiken som utvecklades av bland andra Rotley, 
Singer och Naess under 1970-talet. Att uppleva naturen som skrämmande 
och tilldragande och känna samtidig fruktan och hänförelse visar att känslor 
kan påverka människors värderingar.  

Känslor 
Moisi (2009) hävdar att tre primära känslor; rädsla, hopp och förödmjukelse, 
fått en ökad betydelse som underlag för värderingar och identitetsbildning i 
världen under de senaste 20 åren samtidigt som de klassiska ideologierna 
visat en trendmässig minskning. I Europa och USA växer rädslan för eko-
nomisk tillbakagång, minskad välfärd och terrorism. I den muslimska delen 
av världen växer känslan av förödmjukelse medan stora delar av Asien präg-
las av hopp om en bättre framtid. För att återknyta till Ingleharts teori så 
visar nyare attitydundersökningar i Europa att tre decenniers trendmässiga 
ökning av postmateriella värderingar för alla nytillkomna ålderskohorter i 
efterkrigsgenerationerna har brutits (Inglehart 2008). Från 1970 till 2000 
uppvisade nytillkomna ålderkohorter alltid högre grad av postmateriella vär-
deringar än äldre. Från 2006 är det inte längre så. I kohorterna födda 1966-
75 och 1976-85 minskar postmateriella värderingar från år 2000, så att dessa 
åldersgrupper sex år senare, 2006, har svagare postmateriella värderingar än 
de två föregående kohorterna födda 1946-55 och 1956-65 (Inglehart 2008). 
Detta minskar inte relevansen i Ingleharts teori, att ekonomisk tillväxt leder 
till mer postmateriella värderingar, för som han själv formulerar det: 

Despite some economic growth, rising levels of income inequality have 
brought little or no increase in real income for most of the cutbacks in the 
welfare state and high levels of unemployment, particularly among youth 
(Inglehart 2008 s. 136) 
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När en ungdomsgeneration på detta sätt drabbas av arbetslöshet, ekonomisk 
osäkerhet och krympande välfärd är det lätt att inse att balansen mellan käns-
lorna hopp, rädsla och förödmjukelse i ungdomsgenerationen förändras. Att 
det får återverkningar på attityder till hållbar utveckling stöds av Wilkinson 
och Pickett (2010) som påpekar att:  

Det förefaller som om de ojämlikheter som påverkar hur vi behandlar var-
andra inom våra egna samhällen också påverkar de normer och förväntningar 
som ligger till grund för vårt uppträdande i internationella frågor (Wilkinson 
& Pickett 2010 s. 237). 

 
De drar slutsatsen att ekonomisk tillväxt spelat ut sin roll som välståndshöja-
re i de rika länderna och nu istället leder till ökad social oro, samt känslor av 
pessimism och uppgivenhet inför framtiden. Wilkinson och Pickett ifrågasät-
ter inte explicit Ingleharts teori men visar att ekonomisk tillväxt inte med 
automatik leder till en ökning av postmateriella värderingar som tolerans 
mot oliktänkande och omsorg om naturen.   

Nya konfliktlinjer och klassmönster 
Utifrån ett klassperspektiv påverkas individer av de värden som är viktiga i 
den klass de tillhör. Med detta synsätt påverkas också ungdomars värdering-
ar av föräldrarnas klasstillhörighet genom socialisering. Idag ifrågasätts om 
klass är en relevant indelningsgrund för ett samhälle. Ifrågasättandet kan 
grundas i att man kritiserar det traditionella klassperspektivet för att alltför 
enögt betona förvärvsarbetet och bortse från den informella reproduktions-
sfären (Berglund & Schedin 2009). En annan utgångspunkt är att den tryg-
gade materiella standarden för arbetarklassen lett till att fritidslivet fått en 
större påverkan på människors värderingar än arbetslivet (Offe & Keane 
1985). En tredje grupp menar att en alltmer individualiserad livsstil, där 
grupptillhörighet och identitet markeras genom konsumtionsstil har gjort 
arbetslivet mindre relevant (Lash & Urry 1987; Bauman 1992), eller inte 
relevant över huvud taget (Pakulski & Waters 1996), för att definiera vilken 
klass en individ tillhör. Arbetsinnehållet i det postindustriella samhället gör 
att viktiga kontrollfunktioner spridits ut på många mellanliggande nivåer. 
Nya sätt att organisera arbetet med mer individualiserade relationer mellan 
företag och medarbetare medför att löntagare ser mindre likheter i varandras 
situation enligt vissa forskare (Bengtsson 2008) och därmed uppkommer inte 
någon känsla av klassidentitet.  

Mot detta ifrågasättande av klassbegreppet anförs en rad nya sätt att defi-
niera klass. Scott (2002) skiljer mellan ekonomisk klass och social klass. En 
social klass definieras genom ”social gemenskap och gemensamma världs-
bilder” (Svallfors 2004 s.22) och vad som fyller världsbilden kan då vara en 
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fråga om vilket kulturellt kapital bäraren av världsbilden förfogar över. En-
ligt Bourdieu och Passeron (2008) sker överföringen av det kulturella kapita-
let genom primär socialisation då föräldragenerationens värderingar överförs 
till barnen. Eftersom det kulturella kapitalet är ojämnt fördelat reproduceras 
därigenom samhällets sociala klasskillnader (Bennett et al. 2009). Föreställ-
ningen att det moderna skolsystemet kompenserar elever med lite socialt 
kulturellt kapital motsägs av resultaten från Bourdieus (2008) forskning, som 
visar att elevernas studieresultat i hög grad bestäms av det kulturella kapital 
de har tillgång till i hemmet. Utifrån denna teori blir det rimligt att anta att 
elevers attityder till hållbar utveckling också har ett tydligt samband med 
deras kulturella kapital.   

Globaliseringens vinnare och förlorare  
Lipset och Rokkan (1967) har formulerat en teori om hur historiska bryt-
punkter som reformationen, nationalstaternas uppkomst och industrialismen 
skapat nya sociala och kulturella skiljelinjer. Vissa sociologer och statsveta-
re, (Oskarson 2010; Kriesi et al. 2006), menar att globaliseringen är en sådan 
historisk brytpunkt där en ny sociokulturell skiljelinje håller på att etableras 
mellan olika grupper utifrån hur globaliseringen påverkar människors livs-
chanser.  

På skiljelinjens ena sida finns ett arbetsliv som i hög grad är inriktat mot 
arbete med människor och som kräver kommunikativa färdigheter och kultu-
rell förståelse (Kitschelt & McGann 1997). När arbetet inriktas mot männi-
skor antas det också utveckla mer humanistiska värden än om det främst är 
inriktat på ting (Oskarson 2010 s. 204). På denna sida är risken att bli arbets-
löshet låg och möjligheten att utvecklas i sitt arbete god. På skiljelinjens 
andra sida finns arbeten som i hög grad är inriktade mot produkter eller ting, 
risken för arbetslöshet är större och arbetet är också mer hierarkiskt organi-
serat. En uppdelning av arbetsmarknaden enligt dessa grunder kan enligt 
Oskarsson bidra till en förstärkning av värderingar längs en auktoritär-
libertariansk dimension. På globaliseringens vinnarsida ökar libertarianska 
värderingar i styrka och på förlorarsidan förstärks auktoritära värderingar. 

Auktoritära och libertarianska värderingar 
Kärnan i den auktoritära-libertarianska dimensionen består av synen på hie-
rarki och tolerans (Stubager 2008). Den auktoritära polen ser en hierarkisk 
organisation som naturlig och rätt medan liberatarianer förordar en fri och 
jämlik interaktion mellan människor utan hänsyn till sociala positioner. To-
lerans av det ickekonforma är den andra kärnaspekten.  Att se en mångfald 
av normsystem och uppfattningar som en tillgång, värd att skydda, är en 
libertariansk grundinställning medan den auktoritära inställningen är att de 
som avviker från konventionella normer eller står utanför samhällsgemen-
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skapen måste anpassa sig till samhällets normer och att variation i normer 
inte har ett egenvärde. Flera studier har visat att utbildningslängd är den 
enskilda faktor som starkast förklarar skillnader i position på skalan mellan 
auktoritära och libertarianska värderingar (Hyman & Wright 1979; Lipset 
1981; Nunn et al. 1978; Pascarella & Terenzini 1991; Werfhorst & Graaf 
2004). Frågan blir då hur och varför utbildning förändrar människors värde-
ringar i mer libertariansk riktning.  

Hur utbildning kan påverka värderingar 
Stubager (2008) ser fyra tänkbara effekter av utbildning som skulle kunna 
leda till mer libertarianska värderingar. För det första; psykodynamiska effek-
ter; att utbildning leder till att individen känner sig psykologiskt säkrare och 
lättare kan hantera avvikelser från det egna sättet att leva vilket bland annat 
tar sig uttryck i ökad tolerans mot minoritetsgrupper. Säkerheten som utbild-
ning innebär stärker också känslan av kontroll över det egna livet och av att 
inte känna sig hotad av snabba samhällsförändringar. För det andra; sociali-
sationseffekter som innebär att den som utbildas införlivar sådana värdering-
ar och attityder som dominerar bland lärare och som präglar utbildningsmil-
jön och utbildningsinnehållet. Ett grundantagande är att utbildning i sig in-
nebär att perspektiven vidgas och när fler aspekter tillkommer rör sig indivi-
den i riktning mot den libertarianska polen. Här kan teorierna delas upp 
mellan de som utgår från linjära samband mellan utbildningslängd och vär-
deringar (Smith 1995 s. 220) och de som också fokuserar på skillnader i 
socialisationsinnehåll mellan olika utbildningar (Werfhorst & Graaf 2004) 
och då särskilt poängterar betydelsen av utbildningsinnehåll som utvecklar 
studenters kommunikativa förmåga så att de blir;  

…aware of other people’s standpoints and motives, thereby broadening stu-
dents´ horizons and socializing them to value and accept divergent stand-
points (Werfhorst & Kraaykamp 2001 s. 313).  

 
Den tredje modellen utgår från kognitiva effekter av utbildning. Kunskaper 
om hur olika trosföreställningar, värderingar och beteenden kan legitimeras 
med hänvisning till mänsklighetens alla kulturella varianter antas då öka 
förmågan att föra sofistikerade resonemang om mänskliga rättigheter och 
demokratiska dilemman och leda till en vidsynt och tolerant inställning.  

För det fjärde leder lång utbildning till allokeringseffekter som innebär att 
hög lön, säker position på arbetsmarknaden och hög social status allokeras 
till dem med längst utbildning. Därmed behöver inte individer i denna grupp 
känna sig hotade av konkurrens från individer lägre ner på den sociala rang-
skalan och kan därför utveckla en tolerant inställning (Lipset 1981). Stuba-
ger (2008) prövar dessa fyra modeller i en explorativ analys. Hans slutsats är 
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att socialisationsmodellen bidrar starkast till förklaringen av relationen mel-
lan utbildning och libertarianska värderingar.  

Vad är en attityd? 
Grundläggande värderingar i ett samhälle visar sig genom individernas atti-
tyder och handlingar. I följande avsnitt presenteras teorier som förklarar hur 
attityder bildas, vilken funktion attityder har samt hur sambanden ser ut mel-
lan kunskaper, attityder och handlingar. 

Attityder är en av länkarna i Kunskaper-Attityder-Beteenden (KAB)-
kedjan (Schrader & Brown 2008). Studier av KAB-samband som gjorts 
inom socialpsykologi och miljöpsykologi, (von Borgstede 2008; Stern & 
Dietz 1994; Schultz et al. 2005; Snelgar 2006), visar att KAB-sambanden är 
komplexa och svårförutsägbara och att positiva miljöattityder inte alltid följs 
av mer miljövänliga handlingar.  

Attityder visar vilken inställning människor har till olika företeelser. En 
attityd definieras som en psykologisk tendens som uttrycks genom att utvär-
dera en specifik enhet med någon grad av gillande eller ogillande (Eagly & 
Chaiken 1993). Med andra ord – en inställning till något man tänker på eller 
registrerar. Allt som en person kan registrera kan därmed ses som attitydob-
jekt (Jagers et al. 2009 s. 20).  

Attitydfunktioner 
Attityder kan ha olika funktioner och påverka handlingar i olika hög grad. 
Jagers (2009) refererar till Katz (1960) klassiska kategorisering av attityd-
funktioner som kunskapsmässiga, utilitaristiska, ego-defensiva och värdeex-
pressiva och till Bohner och Wänke (2002) som föreslår en sammanfattning 
av dessa till två huvudsakliga funktioner; (a) kunskapsorganisation och 
guidning i att avstå från eller närma sig något, och (b) högre psykologiska 
behov. Till den senare kategorin hör de attitydfunktioner som har till uppgift 
att uttrycka centrala värden och individens självbild, det som Katz (1960) 
benämner värdeexpressiva attityder.   

Med denna uppdelning av attityders funktion blir det lättare att förstå var-
för sambanden mellan attityd och beteende ibland är svaga. Om en attityd 
har funktionen att uttrycka en existentiell värdering är det troligare att den 
leder till en handling som överensstämmer med attityden än om attitydfunk-
tionen är att maximera den egna nyttan. En enkätfråga som handlar om man 
kan tänka sig att skänka pengar till hjälpbehövande jordbävningsoffer kan 
tolkas och besvaras utifrån dessa två olika utgångspunkter. Antingen utifrån 
hur viktigt man tycker det är att hjälpa andra människor (värdeexpressivt) 
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eller utifrån om man för tillfället anser sig ha råd att donera eller inte (utilita-
ristiskt) eller utifrån en kombination av de båda utgångspunkterna. 

Om en enkätfråga formuleras så att respondenten inte kopplar den till en 
viktig värdering utan till de omständigheter personen befinner sig i för tillfäl-
let så behöver inte svaret säga något om respondentens värderingar. En 
schematiserad modell av processer som föregår en attityd och responser som 
följer av en attityd kan se ut enligt följande: 

 
Figur 1. Teoretisk modell av processer som föregår en attityd och responser som 
följer av en attityd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Källa: Jagers 2009 s. 21, bearbetning av Eagly och Chaiken 1993 och Bohner och Wänke 
2002 
 
Med modellen som utgångspunkt kan till exempel en persons generella atti-
tyd till den globala uppvärmningen förklaras dels av kunskaper om samband 
mellan koldioxidutsläpp och stigande temperatur (kognitiv process), en käns-
la av sorg över att isbjörnens livsmiljö hotas (affektiv process) och en vilja 
att avstå från att använda fossila bränslen för att minska de egna utsläppen av 
CO2 (beteendemässig process). En viss attityd till global uppvärmning kan i 
sin tur leda till kognitiv, affektiv eller beteendemässig respons som skulle 
kunna ta sig uttryck i ökat kunskapssökande, upprörd argumentation mot 
meningsmotståndare eller att byta från bensin- till biogasbil. En attityd kan 
självklart också vara ett resultat av, och resultera i, olika kombinationer av 
de tre faktorerna (Jagers et al. 2009 s. 22).  
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Attityders stabilitet  
Inom socialpsykologisk och statsvetenskaplig forskning förekommer två 
grundläggande synsätt på hur attityder formas. Dessa två synsätt får helt 
olika konsekvenser för synen på attityders stabilitet. Enligt olika varianter av 
tillgänglighetsmodellen3 är attityder instabila och formas på nytt varje gång 
de efterfrågas eller behövs. Attityden blir då en funktion av olika – och san-
nolikt motstridiga – överväganden som dyker upp i sinnet hos individen i ett 
visst ögonblick – till exempel när en enkät besvaras. Enligt den alternativa 
uppdateringsmodellen4 existerar istället någon form av stabila attityder i 
individens långtidsminne som ligger till grund för ställningstaganden och 
beslut i varje ny situation. Det råder ingen samsyn om vilken modell som 
äger störst tillämplighet. En ståndpunkt är att uppdateringsmodellen äger 
större giltighet när individen vet i förväg att ett beslut måste fattas, medan 
tillgänglighetsmodellen är mer korrekt när beslutet, eller frågorna, kommer 
mer överraskande (Jagers et al. 2009 s.23).  

Miljöpsykologiska teorier  
Inom det miljöpsykologiska forskningsfältet utvecklades under 90-talet teo-
rier som bland annat syftade till att förklara de svaga sambanden mellan 
kunskaper, attityder och beteenden på miljöområdet. Ett annat syfte var att 
söka efter samband mellan människors attityder till naturen och till andra 
människor. 

Värdenas objekt 
Stern och Dietz (1994) menar att miljöetiska ställningstaganden grundas i 
individens generella värderingsmönster och att man kan dela in detta möns-
ter i tre huvudkategorier som innehåller jaget, andra människor och naturen. 
Benägenheten att agera på ett miljövänligt, eller solidariskt, sätt avgörs där-
med av vilket relativt värde en individ tillmäter tre olika värdeobjekt; sig 
själv, andra människor samt djur och växter i naturen. Stern och Dietz value 
basis theory förklarar vad som avgör om en individ väljer att utföra miljö-
vänliga handlingar genom att koppla detta till i vilken grad individen tror att 
det kan uppstå negativa konsekvenser för det value object (individen 
själv/egoism, medmänniskor/altruism, naturen-biosfären) som individen i 
fråga värderar högst. 

                               
3 Jagers et al. 2009 översättning av accessibility models respektive memory-based models 
4 Jagers et al. 2009 översättning av on-line model 
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Denna kategorisering av människors underliggande värderingar i egois-
tiska, social-altruistiska och biosfäriska ger ett teoretiskt underlag för att i 
attitydundersökningar särskilja dessa tre olika motiv bakom engagemang och 
handling i miljöfrågor. En individ kan till exempel vilja skydda miljön för att 
inte själv bli drabbad, en annan individ kan vilja skydda miljön av hänsyn till 
andra människor och en tredje av hänsyn till naturen i sig. Tre individer kan 
därmed svara likadant på en attitydfråga men från helt olika utgångspunkter. 

Environmental identity 
Idén om hur social identitet kan kopplas till grupptillhörighet har också ut-
sträckts till att omfatta människans relation till naturen. Den miljöpsykolo-
giska forskningen har för detta syfte introducerat begreppet environmental 
identity som inkluderar en individs känsla av tillhörighet till naturen. Enligt 
Clayton (2003) definieras environmental identity som: 

a sense of connection to some part of the non-human natural environment, 
based on history, emotional attachment, and/or similarity, that affects the 
ways in which we perceive and act toward the world; a belief that the envi-
ronment is important to us and an important part of who we are. An environ-
mental identity can be similar to another collective identity (such as a nation-
al or ethnic identity) in providing us with a sense of connection […] and with 
a recognition of similarity between ourselves and others (Clayton 2003 s. 45-
46).  
 

Definitionen väcker frågor om samband och likheter mellan hur individer 
betraktar sig själva i relation till andra och hur de betraktar sig själva i rela-
tion till naturen. Schultz (2000) har funnit en positiv korrelation mellan för-
måga till perspektivtagande – empatiskt förmåga att sätta sig i en annan 
människas situation – och hänsynstagande till natur och miljö. 

Environmental concern is tied to a person´s notion of self and the degree to 
which people define themselves as independent, interdependent with other 
people, or interdependent with all living things. Concern for environmental 
issues is an extension of the interconnectedness between two people (Schultz 
2000 s. 394). 

 
Schultz (2000) studie visar att de tre kategorierna jaget, andra människor 
och naturen i Stern och Dietz (1994) value basis theory inte utesluter var-
andra utan kan värderas högt samtidigt av en och samma individ. Förelig-
gande studie kommer att visa i vilken utsträckning kategorierna andra män-
niskor och naturen samtidigt värderas högt bland svenska gymnasieungdo-
mar.  
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Dessa miljöpsykologiska teorier förklarar likheten i känslan av samhörig-
het med naturen och känslan av samhörighet med andra människor. Frantz et 
al (2005) utvecklar denna idé vidare och fokuserar på den moderna uppfatt-
ningen av självet5 och de samhällsförhållanden under vilka detta själv, med 
dess korresponderande jag, kan kopplas till en allt mer försvagad känsla av 
samhörighet med naturen. Att helt andra teoretiska utgångspunkter kan leda 
till liknande slutsatser framgår av nästa avsnitt som gör nedslag i litteratur-
historien. 

Det moderna jaget 
Baumeister (1987) har genom att tolka hur individens relation till samhälle 
och natur skildras i litteraturen funnit att framväxten av en utpräglat indivi-
dualistisk personlighetstyp hänger samman med industrialiseringen då den 
enskilde individen, i stället för den grupp man tillhörde, blev samhällets 
minsta beståndsdel. Så länge kyrkan och kristendomen gav svar på männi-
skors alla frågor fanns det inte utrymme för enskilda individer att bryta sig ur 
den ”great chain of being” där varje person ingick som en länk med given 
position och funktion.  

Med upplysningstiden och industrialiseringen uppstår möjligheter för 
människor att erövra nya positioner i samhällshierarkin vilket förutsätter ett 
sätt att tänka som frikopplar individen från tidigare fixerade positioner i 
samhällets nätverk. Nu kan därför individers intresse på ett mycket tydligare 
sätt hamna i konflikt med samhället vilket var en principiell omöjlighet un-
der medeltiden. Nu börjar också det privata livets betydelse öka på bekost-
nad av det offentliga och gemensamma vilket ger ytterligare näring åt pro-
cesser som stärker individualismen.  

I litteraturen framträder detta i transcendentalismen med Thoreau, Emer-
son och Whitman som förgrundsfigurer. De betraktar samhället som ett nöd-
vändigt ont vars obehag man kunde övervinna genom att överskrida (trans-
cend) dess gränser och finna personlig utveckling i det privata livet, avskilt 
från samhället och gärna i naturen. Under 1900-talets inledning förfrämligas 
individen ytterligare från samhällsgemenskapen och alienation blir ett van-
ligt tema i litteratur som skildrar människans förhållande till sin omvärld. 

Under andra halvan av 1900-talet präglas individens relation till omvärl-
den alltmer av det Baumeister med hänvisning till Klein (1964) benämner 
accomodation. En kombination av att anpassa sig till samhället och samtidigt 
hävda sin personlighet. I det sena nittonhundratalets postmoderna litteratur 
är samhällskritiken nedtonad och individen spelar huvudrollen i projektet att 

                               
5 ”the object self” 
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skapa mening åt sitt liv med hjälp av inneboende individuella egenskaper 
och ett förstärkt självmedvetande.  

Narcissism 
Att ett sådant förstärkt självmedvetande spelar roll för människans relation 
till naturen hävdas av miljöpsykologerna Frantz et al (2005). Deras studie 
visar tydliga samband mellan hög grad av objective self awareness och svag 
känsla av samhörighet med naturen. En annan studie av samma forskare 
visar att personer med narcissistiska personlighetsdrag känner svag samhö-
righet med naturen. Narcissism definieras i detta fall som en överdriven 
självkänsla med tydliga inslag av känsla av exklusiva rättigheter och makt, 
utvaldhet, grandios självkänsla, samt brist på empati. Den ökande narcissis-
men i det amerikanska samhället uppmärksammas av Lasch (1978) som 
beskriver hur nutidssamhällets narcissistiska kultur präglas av ”konsum-
tionssamhällets fokusering på hedonism och skapande av en ständig jakt på 
bekräftelse,[vilket] leder till en underminering av självständighet och förmå-
ga att bygga upp ett stabilt jag (Alvesson 2006 s. 13). 

Enligt ekopsykologerna Kanner och Gomes (1995) blir narcissistiska per-
sonlighetsdrag vanligare i takt med att konsumtionskulturen blir allt mer 
utpräglad och detta motverkar beteenden som främjar hållbar utveckling. Att 
en sådan förändring pågår bekräftas av Wilkinson och Pickett (2010) med 
hänvisning till boken Generation me (Twenge 2006). Där framkommer att 
två tredjedelar av amerikanska collegestudenter hade högre värden för nar-
cissism 2006 jämfört med värdet för narcissism bland collegestudenter 1982. 
Wilkinson och Picketts genomgång av forskningsresultat från psykologiska 
studier visar att i gruppen med hög självkänsla finns en undergrupp med 
osund självkänsla som tar sig uttryck i förnekande av egna svagheter och 
oförmåga till perspektivtagande. 

De med en sådan osäker hög självkänsla är ofta okänsliga mot andra, ex-
tremt självupptagna, fixerade vid framgång och den bild och framtoning som 
de väcker i andras ögon. Denna osunda extrema självhävdelse kallas ofta 
”hotad egenkärlek”, ”osäker hög självkänsla” eller ”narcissism” (Wilkinson 
& Pickett 2010 s. 48).  

Efter denna genomgång av teorier som är relevanta i en diskussion av 
AHU-enkätens resultat behövs också en fond av tidigare forskningsresultat 
att relatera studiens resultat till. Nästa kapitel bidrar med en sådan översikt. 
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4. Forskningsöversikt 

Under 1970-talet vidgades etikens forskningsfält, från att tidigare enbart ha 
omfattat människor som moraliska objekt till att nu också inbegripa vissa 
djur, växter och hela ekosystem (Kronlid 2005). Föreläsningar av den norske 
ekosofen Arne Naess på Berkleyuniversitet i USA bidrog enligt Sörlin 
(1991) till att de ekologiska idéerna spreds vidare in i alternativkulturerna 
som uppstod i spåren av studentrevolten-68 och boken Animal liberation 
(Singer 1975) förde in djurrättsfrågorna på agendan utifrån en biocentrisk 
etik som tillskriver alla djur med förmåga till lidande moralisk relevans.  

I början av 80-talet inleddes forskning om vilka signifikanta livserfaren-
heter som konstituerar ett särskilt starkt miljömedvetande och en uttalad 
känsla för omsorg om naturen. Tanner (1980) frågade i en amerikansk un-
dersökning 45 personer som arbetade med olika naturskyddsuppgifter om 
vilka influenser som gjort att de valt detta yrke. I 78 procent av svaren an-
gavs naturupplevelser i barndomen som avgörande, föräldrar angavs i 47 
procent och lärare i 31 procent. Tanners studie är ett exempel på forskning 
som startade i efterdyningarna av miljöfrågornas internationella genombrott 
under 70-talet. Även om studien var blygsam till sin omfattning inspirerade 
den till vidare forskning (Peterson 1982; Chawla 1998; Palmer 1993; Hung-
erford & Volk 1990) som sökte förklara varför vissa människor uppvisar ett 
större miljöengagemang än andra. Därmed kom också skolan, lärarna och 
undervisningen i fokus och efterhand som skolans uppdrag att bedriva mil-
jöundervisning utvecklats har också forskning om, och utvärdering av hur 
skolan sköter detta uppdrag utvecklats.   

Miljöundervisning blir undervisning för hållbar utveckling 
Undervisning för hållbar utveckling, Education for Sustaniable Development 
(ESD), har under 1990-talet utvecklats ur det som tidigare kallades miljöun-
dervisning, Environmetal Education (EE). Utvecklingen har inneburit att det 
som tidigare var ett fält för främst de naturvetenskapliga skolämnena biologi, 
naturkunskap, kemi och fysik under senare decennier blivit ett gemensamt 
område för skolans alla ämnen. EE handlade i stor utsträckning om att be-
skriva och analysera miljöförändringar utifrån naturvetenskapliga utgångs-
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punkter medan ESD vidgar perspektiven till att innefatta även samhällsve-
tenskapliga aspekter.   

Under miljöundervisningens korta historia har formerna för undervisning-
en förändrats. Sandell et al. (2003) identifierar tre olika traditioner som do-
minerat i den svenska skolan. Den faktabaserade miljöundervisningen, som 
präglade 70-talet, hade som utgångspunkt att miljöproblem kunde lösas med 
mer faktakunskaper och därför var skolans viktigaste uppgift att förmedla 
sådana kunskaper. Denna tradition blandades under 80-talet upp med en 
normerande miljöundervisning vars mål var att fostra eleverna till miljörik-
tigt beteende. En engelsk term för denna riktning är environmentalism och 
syftet kan sammanfattas med att undervisning ska förmedla attityder och 
beteendemönster som är förenliga med skolans definition av miljöproblem 
och hållbar utveckling. Framgången med denna undervisning kontrolleras 
och uttrycks till exempel med undersökningar av elevers attityder, mätning 
av skolans resursförbrukning och skapandet av miljöpolicier (Bonnett 2002). 
Den tredje traditionen utgörs av ESD och en pluralistisk i stället för norme-
rande ambition. Här fokuseras mera på elevers demokratiska delaktighet och 
handlingskompetens och miljöproblem betraktas som sociala konstruktioner 
”där grupper av människor utifrån olika synsätt och värderingar väljer att 
betrakta olika fenomen som miljöproblem” (Skolverket 2002 s. 14). 

 Med denna modell nedtonas vikten av att inpränta fördefinierade värde-
ringar och istället understöds en kritisk attityd till miljöfrågor och deras lös-
ning i en lokal kontext (Bonnett 2002). När delaktighet och samverkan med 
aktörer utanför klassrummet, liksom etisk reflektion och personlig utveck-
ling, blir viktiga element i undervisningen innebär det att undervisningsmå-
len inte låter sig kvantifieras i förväg lika enkelt som under den faktabasera-
de och normerande traditionen. Hållbarhetsbegreppets ekologiska, ekono-
miska och sociala dimensioner, samt ett globalt perspektiv öppnar nu fältet 
för en mängd konkurrerande synsätt på vad som ska prioriteras i ESD och 
med denna mångfald av synsätt är det naturligt att spänningar uppstår mellan 
företrädare för multipla, diversifierade diskurser (González-Gauidano 2006).  

Skolverkets utvärderingar av svensk miljöundervisning 
En utvärdering av miljöundervisningen i den svenska skolan visar att lärare 
prioriterar miljöundervisning i mycket varierande omfattning (Skolverket 
2002). Fyrtiotre procent av lärarna på högstadiet instämmer i påståendet 
”Miljöperspektivet är centralt och jag försöker få med det i nästan all min 
undervisning” medan 14 procent inte ansåg sig hinna med det och resterande 
43 procent undervisade utifrån miljöperspektiv då och då. Av dem som an-
gav att de bedrev miljöundervisning var det 11 procent som placerade sig i 
den faktabaserade traditionen, 67 procent i den normerande och 22 procent i 
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ESD (Skolverket 2002 s. 121). Utgångspunkten i skolans styrdokument är att 
miljöperspektivet är ett (av fyra) perspektiv som ska genomsyra all under-
visning. Detta uttrycks med samma formulering i Lpo94 och Lpo11. 

Genom ett miljöperspektiv får de[eleverna] möjligheter både att ta ansvar för 
den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt för-
hållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska 
belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas 
för att skapa hållbar utveckling (Skolverket 2010a s. 9). 

 
Om undervisning bedrivs enligt styrdokumenten ska alltså alla lärare bedriva 
miljöundervisning. Utvärderingen visar att så inte är fallet.  

Svenska elevers syn på globala förhållanden och framtiden har kartlagts i 
den nationella utvärderingen av grundskolan NU03 (Skolverket 2004). Någ-
ra av slutsatserna är att när eleverna ska redogöra för orsaker till svält och 
fattigdom i världen så anger de i första hand orättvisor och bristande resurser 
inom de fattiga länderna men att andelen som anger externa faktorer som 
orsaker till svält och fattigdom är högre 2003 än under 90-talets utvärdering-
ar. Det framkommer också tydliga könsskillnader. Flickor uttrycker i sina 
svar ett tydligare engagemang för och solidaritet med svältande människor. 
Brist på solidaritet, jämlikhet och altruism uttrycks av flickor i betydligt 
större utsträckning än av pojkar. Flickor ger också mer kvalitativa förklar-
ingar, skriver utförligare och ger mer resonerande och förklarande svar (Os-
carsson 2005 s. 33). Skolverket (2004) påpekar att detta inte behöver betyda 
att flickor kan mer om fattigdomens orsaker än pojkar men att provsituatio-
nen i samband med NU03 kan ha gynnat flickor eftersom de skriver mer och 
bättre än pojkar. Korkeamaki (1992) och Severin (2002) har gjort intervju-
studier som visar att det inte finns några kvalitativa skillnader mellan pojkars 
och flickors svarsbilder när de muntligt diskuterar fattigdomens orsaker. 

PISA-studie om elevers miljökunskaper och attityder  
Svenska elevers uppfattningar av frågor med anknytning till hållbar utveck-
ling i jämförelse med elever från andra länder har i viss utsträckning under-
sökts i PISA-studien 2006 (OECD-PISA 2007) om elevers kunskaper inom 
miljökunskap och geovetenskap. I en delstudie, Green at fifteen (OECD-
PISA 2009), har attityder till miljöfrågor specialstuderats. Studien visar att 
Svenska ungdomars attityder avviker tydligt från OECD-genomsnittet på 
några områden som är av intresse för min egen studie: När det gäller känslan 
av hur mycket man oroar sig/känner ansvar för miljöproblem (Index of stu-
dents´sense of responsibility for environmental issues) ligger Svenska ung-
domar, tillsammans med övriga Nordiska länder, långt under genomsnittet. 
Frågorna handlar om i vilken utsträckning man själv oroar sig, eller tror att 



 44 

andra i det egna landet, oroar sig för luftföroreningar, energibrist, biologisk 
utarmning, vattenbrist, skogsskövling och kärnkraftsavfall. Samtidigt är 
svenska ungdomar något mer optimistiska än OECD-genomsnittet när det 
gäller möjligheterna att lösa miljöproblem inom de ovan uppräknade områ-
dena.  

När det gäller medvetenhet och kunskaper om komplexa miljöfrågor (In-
dex of students’ awareness of more complex environmental issues) ligger 
svenska ungdomar klart under OECD-genomsnittet när det gäller uppmärk-
samhet på konsekvenser av skogsskövling, försurning och utveckling av 
genmodifierade grödor men något över OECD-genomsnittet när det gäller 
medvetenhet om den globala uppvärmningen  samt om problem som är rela-
terade till kärnkraftsavfall. 

I PISA-undersökning är könsskilnaderna i attityder till miljöfrågor i all-
mänhet små. Den generella bilden för OECD-länderna är att pojkar har något 
högre kunskaper om miljöfrågor och är samtidigt något mer optimistiska när 
det gäller att lösa miljöproblem medan flickor känner ett något större ansvar 
för miljön än vad pojkar gör. I Sverige är könsskillnaderna klart högre än 
OECD-genomsnittet gällande känslan av ansvar för miljöproblemen. Flickor 
svarar här att de känner ett större ansvar än pojkar.  

Forskning om undervisning om miljö och hållbar 
utveckling i den Svenska skolan 
Studier av undervisning i no-ämnen och geografi (Svennbeck 2003; Molin 
2006; Östman 1995) uppmärksammar att undervisningen fortfarande präglas 
av selektiva traditioner som inte på allvar erbjuder något alternativ till en 
instrumentell och antropocentrisk natursyn och som därmed inte lyfter fram 
den moraliska dimension som krävs för att inspirera till miljöetiska reflek-
tioner över vad en hållbar utveckling kan innebära. Ytterligare ett tiotal av-
handlingar har under 2000-talet belyst ESD-undervisning från olika perspek-
tiv. 

Öhman (2006) undersöker hur människans relation till naturen hanteras i 
den ämnesövergripande undervisningen och hur den etiska tendensen kan 
uttryckas i antingen moraliska reaktioner, normer för rätt handlande eller 
genom etiskt reflektion. Han diskuterar också risken för att ESD–
undervisning kan leda till indoktrinering och ser ett pluralistiskt förhåll-
ningssätt som förutsättning för att eleverna ska utvecklas till demokratiska 
medborgare.  

Molin (2006) har analyserat geografilärares innehållsval på gymnasiet. En 
av Molins slutsatser är att geografilärares val av ämnesstoff präglas av starka 
traditioner som inte innefattar den moraliska dimensionen i geografiunder-
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visning: ”Möjligheten att diskutera frågor som berör solidaritet, social rättvi-
sa, jämlikhet, etnicitet och utvecklingen av ett hållbart samhälle går därmed 
till stor del förlorad” (Molin 2006 s. 242). 
Lundegård (2007) undersöker hur elever skapar mening i samtal om framti-
den och om hållbar utveckling. Ett tydligt resultat är att mellanmänskliga 
intressekonflikter är ett återkommande inslag i elevernas diskussioner. Lu-
degård beskriver också åtta didaktiska spelregler som kan strukturera och 
underlätta konstruktiva diskussioner om hållbar utveckling i skolan. 

Björneloo (2007) analyserar skolans miljöundervisning utifrån vad lärare 
lägger in i begreppet hållbar utveckling och konstaterar att lärare tolkar håll-
bar utveckling i ett bredare perspektiv än något som ”bara” har med miljö-
undervisning att göra. Hon finner tre innebörder: att det är en etisk praktik 
som handlar om hur vi förhåller oss till varandra, att hållbar utveckling är ett 
kulturbygge och slutligen att hållbar utveckling handlar om individens håll-
bara utveckling, till exempel att kunna läsa och skriva eller känna empati.  

Vad lärarstudenter associerar till begreppet hållbar utveckling undersöker 
Jonsson (2007) i en kvantitativ studie där åtta olika teman identifieras: natu-
ren, naturresurser, miljöproblem, samhälle, beteende/handling, etik, ekonomi 
och framtida generationer. I en kvalitativ del av studien görs en fenomeno-
grafisk analys av intervjuer med lärarstudenter där två attitydkategorier iden-
tifieras; en handlingsorienterad, normativ attityd och en innehållsorienterad 
normativ attityd. En slutsats som Jonsson (2007) drar utifrån sitt resultat är 
att om eleverna ska rustas för en föränderlig framtid så bör undervisning 
(och lärarutbildning) handla om att lära eleverna ”mångsynthet” och förmå-
gan att kunna växla perspektiv.  

Sund (2008) har undersökt socialisationsinnehållet i lärares undervisning 
om hållbar utveckling och hur detta är sammanflätat med – inte åtskilt från – 
ämnesinnehållet. Sund utvecklar också ett analysverktyg som används för att 
identifiera följemeningar i undervisning för hållbar utveckling. Lundqvist 
(2009) undersöker relationen mellan lärande och socialisation och hur valen 
som lärare gör innebär att eleverna oftast erbjuds en viss kunskap och där-
med också en viss syn på vad kunskap är. Lundkvist refererar bland annat till 
Ryder och Leach (2008) och en studie av hur sju lärare använder ett under-
visningsmaterial som behandlar utveckling av teoretiska modeller där syftet 
med materialet är att visa eleverna att samma fenomen kan beskrivas och 
förklaras på olika sätt. Studien visar tydligt att denna mångfald av möjlighe-
ter sällan kommer eleverna till del eftersom lärarna endast i undantagsfall 
belyser olika epistemologiska ställningstaganden i klassrummet. Den sociali-
serande följemening som skapas i samtal mellan elever och lärare utgår där-
för i hög grad från lärarnas, inte alltid reflekterade, epistemologiska priorite-
ringar. Lundqvist (2009) framhåller att ett sådant undervisningssätt som en-
bart visar ett perspektiv kan leda till att eleverna socialiseras till vad Munby 
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och Roberts (1998) benämner ”intellectual dependence”, till skillnad från 
”intellectual independence” som innebär att eleven rustas med förmåga att 
möta olika sätt att beskriva verkligheten genom att använda ”reasoning po-
wer” och därmed har närmare till rollen som ansvarstagande och aktiva 
medborgare.    

Almers (2009) avhandling visar att tre ungdomar med särskilt starkt en-
gagemang för naturen inspirerats till detta främst från andra håll än från sko-
lan. Almers menar att processen att utveckla handlingskompetens inom håll-
bar utveckling följer ett mönster där grunden utgörs av tillitsfulla relationer 
till känslomässigt närstående förebilder som förutom att tillgodose indivi-
dens grundläggande behov även uppmärksammar individen på att denne  har 
ansvar även för andra än de allra närmaste. I sin studie använder Almers 
begreppet avståndsmoral. Handlingar som kan övervägas med avståndsmo-
raliska resonemang kännetecknas av att konsekvenserna av handlingarna 
drabbar/gynnar någon man inte har en direkt relation till, till exempel för att 
man inte lever samtidigt.” Almers (2009 s. 64). Avståndsmoral ligger nära 
definitionen av solidaritet som görs i föreliggande studie. 

Gustafsson (2010) har analyserat elevers sociovetenskapliga samtal om 
frågor som kombinerar naturvetenskapliga problem med demokratiska di-
lemman. En av hennes slutsatser är att elevernas förmåga att ifrågasätta 
andras argument på sakliga grunder är dåligt utvecklad och att utveckling av 
demokratiska samtalskvaliteter därför kräver vägledning, inte minst när det 
gäller att uttrycka flera synpunkter och utmana andras argument. Ytterligare 
några avhandlingar med anknytning till hållbar utveckling anknyter främst 
till miljödimensionen av hållbar utveckling och tar upp olika aspekter av 
naturvetenskapligt lärande och begreppsbildning (Magntorn 2007; 
Lundholm 2003; Hansson 2000; Ekborg 2002; Persson 2008).  

I forskning som fokuserar på hur lärare tänker kring miljöundervisning 
framkommer att lärares personliga engagemang för miljöfrågor ofta har sin 
grund i förhållanden som ligger utanför det formella innehållet i en lärares 
tjänstgöring (Östman 2003b). Lärares privata intressen får därigenom en stor 
betydelse för innehållet i deras miljöundervisning. Wickenberg (1999 s. 356) 
konstaterar också att lärarens individuella värdebas spelar en stor roll för 
deras miljöarbete i skolan och Björneloo (2007 s. 53) drar slutsatsen att ett 
personligt engagemang för hållbar utveckling ”gör lärare mer benägna att ta 
upp frågor om vad som händer i världen”.  

Hart och Nolan ger ett internationellt perspektiv och uttrycker det på föl-
jande sätt: 

”Research which atempts to understand the complex lives of teachers is im-
portant because environmental education will occur in schools only when it 
becomes part of the teacher´s story” (Hart & Nolan 1999 s. 27) 
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I teorikapitlet uppmärksammades Stubager (2008) som hävdar socialisering-
ens värderingsskapande betydelse i samband med undervisning. Östman 
(2010) understryker behovet av mer forskning om hur socialisering sker i 
samband med ESD-undervisning ”… research about socialisation – the nor-
mativity of teaching and learning – remains quite rare” (Östman 2010 s. 76). 
För att inspirera till sådan forskning presenterar Östman två transaktionella 
metoder för att undersöka hur normativitet och diskursivitet tar sig uttryck i 
klassrummet. Analysverktygen bygger i den ena metoden, Practical Episte-
mological Analysis (PEA) på fyra koncept; encounter, - mötet mellan den 
lärande och läraren/omgivningen, gaps – det avstånd som den lärande försö-
ker överbrygga i relation till det eleven redan vet, vilket är det som stands 
fast. Analysen görs på hur eleverna använder språket i undervisningssitua-
tioner där de fyra koncepten identifieras. Den andra metoden, Companion 
Meaning analysis (CMA) syftar till att identifiera normer och moraliska föl-
jemeningar i undervisningen. 

Internationell forskning om 1990-talets 
miljöundervisning   
Forskningsöversikter av Hart och Nolan samt Rickinson 
I en översikt över forskning om miljöundervisning under 90-talet drar Hart 
och Nolan (1999) slutsatsen att det som tycks vara avgörande för om miljö-
undervisning ska leda till någon form av beteendeförändringar, eller känsla 
av ansvar för den omgivande miljön, är om eleverna som deltar i undervis-
ningen också deltar aktivt i utformningen av de samhällen där de lever. 

  Eftersom forskning om miljöundervisning, liksom miljöundervisningen 
som sådan, finansieras av allmänna medel finns ett allmänintresse av att 
utvärdera effekterna av den. Hart och Nolan (1999) uppmärksammar också 
risken att såväl forskning om som utvärdering av miljöundervisning tenderar 
att få ett för smalt perspektiv. Det är lätt att missa att skolan ingår i en kon-
text som påverkar utfallet av miljöundervisningen. Om forskningen eller 
utvärderingen inte omfattar denna kontext så blir resultaten inte tillräckligt 
grundade i verkligheten. Samtidigt blir denna verklighet alltmer svårfångad 
ju mer komplex gränsytan mellan skolan och det övriga samhället blir och 
detta är kanske ett av skälen till att forskningsansatserna breddats. Hart och 
Nolan (1999) pekar bland annat på att forskningen om elevers syn på miljö-
frågor länge dominerades av studier som syftade till att mäta effekten av 
miljöundervisning och att de flesta av dessa studier egentligen inte ger någon 
vägledning i hur miljöundervisning påverkar elevers miljöengagemang på 
lång sikt. De finner också att det i många undersökningar av ungdomars 
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KAB-samband förekommer motsägelsefulla resultat mellan kvantitativa och 
kvalitativa studier. Den vanliga utgångspunkten om ett kausalt samband 
mellan kunskaper, attityder och beteenden (KAB) ifrågasattes också genom 
resultat flera studier (Hicks 1998; Sebasto 1992). Lousley (1999) problema-
tiserade KAB-sambandet ytterligare genom att tillföra etnicitet, kön och 
klass som faktorer till analysen. Den tidiga barndomens betydelse för hur en 
naturrelation och ett miljömedvetande grundläggs är en de mest entydiga 
slutsatserna i Hart och Nolans sammanfattning.  Denna slutsats understryker 
den primära socialisationens betydelse för hur barns attityder till naturen 
formas. Slutsatsen fäster också uppmärksamhet på betydelsen av det lärande 
som sker utanför skolan.  
   Rickinson (2001) har analyserat mer än hundra engelskspråkiga vetenskap-
liga artiklar inom den vida forskningsdomänen miljöundervisning. Han 
strukturerar forskningen i sex noder varav tre; elevernas kunskaper om miljö, 
ungdomars miljörelaterade attityder och beteenden samt effekter av miljöun-
dervisning, är relativt väl genomforskade. De övriga tre, där mer forskning 
efterlyses är; ungdomars relation till naturen, erfarenheter av lärandeproces-
ser samt elevers inflytande på föräldrar och andra vuxna med avseende på 
miljöbeteende och attityder.  

Rickinson pekar på många brister i definitioner av betydelsebärande be-
grepp och diverse oklarheter i hur deskriptiva resultat om ungdomars miljö-
attityder egentligen kan tolkas. Han finner vidare en klar dominans för kvan-
titativa metoder med resultatredovisningar som ofta saknar djupare analys av 
vad som egentligen ligger till grund för ungdomars ställningstaganden i mil-
jöfrågor. Rickinson finner också stora individuella olikheter i hur miljöun-
dervisning uppfattas och även skillnader i dess effekter mellan olika grupper 
och efterlyser därför mera forskning om miljöfrågornas sociopolitiska bak-
grund.  

ESD-forskning på 2000-talet – några exempel 
I USA finns idag inget dominerande paradigm inom EE- och ESD-
forskningen. “We continually discover that what we need to know to ensure 
a sustainable society continues to deepen and expand, rather than contract” 
(Heimlich 2007 s. 224). Ett begrepp som Heimlich i viss mån låter förena 
mångfalden av inriktningar inom EE-forskningen är ”accountability”. Flera 
studier har fokuserat på i vilken grad och på vilka sätt skolor lever upp till 
sin ansvarsskyldighet (accountability) att utbilda elever till miljövänliga 
medborgare. Heimlich uppmärksammar också hur tidigare EE-forskning 
breddats genom att inkludera den sociala kontextens och det informella lä-
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randets betydelse för en hållbar utveckling vilket antyder en övergång mot 
mer ESD.  

 Den politiska och kulturella omgivningens betydelse understryks av Ni-
kel och Reid (2006) som i Tyskland ser tecken på ett internationellt politiskt 
mönster som Blühdorn (2005) uppmärksammat. Det gröna partiets minskade 
politiska inflytande i Tyskland efter 2005 sammanfaller enligt dem med en 
internationell kulturell förändring som underminerat förutsättningarna för 
miljörörelsen. Andra delar av denna förändring är den ”nymaterialistiska 
kontrarevolution” som uppmärksammades av Inglehart (1990) och en över-
gång från en av ambivalens och pessimism präglad syn på ”risksamhället” 
(Beck 2000) till en mer positiv syn på samhället som en arena för möjlighe-
ter. Blühdorn (2005) menar att Tyskland, men även andra delar av västvärl-
den, befinner sig i ett ”postekologiskt” skede som utmärks av ”politics of 
sustaining the unsustainable” och att detta även får tydliga återverkningar för 
ESD. En sådan konsekvens är spänningen mellan miljöundervisning och 
”global learning” där Nikel och Reid (2006) menar att risken är uppenbar att 
globalisternas perspektiv, som har social rättvisa och jämlikhet i fokus, blir 
underordnat environmentalisternas mål som fokuserar på biodiversitet och 
”rena” miljöfrågor.  En annan konsekvens för ESD är risken för en normativ 
inriktning när på förhand givna kompetenser, som av FN och andra policy-
organ anses nödvändiga för att bygga en hållbar utveckling, görs till ett hu-
vudinnehåll i undervisningen.  

Competence-oriented educational concepts focus on output whereas conven-
tional syllabuses and didactic approaches focus on input: the latter raises the 
question about which subjects pupils should study. By contrast, the output 
apporoach asks what problem-solving strategies, concepts and abilities for 
social action should they have (Haan 2006 s. 22). 

 
Sociala och ekologiska systems resiliens är ett växande internationellt forsk-
ningsfält där kunskap söks om hur sociala och ekologiska system interagerar 
och anpassar sig till förändrade förutsättningar, till exempel klimatföränd-
ringar. System med hög resiliens är robusta och klarar påfrestningar utan att 
haverera. Krasny, Lundholm och Plummer (2010) har undersökt hur resili-
ens, lärande och skolans miljöundervisning överlappar varandra. Deras slut-
satser utmynnar i en programförklaring för ESD som uppmanar till samarbe-
te mellan olika discipliner för att belysa den mångfacetterad komplexitet 
som utmärker relationerna mellan individer, samhälle och miljö.    
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Forskning om miljöattityder  

Människans plats i naturen 
Attitydundersökningen Moderna svenskars syn på människans plats i natu-
ren (Uddenberg 1995) har sin upprinnelse i en studie från 80-talet där teolo-
ger i Uppsala ställde frågan ”Bör man visa större respekt för människor än 
för andra levande varelser”? till 4000 svenskar mellan sexton och 69 år. 
Trettiosju procent svarade ja medan 44 procent svarade nej och nitton pro-
cent var osäkra. I en annan studie fick 500 respondenter ta ställning till vilket 
av följande tre påståenden de instämde mest i. 1) ”Människan har ett högre 
värde än allt annat levande, 2) ”Djuren har ett lägre värd än människan” och 
3) ”Människor och djur har samma värde”. Denna gång blev resultatet ännu 
tydligare. Endast 27 procent valde det första påståendet medan 66 procent 
ansåg att människor och djur hade samma värde och det var särskilt yngre 
personer som värderade människor och djur lika (Uddenberg 1995 s. 26). 

 När forskarna lät respondenterna motivera sina ställningstaganden var det 
vanligaste motivet (89 procent) att ”människan är ett djur bland andra djur 
och ingår i det stora ekologiska systemet”. Bland dem som värderade männi-
skan högre än djuren var det vanligaste motivet att ”människan till skillnad 
från djuren är en samhälls- och kulturvarelse” och ”människan har förmåga 
till moraliska överväganden”. Det religiösa motiverade skälet ”människan är 
till skillnad från djuren skapad till Guds avbild” angavs av 33 procent. Ud-
denbergs tolkning är att ”gamla, kristet förankrade, föreställningar om män-
niskans väsen och plats i naturen ersatts med nya, mer biologiskt förankrade 
föreställningar” (Uddenberg 1995 s. 27).  

Liknande resultat framkommer från andra undersökningar från 1990-talet 
till exempel tyckte 63 procent av svenskarna som deltog i en stor europeisk 
värderingsstudie, European Value Systems Study Group (EVSSG) 1990 att 
”naturen har ett egenvärde” medan 37 procent ansåg att ”naturen får sitt vär-
de genom att vara nyttig för människan” (Uddenberg 1995 s. 27). En enkel 
tolkning av dessa siffror är att en majoritet av svenskarna har icke-
antropocentriska värderingar. Undersökningar av gymnasieungdomars mil-
jöattityder från 1993-94 visar att 65 procent av ungdomarna menade att mil-
jöförstöring, klimatförändringar, överbefolkning eller svält kommer att vara 
de stora hoten mot mänskligheten under 2000-talet medan krig, terroristak-
tioner, religionsmotsättningar eller epidemier skrämde allt färre.6 Männi-
skans relation till natur och miljö uppfattades alltså som ett klart större hot 
än människans relation till andra människor. Detta visar sig också i att 88 
procent instämde i ”om vi utrotar andra arter riskerar vi att rubba naturens 
                               
6 Från 1993 års skolenkät som Uddenberg (1995) refererar till på sid 28. 
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balans så att det i sista hand slår tillbaka på oss själva” och 67 procent in-
stämde i ”Människan är en destruktiv kraft som skövlar naturen”.  

Ungdomars attityder till miljö och samhälle 
SOM-institutet i Göteborg utförde under 1980- och 90-talen enkätundersök-
ningar om ungdomars åsikter i olika samhällsfrågor. Vissa av frågorna tan-
gerar miljöattityd, till exempel hur värdefullt man tycker att det är med en 
ren värld. Ungdomars syn på jämlikhet och solidaritet berörs också i delar av 
undersökningarna. Slutsatser från Oscarsson och SOM-institutet (Oscarsson 
2002 s. 8) pekar mot att underliggande värderingar, som styr människors 
attityder, är mycket stabila och att värderingsförskjutningar hos svenska 
folket går långsamt samt att det inte heller tycks finnas några avgörande 
skillnader i värderingsmönster mellan olika generationer.  

Teorin om att en värderingsförskjutning från materiella till postmateriella 
värderingar (Inglehart 1997) har ägt rum i det postindustriella samhället får 
inte entydigt stöd i SOM-institutets undersökningar. Till exempel minskar 
betydelsen av de postmateriella värdena “en ren och vacker värld” i ung-
domsgrupperna som besvarat enkäter under 1990-talet. Oscarsson förklarar 
detta med att det var massmedial ”lågkonjunktur” för miljöfrågor under 90-
talet. Det var också en långvarig ekonomisk kris i Sverige som medförde att 
miljöfrågor prioriterades ner på den politiska dagordningen.   

Det värde som hade den tydligaste ökningstrenden under 90-talet är jäm-
likhet. Andelen ungdomar som tycker jämlikhet är viktigt ökade konstant 
under decenniet från drygt 40 procent 1986 till knappt 60 procent år 2000. 
Det är också värt att lägga märke till att det under hela mätperioden är ca 4 
gånger vanligare att ange jämlikhet som viktigt jämfört med rikedom.  

Ett resultat som pekar mot att det finns ett samband mellan hur man ser 
sig i naturen och hur man ser sig i andra och som därmed har relevans för 
min egen studie är att värdena en ren värld och jämlikhet ligger mycket nära 
varandra på en värderingskarta som konstruerats efter multidimensionell 
analys av ungdomars viktighetsbedömningar av olika värden. Exempel på 
värden som ligger långt från jämlikhet/en ren värld är rikedom, makt och 
teknisk utveckling (Oscarsson 2002 s. 18). Familjesocialisationens betydelse 
för ungdomars värderingar har enligt analysen av SOM-undersökningarnas 
resultat mindre betydelse än förväntat. Det var endast för åtta av tjugosex 
undersökta värden som skillnaderna mellan grupper med olika socioekono-
misk familjebakgrund var statistiskt signifikanta. Däremot är könsskillna-
derna mycket tydliga när det gäller merparten av de olika värdena. Tydligast 
syns detta för värdet jämlikhet som är mycket viktigt för 74 procent av kvin-
norna men bara för 53 procent av männen. Männen värderar teknisk utveck-
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ling, rikedom och makt som mycket viktigt i ungefär dubbelt så stor ut-
sträckning som kvinnorna (Oscarsson 2002 s. 82). 

Eftersom ungdomsperioden blivit längre så påverkas ungdomar under 
längre tid av sekundär socialisation i skola och fritidsaktiviteter. Oscarsson 
(2002) menar att detta innebär att familjesocialisationens relativa betydelse 
minskar och att utbildningens längd och inriktning därmed får en större be-
tydelse. 

Ungdomar med miljöengagemang 
Två studier av Klöfver (1992; Klöfver 1995) behandlar ungdomar som är 
engagerade i miljörörelsen. Den första studien är en innehållsanalys av le-
darartiklar i Fältbiologernas tidning och i den följande doktorsavhandlingen 
kompletterar Klöfver materialet med en enkät riktad till organiserade fältbio-
loger och medlemmar i socialdemokraternas och centerpartiets ungdomsför-
bund. Här ingår också intervjuer med 27 medlemmar fördelade på de olika 
organisationerna.   

Klöfver finner fem teman; naturskydd, tillförselproblematik, uttagspro-
blematik, resursbevarande samhälle och ideologi i innehållsanalysen av le-
darartiklarna och dessa teman ligger till grund för en fördjupad analys om 
vad som konstituerar ungdomars miljöengagemang. 

Miljömedvetenhet bland de ungdomsgrupper som studerats på ett logiskt och 
konsekvent sätt ingår i och emanerar ur mer övergripande föreställningsra-
mar. Dessa föreställningsramar är i sin tur kopplade till trögrörliga samhälle-
liga strukturer. På motsvarande sätt har ungdomars livsstil en koppling till 
dessa trögrörliga strukturer. Vi kan därmed avfärda antaganden om att mil-
jömedvetenhet och livsstil är lättrörliga entiteter. Det visar sig vidare att ung-
domar inom de olika organisationerna inte intar ett gemensamt förhållnings-
sätt till miljön, dvs. deras miljömedvetande skiljer sig åt, varför det finns skäl 
att ifrågasätta föreställningen om ett gemensamt och likartat miljöengage-
mang hos ungdomar som grupp (Klöfver 1995 s. 196). 

 
De stora variationerna inom de undersökta grupperna menar Klöfver faller 
tillbaka på variationerna i ungdomarnas sociala liv i mer generell mening.  

Liknande slutsatser dras av Carle (2000a). ”Miljötänkande tycks ingå som 
en del av en sammanhängande kontext av intresse för samhällsfrågor, andra 
frågor, konsumtionsmönster, fritidsaktivitet, utbildningserfarenhet, ålder, 
kön och sociala bakgrundsförhållanden” (Carle 2000a s. 50). Carle letar efter 
mönster i dessa strukturer och har fem teman för sin avhandling. 

Det första behandlar hur åsikter och handlande kring miljö hänger sam-
man och om detta ser olika ut beroende på olika sociala omständigheter. 

 Detta tema har relevans för AHU-studien som syftar till att undersöka 
hur miljöattityder hänger samman med attityder till andra samhällsfrågor och 
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vilka skillnaderna är med avseende på kön gymnasieprogram och boende-
miljö. Det andra temat är också relevant eftersom det tar upp samhällsveten-
skapliga teorier för att beskriva och förklara hur olika åsikter om miljö vuxit 
fram och institutionaliserats. Övriga tre teman ligger i huvudsak utanför mitt 
eget undersökningsområde. 

Förutom från Ingleharts (1977) teori om långsamma värderingsföränd-
ringar hämtar Carle teoretisk inspiration från Beck (1992) och ser miljöfrå-
gan som ett uttryck för hur människor hanterar det moderna samhällets ris-
ker. Han menar att klassamhället homogeniserats på åsiktsplanet men diver-
sifierats på handlingsplanet och att de sociala skillnaderna i samhället kom-
mer till uttryck i den utövande makten och när människor skrider till 
handling.  

Resultaten för de två teman som ligger närmast min egen undersökning 
visar att ungdomar som anser att miljöfrågan är en viktig samhällsfråga sam-
tidigt också anser att internationella rättvisefrågor samt flyk-
ting/invandrarfrågor är viktiga. Carles undersökning bekräftar också de ty-
piska könsskillnader som brukar visa sig i att kvinnor prioriterar miljöfrågor 
högre än män. Bland ungdomarna säger sig kvinnorna oftare utföra miljö-
handlingar och de är också mer aktiva än män i att försöka påverka politiskt i 
miljöfrågor. En typ av handlingar där detta visar sig tydligt är orienterade 
mot påverkan, till exempel att påverka kamrater och föräldrar.  

Norska ungdomars miljöattityder 
I norska studier av Skogen (1996; Skogen 1999) framkommer att ungdomar 
med hemvist i humanistiskt orienterade medelklasshem är överrepresentera-
de som medlemmar i olika miljöorganisationer. Han finner också samband 
mellan miljöattityder och om ungdomarna går en praktisk eller teoretisk 
utbildning. Det var till exempel dubbelt så vanligt att ungdomar i miljöorga-
nisationer studerade på teoretiska utbildningar jämfört med yrkesutbildning-
ar. Motsvarande skillnader avspeglas i känslan av beroende av naturen och 
beroende av marknaden.  

Skogens första studie (1996) omfattar 5 624 ungdomar och påvisar  tydli-
ga samband mellan kulturellt kapital (Bourdieu & Passeron 2008) och miljö-
engagemang. I nästa undersökning (1999) går Skogen vidare och söker sam-
band mellan ungdomars miljöengagemang och tillhörighet till sociokulturell 
grupp. Genom att de 3 810 ungdomarna som besvarar enkäten får ta ställning 
till i vilken utsträckning de gillar 20 olika klichébeskrivna ungdomsgruppe-
ringar tar Skogen efter en faktoranalys fram fyra kulturprofiler i vilka re-
spondenterna kategoriseras.  

Den första av de fyra kategorierna benämns traditional humanism. Här 
ingår medlemmar i föreningar som bygger på traditionella värderingar till 
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exempel scouter, frikyrkan, de som förespråkar användning av lokala dialek-
ter, men även medlemmar i Amnesty International. 

Nästa kategori benämns conventionel och består av ungdomar som strävar 
efter framgång inom skola och idrott och som är intresserade av mode och 
gärna går på ungdomsgård eller diskotek.  

Den tredje gruppen kallas radical counterculture och innehåller politiskt 
radikala anarkister, vapenvägrare, husockupanter gayrörelsens medlemmar, 
invandrarungdomar samt miljöaktivister.  

Den fjärde kategorin är den extrema motpolen till den tredje och Skogen 
kallar denna för rednecks. Här finns ungdomar, företrädesvis pojkar, som är 
intresserade av motorsport, jakt, vapen, countrymusik och som tar aktivt 
avstånd från invandrare. Efter att ha identifierat hur bakgrundsvariablerna 
kön, klass (föräldrarnas utbildningsnivå och yrkestillhörighet) samt urbanise-
ringsgrad varierar mellan kategorierna går Skogen vidare och analyserar 
skillnader i attityder till miljö och tolkar dem längs fyra dimensioner: 

 
 Kulturell polarisation mellan abstraktion och produktion 
 Närhet till produktion och marknad 
 Närhet till naturen 
 Kulturell dominans vs underordning  

 
Med detta analysverktyg gör Skogen sociokulturella positioneringar för de 
fyra kategorier han identifierat och drar slutsatsen att det inte är utbildnings-
innehållet i de olika programmen utan sociokulturella faktorer i elevernas 
bakgrund och omgivning som förklarar attitydskillnader mellan program-
men. 

Resultatet visar att attityden till att skydda miljön mot skadliga utsläpp 
var positivt korrelerad till i första hand tillhörighet till traditional humansim 
och conventional samt i viss mån till radical counterculture medan det var 
en klart negativ korrelation till rednecks. Det är också ett statistiskt signifi-
kant och positivt samband mellan att bo i stad och vilja att skydda miljön 
mot utsläpp. Boende på landsbygden oroar sig alltså mindre för miljön.  

De olika aspekterna av miljöengagemang är enligt Skogen i första hand 
knutna till vilken kulturprofil respondenten är hemmahörig i. Likheterna till 
de sociokulturella omständigheterna runt respondenterna i AHU-enkäten gör 
därför kulturprofilerna och analysverktyget högintressanta inför eventuella 
fortsatta kvalitativa analyser av AHU-resultaten.   

Relationerna mellan Skogens kulturprofiler och klassbakgrund visar sig i 
en dominans av utbildade inom humanistiska/sociala yrken med kulturell 
dominans och närhet till abstraktion bland föräldrar till miljöengagerade 
ungdomar och dominans av traditionell arbetarklass samt bönder/fiskare med 
närhet till produktion och kulturell underordning bland föräldrar till ungdo-



 55

mar med negativa attityder till miljöskydd. Alla kulturprofilerna utom red-
necks har en kvinnlig dominans. Starkast är den kvinnliga dominansen i 
radical counterculture.  

Internationella attitydundersökningar 
En komparativ studie av Gooch (1995) om hur miljövärderingar varierar 
mellan olika länder visar att antropocentriska värderingar är starkare i Est-
land och Lettland än i Sverige. I Estland (N=398) instämmer 43 procent i 
påståendet ”människan är skapad för att styra över resten av naturen”. I 
Lettland (N=407) instämmer 34 procent och i Sverige (N=276) endast 14 
procent.  

En amerikansk studie, (Wray-Lake et al. 2010), sammanfattar trenderna i 
miljöattityder bland USA:s ungdomar under de senaste decennierna. Under-
sökningen visar att miljöfrågornas betydelse bland ungdomar ökade kraftigt 
under slutet av 70-talet samt i början av 90-talet men sedan dess har intresset 
för miljöfrågor sjunkit. Benägenheten att vilja leva resurssnålt har minskat 
och det är också färre som delar föreställningen att naturresurser är knappa. 
En annan tydlig trend är att ansvaret för att lösa miljö- och resursproblem i 
ökande utsträckning förläggs till aktörer som regeringen och andra konsu-
menter snarare än till den egna personen. 

I en holländsk studie av Coertjens et al. (2010) som bygger på en analys 
av 4 999 elevers deltagande i PISA-undersökningen 2006 (OECD-PISA 
2007) väger forskarna, förutom socioekonomiska skillnader bland eleverna 
på individnivå, också in skillnader mellan skolors sätt att bedriva miljöun-
dervisning för att förklara skillnader mellan olika elevgruppers miljöattity-
der. De skiljer också mellan miljöattityder och miljömedvetande (aware-
ness). Ett oväntat resultat är att elever på yrkesprogram, trots lägre miljö-
medvetande, har mer positiva miljöattityder än elever på naturveteskapliga 
och tekniska program även efter kontroll av kön och sociokulturella bak-
grundsfaktorer. Eftersom elever som studerar på yrkesprogram i Flandern 
huvudsakligen kommer från hem med begränsade socioekonomiska möjlig-
heter söker forskarna förklaringen i skillnader i undervisningen; 

Their more pro-environmental attitudes might be explained in part by the fact 
that their vocational education exposes them to real-life environmental topics 
related directly to the profession they are learning in school[…]. More and 
more, in Flanders, schools that provide vocational education are considering 
creating environmental vocational curricula, in which their students learn 
professions related to sustainable housing, living and building. Vocational 
students, who show high proenvironmental attitudes, as our results show for 
Flanders, are key to the success of such curricula (Cortjens et al. 2010 s. 
512).  
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I en turkisk studie har Taskin (2009) funnit tydliga samband mellan styrka i 
miljöattityder och sociokulturella bakgrundsvariabler. Kvinnliga elever som 
studerar på teoretiska program och har välutbildade föräldrar med liberala 
politiska värderingar är den kategori som uppvisar mest miljövänliga attity-
der. Studenter på yrkesutbildningar, som i Turkiet ofta är enkönade, visar 
betydligt svagare miljöattityder. Utbildningens inriktning och föräldrarnas 
utbildningsnivå är i Turkiet en starkare förklaringsfaktor än boendemiljö och 
föräldrarnas inkomstnivå. Det visar sig till exempel att elever som bor i 
slumförorter (shantytowns) har mer positiva miljöattityder än elever med 
högre boendestandard. Forskarnas förklaring till detta är, liksom i den hol-
ländska undersökningen kopplad, till elevernas real-life experience. Att bo i 
slum är nämligen ofta förenat med en konkret exponering för negativa miljö-
effekter ”…being raised in shantytowns and facing environmental problems 
on a daily basis makes these residents more concerned about environmental 
issues.” (Taskin 2009 s. 469). 

Inom det miljöpsykologiska forskningsfältet har studier gjorts av hur mil-
jöattityder varierar mellan olika sociokulturella grupper. Ett motiv i denna 
tradition är att kunna ”skräddarsy” miljöundervisning anpassad till målgrup-
pens sociala status, med målet att uppnå önskvärda beteendeförändringar. 
Här har NEP-skalan ofta använts som mätverktyg för att kartlägga skillnader 
i miljöattityder mellan olika kategorier.  

Lee (2008) har funnit att collegestudenter med afroamerikanskt ursprung 
uppvisar ett svagare miljöengagemang jämfört med vita amerikaner. Det 
visar sig dels i lägre poäng på NEP-skalan, dels i lägre grad av självrapporte-
rat miljöbeteende och svagare intresse för massmediernas rapportering om 
miljöproblem. 

Quimby, Seyala, och Wolfson (2007) jämförde 37 studenter från minori-
tetsgrupper med 124 vita medelklasstudenter med avseende på miljöenga-
gemang och intresse för en karriär inom ett miljörelaterat arbetsfält. De fann 
att minoritetsstudenter var mindre intresserade av ett framtida arbete inom 
miljösektorn och de oroade sig också för miljöproblem i lägre grad än vita 
studenter. Liknande resultat presenterades av Johnson, Bowker, och Cordell 
(2004) som visar att utlandsfödda latinoamerikaner och afroamerikanska 
studenter hade signifikant lägre poäng på NEP-skalan jämfört med USA-
födda latinoamerikaner, asiater och vita.  

Miljöpsykologiska studier har identifierat ett dussintal värderingar och 
livsmål som i hög grad är gemensamma för olika nationer och kulturer 
(Crompton & Kasser 2009 s. 8) och som på ett avgörande sätt påverkar såväl 
hur man ser sig själv i naturen, (naturrelation) som hur man ser sig själv i 
andra (solidaritet). Bland dessa återfinns ett antal livsmål och värden som 
fokuserar på välstånd, belöning, prestation och status. Schwartz (1992) sorte-
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rar dessa värderingar i kategorierna makt eller strävan att dominera över 
andra människor och resurser samt prestation eller önskan att demonstrera 
framgång i relation till andra människor. Andra studier har funnit samstäm-
mighet mellan 15 länder när det gäller förekomsten av värderingar och livs-
mål som fokuserar på yttre värden (extrinsic) och materiella värderingar 
(Grouzet et al. 2005). Dessa mål visar sig i en stark önskan att uppnå yttre 
belöningar som social finansiell rikedom, hög social status och popularitet. 

Resultat från kvantitativa studier visar tydliga samband mellan denna typ 
av självförstärkande, materialistiska attityder och negativa attityder rörande 
människans relation till naturen. En undersökning med nästan 1 000 studen-
ter från sex länder (Schultz et al. 2005) visar att materiella värderingar har 
samband med att betrakta människan som konsumenter av, snarare än delar 
av naturen och att respondenter med starka makt- och prestationsvärderingar 
också oroade sig mindre för hur ekologisk utarmning påverkar människor, 
nu levande och framtida generationer, samt även andra arter. Oron är också 
begränsad till den egoistiska nivån – hur miljöförändringar eventuellt påver-
kar den egna personen.  

De inledande kapitlen har gett en idéhistorisk och teoretisk inramning 
samt en forskningsmässig bakgrund till AHU-studien. I nästa kapitel presen-
terar studiens metod och de metodologiska överväganden som gjorts. 
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5. Metod  

Företrädare för kvantitativa respektive kvalitativa metoder har under gångna 
decennier fört animerade diskussioner om respektive metods företräden. 
Alvesson och Sköldberg (2008) menar att diskussionerna ofta varit ofruktba-
ra och de verkar också vara  på väg att dö ut. ”Dels har väl argumenten sinat, 
dels synes polarisering ha avtagande popularitet inom metoddebatten” (Al-
vesson & Sköldberg 2008 s.18). De refererar också till Hughes och Månsson 
(1988) som menar att frågan om kvantitativ eller kvalitativ metod inte kan 
ställas abstrakt utan måste relateras till forskningsproblemet och forsknings-
objektet.  

Metodvalet påverkas också av om syftet är att skapa bred överblick och 
förklara samband eller att nå djup detaljkunskap ägnad att förstå en viss före-
teelse. Kunskapsobjektet i denna studie är gymnasieungdomars attityder till 
några olika aspekter av hållbar utveckling samt hur dessa attityder varierar 
med avseende på kön, gymnasieprogram och kommuntyp. Hållbar utveck-
ling är sammansatt av många aspekter, varav studien berör fyra; nämligen 
attityder till bevarande och till utnyttjande av naturen, till solidaritet med 
andra människor samt till jämlik fördelning av inkomster och resurser. 
Svenska gymnasieungdomar är en heterogen population som inrymmer en 
mängd olika attitydkombinationer. Med dessa förutsättningar kopplade till 
studiens syfte framstår kvantitativ metod som mest lämplig. 

Med en metafor lånad från geografi är kvantitativ metod att föredra om 
man vill beskriva den storskaliga topografin i attitydlandskapet medan kvali-
tativ metod kan ge svar på vad som format de olika landskapselementen som 
bygger upp topografin. Ambitionen är att denna studies kvantitativa resultat 
ska presentera en kartbild som kan inspirera till kvalitativa studier av hur 
ungdomar motiverar och förklarar sina attityder. Metodvalet är också en 
konsekvens av tre inledande förstudier där förståelsen av begreppet hållbar 
utveckling hos elever och lärare i grundskolan prövades. 

 
Enkätstudier 
 
Även om varje enkät är unik finns det några grundprinciper som är viktiga 
att beakta vid design och implementering av en enkät. Hay (2005 s. 148) 
formulerar följande principer som vägledning. En önskan att till varje pris 
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generera egna data räcker inte som motivering. Varje enkät ska vila på nog-
granna överväganden om alternativa datainsamlingsmetoder, respondenter-
nas förståelse och förmåga att tolka och besvara frågorna och etiska konse-
kvenser av undersökningen. Innehållet i enkäten måste också relatera till 
såväl den övergripande forskningsfrågan som till annan nationell och inter-
nationell forskning inom området. Man måste också inse begränsningarna 
som finns i människors vilja att avslöja saker om sig själva liksom i riskerna 
för bias genom att respondenterna svarar på ett sätt som uppfattas som soci-
alt önskvärt i det normsystem i vilket enkäten existerar. En fördel med enkät 
i detta sammanhang är att det är väl belagt att denna risk för bias är lägre i 
anonymt besvarade enkäter än i intervjuer (Kreuter et al. 2008). Det finns 
också en studie av Milfont (2008) som visar att vad som är socialt önskvärda 
miljöattityder i en viss kontext, i mycket liten utsträckning påverkar hur re-
spondenter i den kontexten besvarar anonyma miljöenkäter. 

Andra överväganden som behöver göras är om frågorna ska vara öppna 
eller slutna. En fördel med slutna frågor är att svaren går snabbt att kategori-
sera och analysera vilket gör det praktiskt möjligt att ha ett stort antal re-
spondenter. Slutna frågor vilar dock på det riskfyllda antagandet att ord, 
kategorier och begrepp bär med sig samma mening till för alla respondenter 
(Hay 2005 s,149). Öppna frågor ger möjlighet till individuella svar och kva-
litativa tolkningsmöjligheter. De tillåter också att respondenten formulerar 
alternativa tolkningar av en fråga på sätt som kan berika men också kompli-
cera kodningen av svaren. Till exempel visar Niedomysl och Malmberg 
(2009), i en undersökning om motiv till att människor flyttar, att öppna re-
spektive slutna frågor kan leda till delvis olika slutsatser av resultaten.  

Urval och avgränsningar 
Om en kvantitativ studie ska göra anspråk på att kunna generaliseras behöver 
urvalet vara i rimlig mån statistiskt representativt för den population som 
resultatet generaliseras till (Trost 2005). Förutom ambitionen att urvalet ska 
avspegla den svenska totalpopulationen av gymnasieelever i årskurs 1, med 
avseende på kön, gymnasieprogram och kommuntyp har faktorer som till-
gänglighet, personliga kontakter och möjlighet att använda ett webbaserat 
enkätverktyg påverkat urval och avgränsning i denna studie.  

Studiens empiriska objekt är en enkätundersökning som skickades till 
1 427 elever i gymnasiets årskurs ett. Undersökningsgruppen utgörs av 918 
respondenter som besvarat enkäten. Männens andel av undersökningsgrup-
pen är 49,1 procent och kvinnornas andel 50,9 procent. Respondenternas är 
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fördelade med ca 80 procent i en större stad7 och ca 20 procent i tre kommu-
ner tillhörande kategori 7, 8 respektive 9 i SKL.s kommunindelning8. För-
delningen motsvarar i grova drag totalbefolkningens fördelning mellan tätor-
ter och landsbygd. Den större kommunen valdes eftersom man där planerar 
att prioritera upp det pedagogiska arbetet med undervisning för hållbar ut-
veckling i gymnasieskolan och det fanns därmed intresse även från kommu-
nens sida att genomföra enkäten. Efter bekvämlighetsurval kontaktades i 
augusti 2009 också fyra mindre kommuner, varav tre valde att medverka. 
Dessa tre kommuner gränsar till varandra, har en sammanlagd befolkning på 
ca 25 000 och ingår i en gemensam gymnasieregion.   

Samtliga skolor är kommunala gymnasier. Antalet elever motsvarar ca 1,5 
procent av samtliga elever i gymnasiets årskurs ett i Sverige. Elevernas för-
delning på program avviker i viss mån från riksgenomsnittet. Samhälls- och 
estetiska programmens nationella andel är 29 procent (Skolverket 2010b). 
Dessa programs andel av undersökningsgruppen är 38 procent. I denna 
grupp ingår även elever som studerar på ett turismledarprogram.  

De naturvetenskapliga och tekniska programmen har 22 procent av rikets 
elever men 33 procent av undersökningens elever. 49 procent av landets 
elever och 29 procent av undersökningsgruppen studerar på yrkesförbere-
dande program. Elever från de studieförberedande programmen är alltså 
överrepresenterade i undersökningen. Avgränsning av antalet respondenter 
har gjorts främst av tidsmässiga skäl, att kontakta skolor och skapa intresse 
för att delta i en enkät är tidskrävande och leder inte alltid till konkreta resul-
tat, men också av tekniska skäl. En förutsättning för deltagande är att elever-
na har god tillgång till datorer under skoltid vilket långt ifrån alla har.    

Avgränsningsfrågor har också aktualiserats när det gäller enkätens ut-
formning. Eftersom det råder en utbredd enkättrötthet på många skolor har 
det varit viktigt att begränsa enkätens omfattning så att den inte blev för 
tidskrävande att besvara. Socioekonomiska variabler, som föräldrars utbild-
ningsbakgrund och inkomst är relevanta variabler för en studie av denna 
karaktär men en avgränsning mot dessa har gjorts dels av motivet att de lig-
ger utanför det direkta syftet men också av etiska skäl. Eftersom alla respon-
                               
7  Kommungrupp 3 enligt SKL:s kommunindelning. Större städer (31 kommuner). Kommu-
ner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 
8 Kommungrupp 7 Varuproducerande kommuner (54 kommuner) Kommun där 34 procent 
eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta inom tillverkning och utvin-
ning, energi och miljö samt byggverksamhet.   
Kommungrupp 8 Glesbygdskommuner (20 kommuner). Kommun med en tätortsgrad under-
stigande 70 procent och mindre än åtta invånare per kvadratkilometer.  
Kommungrupp 9 Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 
Kommun med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilometer. 
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denter angett sitt postnummer och detta går att knyta till SAMS-område9 
erbjuder dock materialet vissa möjligheter att analysera samband mellan 
socioekonomiska bakgrundsvariabler och attityder till hållbar utveckling i ett 
senare skede.  

Procedur 
Inledande pilotstudier  
Under vårterminen 2009 genomfördes tre pilotstudier med syfte att undersö-
ka hur begreppet hållbar utveckling tolkas och används av elever och lärare i 
grundskolan. I den första studien fick 40 elever i år 5 föreslå lämpliga kapi-
telrubriker till en bok med titeln Hållbar utveckling. Resultatet visade att 
endast ett fåtal elever kopplade begreppet till någon av de sociala, ekono-
miska och miljömässiga dimensionerna och att de inte var vana vid att an-
vända begreppet. I den andra pilotundersökningen, som besvarades av 105 
elever i år 9, fick eleverna bland annat svara på frågan om de hört talas om 
hållbar utveckling. Nästan 80 procent svarade nej på den frågan. En följdfrå-
ga till dem som svarat ja var: Vad anser du att det är som ska vara hållbart?  
   Denna fråga besvarades på ett sätt som är relevant, utifrån någon av be-
greppets de tre dimensioner, av sammanlagt 10 elever. Den tredje pilotstudi-
en riktades till lärare på en 7-9 skola. Här var uppgiften densamma som för 
eleverna i år 5 i den första pilotstudien; att föreslå kapitelrubriker till en bok 
med titeln Hållbar utveckling. Av de 40 lärare som deltog angav så gott som 
alla svar som visar att de kopplar hållbar utveckling i första hand till miljö-, 
energi- och resursfrågor alltså främst till begreppets miljödimension och viss 
mån den ekonomiska dimensionen. Endast ett fåtal svar anknyter till den 
sociala dimensionen. Slutsatser av dessa pilotstudier var att begreppet håll-
bar utveckling inte är lämpligt att använda direkt i enkät- eller intervjusam-
manhang riktade till elever. Begreppet måste i stället operationaliseras på ett 
sätt som gör dess olika dimensioner urskiljbara och mätbara. 

Eftersom den mest omfattande av pilotstudierna genomförts med elever i 
grundskolans årskurs nio planerades inledningsvis att genomföra studien i 
denna årskurs och i början av vårterminen 2009 kontaktades därför ett antal 
grundskolor i en större stad för att undersöka möjligheterna att genomföra 
studien. Det visade sig att de flesta skolor är mycket restriktiva när det gäller 
att avsätta tid för verksamheter som ligger utanför den dagliga skolverksam-

                               
9 SAMS står för Small Areas for Market Statistics och är en indelning som bygger på kom-
munernas delområden (NYKO) i de större kommunerna och på valdistrikt i de mindre. Anta-
let SAMS-områden är ca 9 200 och antalet postnummerområden ca 9500. För varje SAMS-
område finns socioekonomiska data i olika databaser.  
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heten och att det därför skulle bli svårt att få tillgång till elever i tillräckligt 
stor utsträckning för en kvantitativ undersökning. Skolornas främsta skäl för 
att tacka nej var att eleverna i år 9 behövde all tid till att avsluta grundskole-
studierna för att få godkända betyg inför gymnasievalet och att de hade svårt 
att garantera likvärdighet i det praktiska utförandet.   

Istället riktades en förfrågan till gymnasiet och under vårterminen 2009 
godkände gymnasiechefen i en annan storstadskommun, efter samråd med 
rektorerna, önskemålet om att få genomföra enkäten. Samtidigt erbjöds möj-
ligheten att genomföra enkäten i samarbete med företaget Enterstat som 
genomför webbaserade enkätundersökningar och kvalitetsundersökningar i 
kommuner och företag. Ett informationsbrev (bilaga 1 och 2) med detaljin-
formation till berörda rektorer och lärare på de olika skolorna sändes därefter 
ut. 

Varje medverkande skola utsåg en samordnare som svarade för kommu-
nikation med mig och förmedlade mailadresser till alla deltagande elever. Ett 
önskemål var att alla elever i en klass skulle besvara enkäten vid ett gemen-
samt tillfälle men eftersom de fick enkäten distribuerad till sin mailadress 
var det inget som hindrade att enkäten besvarades individuellt vid ett annat 
tillfälle.  

Innan enkäten skickades ut testades frågorna i en gymnasieklass som inte 
skulle delta i enkäten. Syftet var att kontrollera spridningen i svaren och det 
visade sig att svaren fördelade sig med bra spridning i alla påståenden utom 
två i frågegruppen om jämlikhet. Dessa två avvikande påståenden modifie-
rades då något så att formuleringarna blev mindre kategoriska. Företaget 
Enterstat digitaliserade alla frågor och anpassade enkätformulären efter varje 
deltagande skolas programutbud.  

Genomförande av enkäten 
I mitten av oktober 2009 skickades enkäten ut till alla deltagande elevers 
personliga mailadresser. Nu uppstod ett par problem som fördröjde svaren. 
En skola hade problem att öppna enkäten. Innan dessa var lösta hade nästan 
hela svarsperioden passerat. En annan skola hade skickat mailadresser för 
elever i fel årskurs. När svaren från denna skola uteblev dröjde det ca två 
veckor innan problemets orsak upptäckts och åtgärdats. Ursprungligen var 
undersökningsperioden förlagd till 20 okt -20 november men för att möta de 
förseningar som uppstod förlängdes svarsperioden med en månad till 20 
december. Under perioden mailades tre påminnelser ut med ca två veckors 
intervall till elever som inte besvarat enkäten. Vid några tillfällen kontakta-
des lärare och rektorer via telefon och mail för avstämning av att eleverna 
informerats och getts tillfälle att besvara enkäten. Varje vecka uppdaterade 
Enterstat en webrapport med uppgifter om svarsfrekvens för programmen 
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och skolorna samt en grafisk sammanställning av enkätsvaren. Eleverna 
namn var nu ersatta med kodsiffror som endast Enterstat kan knyta till rätt 
individ.  

När svaren strömmade in visade det sig att enstaka elever skrev sitt per-
sonnummer i stället för sitt postnummer. Enterstat uppmärksammades på 
detta och rensade då svaren från personnummer samt preciserade frågan om 
postnummer till ”ange postnumret i din hemadress” i stället för som tidigare 
”vilket är ditt postnummer?” för att undvika ytterligare missförstånd. 

Enkäten avbröts den 20 december och Enterstat överförde alla rådata till 
en Excelfil som sedan anpassades för att kunna bearbetas i statistikpro-
grammen SPSS och SAS. I Exceldatabasen gavs alla respondenter ett ord-
ningsnummer och de uppgifter som i rådata fanns i klartext, till exempel 
skola och program kodades om till siffervärden. Missing values (tomma 
rutor i databasen) ersattes med . (punkt) och enkäter där bortfallet av svar var 
högre än 50 procent av attitydfrågorna sorterades bort (24 enkäter) innan den 
statistiska bearbetningen av data påbörjades.   

Mätinstrument 
Att göra det mångtydiga och komplexa begreppet hållbar utveckling mätbart 
genom en enkät är utmaning med många dimensioner. Att begreppet inte är 
lämpligt att använda i frågeformuleringar riktade till eleverna var en given 
slutsats av pilotstudierna som föregick undersökningen. Den slutsatsen kan 
också motiveras utifrån synpunkten att ”hållbar utveckling” blivit ett till intet 
förpliktande buzzword (Adams 2007) eller ett begrepp som representerar ett 
falskt konsesus och politikens upphörande som förändringskraft (Swynge-
douw 2007). Eftersom begreppet som helhet inte låter sig enkelt operationa-
liseras återstår att bryta upp det i dess ekologiska, sociala och ekonomiska 
dimensioner. Den miljömässiga eller ekologiska dimensionen är dock inte 
heller den entydig. Det som Dunlap och van Liere (1978) såg som ett pra-
digmskifte, från (det dittills) dominerande sociala paradigmet (DSP) till the 
New Environmental Paradigm (NEP) utgick enligt kritikerna från förenklade 
antaganden (Skogen 1999; Lalonde & Jackson 2002; Lundmark 2007).  

Efter inspiration från Olsson (2005) och uppdelningen av miljödimensio-
nen i två huvudkategorier, med företrädare ekologisk modernisering å ena 
sidan och företrädare för ekologism och djupekologi å den andra, startade 
sökandet efter en mätskala som förenar förenar biocentriska och antropo-
centriska värderingar i två dimensioner.  

Skälen till att utveckla en ny mätskala för att också mäta de sociala och 
ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling grundades i en önskan att 
möta innehåll och syfte i traditionen ”undervisning för/om hållbar utveck-
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ling”, som utvecklats ur de tidigare faktabaserade och normerande miljöun-
dervisningstraditionerna (Skolverket 2002). Där betraktas miljöproblem som 
resultat av intressekonflikter mellan olika sociala grupper vilket sätter fokus 
på demokratiska processer och sambanden mellan sociala och ekologiska 
system. Motiv till att utveckla en ny mätskala hämtades också från Millen-
niedeklarationens underliggande värderingar (FN 2000), där solidaritet och 
jämlikhet är två värden, och uppmaningen från (Shepherd et al. 2009) att 
utveckla mätmetoder för att klarlägga vilken roll dessa värderingar faktiskt 
spelar för hållbar utveckling.  

Enkätverktyget i denna studie har utvecklats med två tidigare mätskalor 
för miljöenkäter som förebilder. Dels New Environmental Paradigm (NEP) 
scale (Dunlap & Liere 1978), senare omarbetad och omdöpt till New Ecolo-
gical Paradigm scale (Dunlap et al. 2000). Dels Environmental Value 
(ENV)-skalan som utvecklades av Bogner och Wiseman (1999). Dessa ska-
lor mäter miljödimensionen av hållbar utveckling. För mätning av attityder 
till de sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling har Mo-
del of Social Values (MSV) -skalan utvecklats. I följande avsnitt beskrivs 
NEP- och ENV-skalorna och kapitlet avslutas med en redovisning av de 
överväganden som gjordts inför operationaliseringen av begreppen solidari-
tet och jämlikhet i den nykonstruerade MSV-skalan. 

NEP-skalan  
Denna skala syftar till att mäta i vilken utsträckning människor bekänner sig 
till det nya miljöparadigmet, NEP, som Dunlap sätter i motsats till det tidiga-
re Dominating Social Paradigm (DSP). NEP är en produkt av den miljö-
medvetenhet som växte fram i USA under slutet av 60-talet och början av 
70-talet. Inspirationen hämtades från Romklubbens rapport The limits of 
growth och metaforen ”jorden som ett rymskepp ” - en oas i den oändliga 
rymdöknen (Lundmark 2007). Konceptet med att ställa DSP mot NEP lånar 
tydliga drag av Kuhns (1970) argumentation om hur ett paradigmskifte 
uppstår i vetenskapen. 

 
I sensed that one could discern a new environmental paradigm emerging as a 
direct challenge to the DSP and decided to try to conceptualize and measure 
it along with the DSP. The problem was trying to capture its content and con-
ceptualize it as a paradigm or worldview (Dunlap 2008 s. 4).  
 

Ytterpunkterna på den endimensionella skalan anger en miljösyn dominerad 
av antropocentrism (DSP) respektive ekocentrism (NEP). Då det är åtta på-
ståenden som anger ekocentriska värderingar och sju som anger antropocent-
riska så är poängsättningen inverterad i de senare fallen. Enkäten består av 
15 påstående grupperade i kategorierna 1) människans dominans över natu-
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ren, 2) människans särställning (human exeptionalism), 3) balansen i natu-
ren, 4) risken för ekologisk kris och 5) tillväxtens gränser. Respondenten 
anger i vilken grad, 1-5, man instämmer i vart och ett av de olika påstående-
na och den sammanräknade svarspoängen för alla 15 påståendena hamnar 
alltså mellan 15 och 75 poäng.  

NEP-skalans påståenden 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. NEP-skalans 15 påståenden 

 

 

 

 
NEP-skalan finns även i en modifierad variant som anpassats till ålders-

gruppen 10-12 år (Manoli et al. 2007).  
Kritik har riktats mot NEP-skalan från olika håll. Lalonde och Jackson 

(2002) menar att skalan utgår från överförenklade och omoderna antaganden 
och därmed missar att mäta hur djupekologiska föreställningar påverkar 
människors attityder. Scott och Willits (1994) pekar på skalans svaghet när 
det gäller att förutsäga miljöbeteende utifrån de miljöattityder som respon-
denter säger sig ha. Dunlap (2008) instämmer i denna kritik men framhåller 
att det huvudsakliga syftet inte är att förutsäga beteenden. Cordano, Welco-
mer, och Scherer (2003) framhåller risken att forskare okritiskt använder sig 
av NEP-skalan på grund av dess popularitet och beklagar att det inneburit att 
skalor som egentligen är bättre anpassade till specifika forskningsfrågor 
därmed inte kommit att prövas i forskningen.  En tredje form av kritik hand-
lar om att NEP-skalan utgår från västerländska värderingar och att interna-
tionella jämförelser därför utgår från fel förutsättningar. Chatterjee (2008 s. 
19) menar att ”There is a lack of conceptual unanimity on environmental 
concern” mellan forskare från olika delar av världen och att man därför inte 
kan använda en västerländsk metod i en indisk kontext där variabler som 
kasttillhörighet starkt påverkar människors attityder. 

 
1. We are approaching the limit of the number of people the earth can support.  
2. Humans have the right to modify the natural environment to suit their needs.  
3. When humans interfere with nature it often produces disastrous consequences.  
4. Human ingenuity will insure that we do NOT make the earth unlivable.  
5. Humans are severely abusing the environment.  
6. The earth has plenty of natural resources if we just learn how to develop them.  
7. Plants and animals have as much right as humans to exist.  
8. The balance of nature is strong enough to cope with the impacts of a modern industrial nation.  
9. Despite our special abilities humans are still subject to the laws of nature.  
10. The so-called “ecological crisis” facing humankind has been greatly exaggerated.  
11. The earth is like a spaceship with very limited room and resources.  
12. Humans were meant to rule over the rest of nature.  
13. The balance of nature is very delicate and easily upset.  
14. Humans will eventually learn enough about how nature works to be able to control it.  
15. If things continue on their present course, we will soon experience a major ecological catastrophe.  
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   Skogen (1999) påpekar att NEP-skalan inte fångar upp systemkritiska ut-
gångspunkter till miljövänliga attityder och att det därmed är svårt att skilja 
ekocentriska värderingar från antropocentriska. En synpunkt som Lundmark 
(2007) utvecklar med att det finns oklarheter i hur vissa av NEP-frågorna ska 
tolkas och att respondenternas svar därför kan tolkas på motstridiga sätt. Ett 
påstående i NEP-enkäten är: om vi fortsätter som hittills så kommer jorden 
snart att drabbas av en stor ekologisk katastrof . Lundmark menar att man 
kan hålla med om det påståendet både utifrån en antropocentrisk och en eko-
centrisk utgångspunkt och att skalan därför inte fungerar som särskiljare av 
dessa motsatta synsätt. En sammanfattande kritik är just att ekocentriska 
ståndpunkter inte är lika välartikulerade i enkäten och att den därför inte kan 
användas för att identifiera respondenter med ekocentrisk världsbild. Lund-
mark (2007) ger två förslag till hur enkäten kan utvecklas. Det ena är att 
komplettera enkäten med djupintervjuer för att verkligen komma åt hur 
människor motiverar sina ställningstaganden. Det andra förslaget är att byta 
ut några av frågorna mot frågor som fokuserar på ansvar för potentiellt nega-
tiva miljöeffekter. Kompletteringen motiveras med att enkäten då svarar upp 
mot utvecklingen av den miljöetiska forskningen och mot de politiska försö-
ken att nå en hållbar utveckling.   

Den endimensionella NEP-skalans begränsningar har inspirerat flera fors-
kare att utveckla tvådimensionella mätskalor och Environmental Values 
(ENV)-skalan är den som bäst motsvarar kraven i denna studie. 

ENV-skalan utvecklas till TEQ-skalan 
Wiseman och Bogner (2003) hävdar att endimensionella skalor är bristfälliga 
då de bara kan täcka in mycket begränsade aspekter av de värderingar som 
konstituerar en personlighet. För att utveckla mätmetoderna behöver endi-
mensionella ”first order factors”10  skalor utvecklas till tvådimensionella 
ortogonala skalor som mäter ”higher-order factors”11. Bogner och Wiseman 
tillämpar detta i den tvådimensionella ENV-skalan. Utgångspunkten för 
konstruktionen av skalan är att en individs ekologiska värderingar är avhäng-
ig både antropocentriska och biocentriska aspekter: 

Ecological Values are determined by one´s position on two orthogonal di-
mensions, a biocentric dimension that reflects conservation and protection of 
the environment P (Preservation); and an anthropocentric dimension that re-

                               
10  En term som används inom psykologi för att ange enskilda faktorer som konstituerar en 
viss personlighet.  
 
11 Term som används inom psykologin för att sammanfatta enskilda personlighetsbestämman-
de faktorer i kategorier som till exempel introvert och extrovert 
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flects the utilization of natural resources U (Utilisation). (Wiseman & Bogner 
2003) 

 
ENV-skalan utgår från antagandet att biocentrism och antropocentrism är två 
separata och inte nödvändigtvis relaterade komponenter av en individs 
världsbild (Johnson & Manoli 2008). Skalan medger därför att en respondent 
placeras inom ett av fyra fält istället för nära den ena eller andra ändpunkten 
av ett kontinuum mellan antropocentrism och biocentrism. Enkätfrågorna är 
indelade i fyra olika grupper som avser att mäta styrkan i fyra olika värde-
ringar. De två första frågegrupperna mäter styrkan i biocentriska och antro-
pocentriska värderingar genom att respondenterna får ta ställning till påstå-
enden som handlar om att bevara respektive utnyttja naturen. De övriga två 
frågegrupperna mäter värderingar av solidaritet och jämlikhet. Varje påstå-
ende besvaras med ett av fem svarsalternativ från instämmer helt till in-
stämmer inte alls. Johnson och Manoli (2008) har modifierat formuleringar-
na i MEV-skalan något och benämner detta frågebatteri The Environmental 
Questionnarie (TEQ). Det är denna skalas 15 påståenden som översatts till 
svenska i AHU-enkäten enligt följande. 

 
Dimension: P=Preservation (Bevarande) Avser att mäta biocentriska värde-
ringar. 
      Central aspekt: intention att stödja naturen 

1. Om jag har pengar över kan jag tänka mig att skänka dem för att 
skydda naturen.  

2. Jag kan tänka mig att hjälpa till att samla in pengar till naturskydd 
3. Jag försöker övertyga andra att naturen är viktig 

Central aspekt: försiktighet/sparsamhet med resurser 
4. För att spara energi under vintern ser jag till att inte ha för varmt 

på mitt rum 
5. För att spara energi släcker jag alltid ljuset i mitt rum när jag inte 

behöver det längre 
6. Jag försöker spara på vatten genom att duscha kort och inte låta 

vattnet rinna när jag borstar tänderna. 
Central aspekt: naturrelation-utbyte av naturen 

7. På sommaren njuter jag verkligen av att se fjärilar flyga och höra 
fåglar sjunga. 

8. Jag gillar verkligen möjligheten att kunna röra mig fritt ute i natu-
ren. 

9. Jag mår bra av naturens tystnad 
 
Dessa nio påståenden genererar tillsammans mellan nio och 45 poäng på den 

lodräta axeln som mäter biocentriska värderingar från från P- till P+  
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Dimension: U= Utilization/Utnyttjande. Avser att mäta antropocentriska 
värderingar  

Central aspekt: omändring/förändring av naturen 
10. Människan har rätt att förändra naturen 
11. Jag trivs bättre på en gräsmatta än på en plats där gräs och blom-

mor växer fritt 
12. För att människor ska få mat måste vi hugga ner skog för att kun-

na odla 
Central aspekt: människans dominansöver naturen 

13. Ogräs måste bekämpas för att det konkurrerar med växter vi be-
höver 

14. Att bygga nya vägar är så viktigt att träd måste fällas 
15. Eftersom det finns så mycket myggor i våtmarker vore det bättre 

att dika ut dessa och använda dem till jordbruk. 
16. Det är meningen att människan ska styra över resten av naturen. 

 
Dessa sju frågor genererar tillsammans mellan sju och 35 poäng. 
 

Figur 2. Grundpositioner i den tvådimensionella TEQ-skalan 

      
          P+ 

               
                Anna                          Filip   
                          
 
 
  U+                    U - 
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Den lodräta axeln mäter styrkan i biocentrisk värdering (P = preservation) 
och den vågräta axeln mäter styrkan i antropocentrisk värdering (U = utiliza-
tion). I modellen ovan representerar Anna en ståndpunkt som kombinerar en 
stark önskan att skydda miljön med övertygelsen att naturen är ämnad att 
förse människan med resurser. Den skenbara motsättningen mellan dessa 
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ståndpunkter skulle neutraliseras på den endimensionella NEP-skalan och 
Anna skulle hamna nära mitten, indikerande den felaktiga slutsatsen att hon 
har vaga uppfattningar om natur och miljö. Filip representerar en mer typiskt 
”grön” ståndpunkt med stark önskan att skydda naturen i kombination med 
återhållsamhet i utnyttjande. Kurt hör till kategorin som är kallsinnig till att 
skydda naturen och ser den som en råvarukälla för mänskliga behov medan 
Signes position snarast signalerar ett ointresse för hela problemområdet. 
Signe skulle förmodligen hamna ganska nära Anna om NEP-skalan använ-
des trots att det finns stora skillnader mellan deras värderingar.  

MSV-skalan 
De inledanden 16 enkätfrågorna behandlar människans relation till naturen 
och synen på resursanvändning. För att mäta attityder och värderingar som 
rör människans relation till andra människor har sex påståenden formulerats 
inom värderingsområdet solidaritet (påstående 17-22) och sex påståenden 
inom värderingsområdet jämlikhet (påstående 23-28). Dessa frågebatterier är 
inspirerade av TEQ-skalan. I påstående ett på den biocentriska axeln; ”om 
jag har pengar över kan jag tänka mig att skänka dem för att skydda naturen” 
är likheten tydlig med påstående 17 på solidaritetsaxeln ”Jag kan tänka mig 
att skänka pengar för att hjälpa människor i ett land långt från Sverige”. Me-
dan TEQ-skalan syftar till att mäta den ekologiska dimensionen av hållbar 
utveckling så syftar Model of Social Values (MSV) -skalan till att mäta de 
sociala och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling. Då blir frågor-
na om hur solidaritet och jämlikhet kan operationaliseras centrala. 

Att operationalisera solidaritet 
För att operationalisera begreppet solidaritet i en enkät behöver dess inne-
börd definieras och problematiseras ”Solidaritet dyker nästan alltid upp 
opreciserat, som något som får sin innebörd av sitt sammanhang eller kanske 
av en tradition som anses alltför självklar för att behöva preciseras” (Lied-
man 1999 s. 24). Svensson urskiljer två innebörder av begreppet. En ab-
strakt, formaliserad innebörd som öppnar för solidaritet med en vid krets, 
även med okända individer, och en innebörd som bygger på förmågan till 
”personlig inlevelse och identifikation.” (Svensson 1998 s. 56). I den senare 
formen är ordet identifikation nyckeln till tolkning. Med vem eller vilka har 
vi förmåga att identifiera oss?  Denna spänning, mellan att kunna omfatta 
alla eller bara en viss kategori, återspeglas i enkätfrågorna som är formulera-
de med ambitionen att fånga in två aspekter av solidaritet: Vilka räknar jag 
in i den krets jag själv är beredd att hjälpa och vilka räknar jag in i den krets 
jag anser att Sverige har ansvar för att hjälpa. Att solidaritetens räckvidd 
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avgörs av vilken gemenskap man identifierar sig med är en tolkning som 
utgår från Rorty (1989). Enligt honom riktas solidaritet alltid mot ”en av 
oss” och ”oss” kan inte betyda hela mänskligheten (Rorty 1989 s. 191). Mo-
tiveringen är att moral inte är en inneboende universell mänsklig egenskap 
utan den uppstår bara i relation till det samhälle vi lever i och Rorty ser inte 
mänskligheten som en moralisk entitet. Rorty menar dock att kretsen av de 
som vi känner solidaritet med kan vidgas ”We can work, through literature, 
metaphore and imagination, to increase our sensitivity to cruelty, thereby 
expanding the notion of we” (Festenstein & Thompson 2001 s . 184) 

Att operationalisera jämlikhet  
Enkätens sista del syftar till att mäta attityder till jämlikhet. Jämlikhet är ett 
problematiskt begrepp eftersom det ofta sammanblandas med rättvisa och 
jämställdhet. Vid konstruktion av enkätfrågorna har jämlikhet definierats 
som en ekonomisk fördelningsprincip. Det vill säga att när något ska delas så 
ska alla som delar få lika mycket av det som delas. Att operationalisera be-
greppsparet jämlikhet-ojämlikhet kompliceras av att en ojämlik fördelning 
av inkomster kan accepteras utifrån helt olika utgångspunkter, beroende på 
hur jämlikhet kopplas till rättvisa. Å ena sidan kan ojämlikhet motiveras 
utifrån Rawls (1999) teori om rättvisa. En ojämlik fördelning av ett samhäl-
les inkomster kan då ses som rättvis om fördelningen innebär att även de 
sämst ställda gynnas. Företagsledarnas höga löner kan motiveras om dessa 
dels innebär att de arbetar hårdare så att produktionen ökar, dels att samhäl-
lets fördelningsmekanismer är sådana att de sämst ställda får det bättre än 
om företagsledarna hade lägre löner. Denna tolkning innebär att jämlikhet 
inte tillmäts ett egenvärde och det går även att argumentera för att ojämlikhet 
kan innebära ökad rättvisa. 

En helt annan utgångspunkt för att acceptera ojämlikhet utgår från (No-
zick 1974) som motsätter sig alla former av välfärds- eller fördelningspolitik 
och hävdar ”behålla rättvisa” vilket innebär att den som rättmätigt skaffat sig 
egendom också ska få behålla denna, även om det innebär att de sämst ställ-
da får det ännu sämre. Att ojämlikhet kan accepteras utifrån så skilda ut-
gångspunkter är viktigt att beakta. På en endimensionell skala mellan jäm-
likhet-ojämlikhet kan en individ som förespråkar ojämlikhet som medel att 
nå målet bättre villkor för de fattigaste därför hamna i sällskap med en indi-
vid som förespråkar ojämlikhet som ett mål med egenvärde. Enkäten är ut-
formad med avsikten att enbart mäta hur starkt respondenten förespråkar en 
jämlik fördelning men det går inte att bortse från att tolkningsvariationen hos 
respondenterna innebär att rättviseaspekten också har vägts in av de som 
svarat.  
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MSV-skalans påståenden 
På samma sätt som i TEQ-skalans fyrfältsdiagram kommer varje respondent 
att i MSV-skalan placeras in något av de fyra fälten som anger olika kombi-
nationer av attityder till solidaritet och jämlikhet. Därmed erbjuds möjlighe-
ter att analysera relationer mellan olika gruppers positioner i de båda dia-
grammen. AHU-enkätens påståenden om solidaritet och jämlikhet formule-
rades på följande sätt:  
 
Dimension: Solidaritet.  
Central aspekt: min egen räckvidd  
17.  Jag tänka mig att skänka pengar för att hjälpa fattiga människor i ett land 

långt från Sverige. 
18.  Jag kan tänka mig att hjälpa till att samla in pengar till fattiga människor 

i ett land långt från Sverige. 
19.  Jag är beredd att avstå 100 kronor i månaden av mitt studiebidrag om 

pengarna går till att bygga skolor i Afghanistan. 
Central aspekt: samhällets räckvidd 
  20. Jag tycker det är viktigare att hjälpa människor som bor nära mig än 
människor som bor långt borta. 
  21. Det bästa är att låta varje land lösa sina egna problem 
  22. Vi som bor i Sverige har ett ansvar för att hjälpa människor i fattiga 
länder. 
 
Dimension: Jämlikhet.  
Central aspekt: fördelning av resurser 
  23. Stora löneskillnader är bra för det sporrar de duktiga att arbeta hårdare  
  24. Jag tycker att alla som arbetar borde ha ungefär samma lön.  
  25. Skillnader mellan rika och fattiga behövs för att de som är fattiga ska ha                        

   Något att kämpa för 
  26. Att dela med mig till andra är viktigt för att jag själv ska må bra 
  27. Det är viktigare att alla barn i världen får gå i skola än att skolmaten är   
        gratis för elever i Sverige 
  28. Om jag blir rik eller fattig i framtiden beror till stor del på mig själv. 

        (Påstående 28 ströks ur enkäten av skäl som presenteras i metoddis-
kussionen) 
På samma sätt som svaren på frågorna 1-16 kan placeras ut i ett tvådimen-
sionellt diagram så kan frågorna 17-22 och 23-28 placeras ut längs de kor-
sande skalorna i ett liknande tvådimensionellt diagram där solidaritet mäts 
längs y-axeln och jämlikhet längs x-axeln. 
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Figur 3. Grundpositioner I den tvådimensionella MSV-skalan 
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Figur tre visar fyra möjliga grundpositioner när värderingarna jämlikhet och 
solidaritet kombineras. Anna förespråkar en jämlik fördelning i betydelsen 
lika mycket till alla. Hon är solidarisk med en vid krets vilket innebär att hon 
är beredd att hjälpa människor som lever långt från Sverige och hon stöder 
också en generös statlig biståndspolitik. Filip är också beredd att visa solida-
ritet med människor långt utanför hans egen närhet men förespråkar samti-
digt stora inkomstskillnader och ser individuell välgörenhet som en lämplig 
form av bistånd. Kurt förespråkar jämlik fördelning men är inte beredd att 
visa solidaritet med andra än de som hör till hans närmaste krets. Han tycker 
inte heller att Sverige har ett ansvar att hjälpa människor i andra länder. Sig-
ne tycker det är bra med stora inkomstskillnader. Hon är också negativ till 
såväl statlig biståndspolitik som individuell välgörenhet.   

Databearbetning 
I kvantitativ forskning används en rad olika matematiska analysverktyg för 
att bearbeta insamlade data. Förutom beräkningar av frekvenser och medel-
poäng för de olika påståendena har Cronbach´s alpha använts för att statis-
tiskt avgöra i vilken grad de olika frågorna inom respektive grupp mäter den 
latenta värderingen som avses att mätas. Korrelationskoefficienten eller Pe-
arsons r har använts för att mäta korrelation mellan variabler och för att se 
hur stora skillnaderna är mellan de fyra olika värderingarna har t-test gjorts. 
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Inre konsistens 
Utgångspunkten vid enkätkonstruktionen är att de olika frågorna inom ett 
värderingsområde ska mäta olika aspekter av just den värderingen och inget 
annat. En svårighet i enkätkonstruktionen är att formulera frågor som frågar 
efter samma sak men från olika perspektiv. För att statistiskt avgöra i vilken 
grad de olika frågorna mäter den latenta värderingen man avser att mäta har 
det statistiska homogenitetsmåttet Cronbach’s alpha använts. Måttet anger 
den inre konsistensen för de olika Likert–item12 som tillsammans bildar en 
Likertskala13. En riktlinje är att Cronbach´s alpha bör vara högre än 0,6 men 
inte överstiga 0,95 (Nunnally & Bernstein 1994 s. 265). Om värdet är lågt 
visar det att frågorna har för lågt samband med varandra för att göra anspråk 
på att mäta en och samma värdering. Om värdet närmar sig 1,0 signalerar det 
att man upprepar frågor om exakt samma sak, inte om olika aspekter av 
samma sak. Som framgår av tabell 2 har de tre första frågegrupperna en inre 
konsistens som väl ligger inom det rekommenderade intervallet medan frå-
gorna om jämlikhet ligger under rekommendationen. 

Tabell 2. Delskalornas inre konsistens 

Värdering Frågor Cronbach´s alpha 

Biocentrism 1-9 0,85
Antropocentrism 10-16 0,75
Solidaritet 17-22 0,77
Jämlikhet 23-27 0,49 
Notera att en fråga togs bort i delskalan för jämlikhet. Innan denna fråga togs bort var den inre 
konsistensen 0,37 ( ). 

Korrelation 
Pearsons r anger korrelation genom att ange styrka och riktning (+/-) av ett 
samband mellan två variabler. Det uttrycks som ett värde mellan 1 och -1, 
där 0 anger inget linjärt samband, 1 anger maximalt positivt samband och -1 
anger maximalt negativt samband. Om vi till exempel vill uttrycka samban-
det mellan ålder och lycka så innebär en positiv korrelation, till exempel 0,9, 
att ju äldre man är, desto lyckligare är man, eller annorlunda uttryckt, ju 
lyckligare man är, desto äldre är man. En stark negativ korrelation, som -0,9, 
innebär i stället att ju äldre man är, desto mindre lycklig är man. En korrela-
tion på eller nära 0 betyder att det inte finns något linjärt samband mellan de 

                               
12 Ett påstående som respondenten anger grad av instämmande i. från instämmer inte alls till 
instämmer helt. 
13 En skala som summerar poängen från de olika påståenden som ingår i en frågegrupp. 
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två variablerna. Det kan däremot finnas ickelinjära samband, till exempel att 
stark lycka har samband med både låg och hög ålder.   

En korrelation säger ingenting om orsakssamband, eller kausalitet. I ex-
emplet ovan betyder en stark positiv korrelation alltså inte att man är lycklig 
på grund av att man är gammal. Det kan lika gärna vara så att man är/blir 
gammal på grund av att man är lycklig, eller att en tredje variabel (till exem-
pel ärftlighet) orsakar både lycka och hög ålder. 

t-test 
En del av analysen består i att se om skillnaderna mellan de fyra olika värde-
ringarna är statistiskt signifikanta. För att göra detta har t-test gjorts. Ett t-
test är en statistisk hypotesprövning som används för att se om det finns 
skillnader på en delskala mellan två grupper. I studien används t-test för att 
avgöra ifall det finns några skillnader på en delskala (för exempelvis jämlik-
het) beroende på hur man svarat på en annan delskala (exemplevis solidari-
tet). Individerna delas in efter hur de svarat på frågorna om solidaritet. De 25 
procent som har högst poäng på delskalan solidaritet kallas Q3, detta efter-
som de befinner sig över den tredje kvartilen. Q3-solidaritet jämförs sedan 
med de övriga tre grupperna för att se om det finns någon skillnad avseende 
hur många poäng de får på de andra tre delskalorna (jämlikhet, bevara, ut-
nyttja). 

Om svarsmönstret för en fråga inom en frågegrupp avviker tydligt kan det 
vara ett tecken på att den frågans reliabilitet avviker från de övriga. Av detta 
skäl ströks en fråga som ursprungligen ingick i enkäten från den sista fråge-
gruppen.  

I resultatredovisningen redovisas resultaten i form av medelpoäng för de 
olika påståendena. I resultatdiskussionen presenteras resultaten också i form 
av frekvenser av instämmanden för respektive påstående. Alla respondenter 
som svarat 4 eller 5 på skalan 1-5 (där 1 anger instämmer inte alls och 5 
anger till instämmer helt) har då förts till kategorin ”instämmer”. Motivet till 
denna åtgärd är att öka jämförbarheten med andra studier som presenterar 
resultaten på detta sätt. Flera sådana undersökningar ingår i resultatdiskus-
sionen. Svaren på AHU-enkäten angavs på en femgradig Likertskala. Detta 
innebär att data är på ordinalnivå. Vanligtvis bör medelvärden inte beräknas 
på data som befinner sig på denna nivå. Mer korrekt vore att ange median-
värdet. Nackdelen med medianvärde är att svaren innehåller mindre informa-
tion än ett medelvärde. Alternativet hade varit att summera alla frågor inom 
respektive delskala. Problemet med det är att antalet frågor varierar från fem 
till nio. En svarssumma på 25 för delskalan för jämlikhet innebär totalt in-
stämmande i alla (fem) frågor, medan 25 poäng för delskalan för bevarande 
innebär att instämmandegraden antyder betydligt högre tveksamhet i in-
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stämmande eftersom det där är nio frågor. För att underlätta läsning och 
tolkning av resultaten fattades beslutet att resultaten skulle anges som ge-
nomsnitt för varje delskala. 

Etiska ställningstaganden 
Forskning bidrar med nya kunskaper och är därför en viktig beståndsdel för 
både individernas och samhällets utveckling. Därför ställer samhället också 
krav på att forskning bedrivs. Samtidigt har samhällets medlemmar rätt att 
ställa krav på att forskningen bedrivs på ett sätt som inte står i strid med 
etiska principer gällande den personliga integriteten. För att kunna pröva om 
ett visst forskningsprojekt uppfyller dessa krav finns etikregler utarbetade 
inom varje fakultet. Denna studie följer de etiska riktlinjer som formulerats 
för det humanistisk-samhällsvetenskapliga fältet (Vetenskapsrådet 2009).  

Fyra huvudkrav ställs; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentia-
litetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet har tillgodosetts genom 
ett brev (bilaga 1) som skickades ut till deltagande skolor cirka en månad 
före enkäten. Brevet var ställt till de lärare som organiserade elevernas be-
svarande av enkäten. I brevet framgår undersökningens syfte, projektansva-
riges namn och institutionsanknytning samt att deltagande i enkäten ”natur-
ligtvis är frivillig, men för att resultaten ska få något värde är det viktigt med 
ett högt svarsdeltagande.”  

Samtyckeskravet aktualiseras inte eftersom samtliga respondenter var 
över 15 år vid svarstillfället. Respondenterna besvarade enkäten via web-
formulär och då anses det individuella samtycket ha lämnats när enkäten 
returnerats. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om identifierbara perso-
ner skall lagras på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras av 
utomstående. I denna undersökning kan inte heller jag som forskare identifi-
era enskilda individer. Eftersom en tanke med enkäten var att svaren skulle 
kategoriseras i olika grupper, där senare enskilda individer skulle kunna 
intervjuas uppstod väcktes frågan om hur deltagarnas integritet och person-
uppgifter skulle kunna skyddas. Detta problem löstes genom att Enterstat 
kodade alla svar individuellt och anonymiserade de rådata som erhölls för 
analys. Om fortsatt forskning leder fram till behov av att intervjua typelever 
från varje kategori så kan Enterstat slumpa fram och identifiera individer 
som motsvarar de attitydkombinationer respektive kategori består av. I det 
skedet aktualiseras samtyckeskravet och innan intervjuer kan göras kommer 
samtycke då att inhämtas från deltagarna.   
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Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om personer enbart får 
användas för forskningsändamål. Inget annat användningsområde är aktuellt 
för denna studie varför detta krav inte aktualiseras.  
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6. Resultat 

I detta kapitel redovisas resultatet av enkätundersökningen. Först visas över-
siktligt hur svaren fördelas i de tvådimensionella fyrfältsdiagrammen, sedan 
i tabellform hur data är fördelade med avseende på kön, gymnasieprogram 
och kommuntyp. Därefter presenteras analyser av samband och skillnader 
mellan olika variabler vilket bildar underlag för diskussionen i avslutnings-
kapitlet. Om inte annat anges är de skillnader som redovisas statistiskt signi-
fikanta på minst 0,01 nivå. 

 
Figur 4. Fördelning av svaren i olika attitydkategorier 

 
Förklaring: P+ betyder positiva attityder till Preservation/Bevarande medan P- betyder negati-
va attityder till detta.  
U+ innebär positiva attityder till Utilization/Utnyttjande av naturen och U- negativa attityder. 
Procenttalen visar andelen respondenter för var och en av de fyra möjliga attitydkombinatio-
nerna av P och U. Cirklarnas färgade sektorer visar hur de fyra möjliga kombinationerna av 
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attityder till Solidaritet (S) och Jämlikhet (J) fördelas inom respektive grupp. Den röda sek-
torn visar andelen för den grupp som är positiv till solidaritet och positiv till jämlikhet (S+J+ 
), den blå visar andelen som är positiv till solidaritet men negativ till jämlikhet (S+J-), den lila 
visar andelen som är negativ till solidaritet och positiv till jämlikhet (S-J+) och den gröna 
visar den andel som negativa till såväl solidaritet som jämlikhet (S-J-). I diagrammet definie-
ras positiva attityder som ett genomsnittligt medelvärde på 3,0 eller högre för de påståenden 
som ingår i en frågegrupp.  
 
Diagrammet visar till exempel att 42 procent av alla respondenter hamnar i 
en kategori som är positiv till att bevara naturen och negativ till att utnyttja 
den, (P+U-). Alla individer i denna grupp har en poängsumma högre än 26 
för de nio påståenden som mäter attityder till bevarande och en poängsumma 
lägre än 21 för de sju påståenden som mäter attityder till utnyttjande. Inom 
gruppen med positiva attityder till bevarande och negativa attityder till ut-
nyttjande är kombinationen av positiva attityder till såväl solidaritet som 
jämlikhet vanligast (S+J+, 39 procent) följt av kombinationen negativa atti-
tyder till både solidaritet och jämlikhet (S-J-, 27 procent). Därefter följer 
kombinationen av positiva attityder till solidaritet och negativa attityder till 
jämlikhet (S+J-, 23 procent) och den minst vanliga kombinationen (11 pro-
cent) är negativa attityder till solidaritet och positiva attityder till jämlikhet 
(S-J+).  
 Poängen för varje enskild påstående kan variera mellan 1 (instämmer inte 
alls) till 5 (instämmer helt) och medelvärdet för de påståenden som tillsam-
mans anger en värdering kan därför anta värden mellan 1 och 5, där 1 anger 
att värderingen är mycket svag och 5 mycket stark.   

Tabell 3. Medelvärde per fråga inom respektive attitydområde. Fördelat på kön 
 Män N=451 Kvinnor N=467 Samtliga N=918 Skillnad Kv-män 
Bevara             1-9 2,77 3,11 2,94 +0,34
Utnyttja        10-16 2,72 2,43 2,57 -0,29
Solidaritet    17-22 2,58 2,96 2,78 +0,38
Jämlikhet     23-27 2,66 2,81 2,73 +0,15

Tabell tre visar att unga män har mer positiva attityder till att utnyttja natu-
ren än unga kvinnor. De unga männens medelpoäng för påståendena 10-16 
ligger här 0,29 högre än de unga kvinnornas [t(895) = 5,85, p < 0,001]. Unga 
kvinnor har tydligt mer positiva attityder till att bevara naturen vilket visar 
sig i 0,34 poäng högre medelvärde för frågorna 1-9 [t(908) = -5,95, p < 0,001]. 
Könsskillnaderna är ännu tydligare för solidaritet där de unga kvinnornas 
medelvärde för frågorna 17-22 är 0,38 poäng högre, t(916) = -10,23, p < 
0,001]. Kvinnorna visar även mer positiva attityder till jämlikhet men där är 
skillnaden mindre, 0,15 högre medelpoäng för frågorna 23-27 [t(915) = -7,64, 
p < 0, 001].   
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Tabell 4. Medelvärde per fråga inom respektive attitydområde. Fördelat på skolor 

 L1 
N=64

L2 
N=94

L3 
N=53

S4 
N=91

S5 
N=111

S6 
N=324

S7 
N=181 

Totalt 
N=918 

Bevara 
 

2,95 
  

2,65  3,14  3,06  2,65 2,79  3,42  2,94  

Utnyttja 
 

2,33 
  

2,60  2,56  2,79  2,60  2,67  2,43  2,57 
 

Solidaritet 
 

2,77  
 

2,62  2,72  2,79  2,58 2,77  3,03  2,78 
 

Jämlikhet 2,81  2,70 2,67  2,85  2,67 2,70  2,78  2,73  

Notera: L1 – L3 visar medelvärden för skolorna i de tre mindre kommunerna. S4 – S7 vi-
sar medelvärdet för de fyra deltagande skolorna i den större staden  
Skillnader mellan skolorna framträder tydligast inom attitydområdet bevara. 
Här varierar medelvärdet från 2,65 som lägst till 3,42 som högst. De två 
skolorna med lägst värde för bevara har en kraftig överrepresentation av 
elever som studerar på yrkesförberedande program. På skola L2 studerar 65 
procent på yrkesprogram och på skola S2 studerar alla eleverna på yrkesför-
beredande program. På skola S4, som har det absolut starkaste värdet för 
bevara, finns enbart studieförberedande program. Attityderna till att utnyttja 
naturen varierar inom ett snävare intervall, från 2,33 till 2,79, och här är det 
svårare att se något mönster mellan skolor med högre och lägre poäng. Vär-
dena för solidaritet varierar mellan 2,58 och 3,03 och här återkommer 
mönstret från bevara. På den skola (S4), där eleverna har mest positiva atti-
tyder till att bevara naturen är eleverna också mest positiva till att visa soli-
daritet. Skillnaderna mellan se sju deltagande skolornas medelvärden är 
minst för påståendena som mäter attityder till jämlikhet. Här ligger alla sko-
lor samlade inom ett snävt intervall från 2,67 till 2,85. 

Värden i relation till bakgrundsvariabler 
För att kunna dra slutsatser om faktorer som eventuellt kan påverka styrkan i 
olika värdena har dessa jämförts mot olika bakgrundsvariabler. De bak-
grundsvariabler som ingår i enkäten är kön, gymnasieprogram och kommun-
typ.   
Tabell 5. Medelvärden med fördelning på kommuntyp, kön och program 

 Medel alla 
N=918

Glesbygd 
N=211

Stad 
N=707

Kvinnor 
N=467

Män 
N=451

Sp-Es 
N=348

Nv-T 
N=301 

Yrk 
N=268 

Bevara 2,94 2,86 2,96 3,10 2,77 2,70 3,11 2,66 
Utnyttja 2,57 2,48 2,61 2,43 2,72 2,80 2,57 2,58 
Solidari 2,78 2,68 2,81 2,98 2,58 2,58 2,82 2,61 
Jämlikhe 2,73 2,72 2,73 2,80 2,66 2,63 2,71 2,72 
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Notera: Sp-Es betyder samhällsveteskapligt och estetiskt program. Nv-T, natur-
vetenskapligt och tekniskt program och Yrk betyder yrkesförberedande program. 
 
Tabell fem visar att styrkan i biocentriska värderingar varierar relativt lite 
mellan land och stad. Elever som bor i stad har ett medelvärde på 2,96 jäm-
fört med landsbygdselevernas 2,86. Skillnaden mellan könen är tydligare; 
unga män har ett medelvärde på 2,77 och unga kvinnor 3,10. Även skillna-
derna mellan programmen är tydliga med yrkesprogrammens 2,66 som lägst 
och Nv-T med 3,11 som högst. De antropocentriska värderingarna, som 
mäts med påståenden om människans rätt att utnyttja naturen, visar högre 
värden i stad med 2,61 jämfört med landsbygdens 2,48. Unga män har tyd-
ligt starkare antropocentriska värderingar än unga kvinnor, och elever på Sp-
Es har starkare antropocentriska värderingar än elever på såväl Nv/T som 
yrkesprogram. När det gäller solidaritet är könsskillnaderna också här tydli-
gare än skillnaderna mellan stad/land och mellan gymnasieprogrammen. 
Unga kvinnor visar påtagligt mer positiva attityder till solidaritet (2,98) med 
en vid krets än vad unga män (2,58) gör. Värderingar av jämlikhet skiljer sig 
relativt lite mellan de olika variablerna. Unga kvinnor värderar jämlik för-
delning något högre än unga män.  

Tabell 6. Medelvärden för unga män i småkommuner med fördelning på program 

 Män på lands- 
bygd N=108 Sp-Es N=39 Nv-T N=25 Yrk N=44 

Bevara 2,56 2,70 2,64 2,40
Utnyttja 2,50 2,43 2,54 2,55
Solidaritet 2,35 2,36 2,49 2,26
Jämlikhet 2,50 2,47 2,66 2,47 

 
Tabell sex visar att när undergruppen ”män i småkommuner” studeras visar 
det sig att samtliga medelvärdena är lägre än i gruppen ”alla män” för alla 
fyra attitydområdena. (Medelvärdena för alla män finns i tabell fem). Unga 
män på landsbygd och i mindre tätorter tycks alltså artikulera sina attityder 
mer lågmält och med mindre eftertryck än sina bröder som bor i staden. 
Skillnaden är tydligast för bevarande med 2,56 på landet och 2,77 för alla 
män samt för solidaritet med 2,35 på landet mot 2,58 för alla män. Program-
skillnaderna framträder också tydligast för bevara som unga män på yrkes-
program värderar tydligt svagare än unga män på de teoretiska programmen.  
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Tabell 7. Medelvärden för unga män i stad med fördelning på program  

 Män i stad 
N=343 Sp-Es N =91 Nv-T N=162 Yrk N= 90 

Bevara 2,83 2,70 3,05 2,58
Utnyttja 2,79 2,96 2,70 2,77
Solidaritet 2,65 2,67 2,36 2,46
Jämlikhet 2,70 2,71 2,70 2,70 

 
I tabell sju görs en särredovisning av unga män i stadskommunen som visar 
att det i allmänhet är mindre skillnader mellan unga män i stad och i gles-
bygd än mellan unga män och unga kvinnor. Värt att notera är att manliga 
elever på samhällsprogrammet i stad har det högsta medelvärdet (2,96) för 
utnyttja av samtliga undergrupper i undersökningen. 

Tabell 8. Medelvärden för unga kvinnor på landsbygd med fördelning på program 

 Kvinnor lands-
bygd N= 103 Sp-Es N=55 Nv-T N=3 Yrk N=45 

Bevara 3,18 3,35 3,52 2,94
Utnyttja 2,36 2,20 2,62 2,54
Solidaritet 3,03 3,01 3,17 3,05
Jämlikhet 2,96 2,92 2,73 3,01 

 
Till skillnad från män på landsbygd visar tabell åtta att unga kvinnor på 
landsbygd inte avviker från alla unga kvinnor i undersökningsgruppen ge-
nom att instämma svagare i alla värderingar. Tvärtom är instämmandet star-
kare för tre av de fyra värderingarna för unga kvinnor i småkommunerna 
jämfört med gruppen alla unga kvinnor. Unga kvinnor i glesbygd är den 
undergrupp som visar det svagaste instämmandet i utnyttjande av alla under-
grupper och samma grupp ligger samtidigt tydligt över medelvärdet för be-
varande. Bland programmen avviker tydligast Sp-Es här med låga 2,20 för 
utnyttjande och höga 3,35 på bevarande. Eleverna på Nv-T har ännu högre 
instämmandegrad (3,52) men observera att underlaget endast är tre elever. 
 
Tabell 9. Medelvärden för unga kvinnor i stad med fördelning på program 

 Kvinnor i stad 
N=364 Sp-Es N=164 Nv-T N=111 Yrk N=89 

Bevara 3,08 3,14 3,30 2,72
Utnyttja 2,45 2,48 2,39 2,46
Solidaritet 2,96 3,06 3,00 2,72
Jämlikhet 2,77 2,81 2,74 2,73 

 
Tabell nio visar att kvinnor på de teoretiska och estetiska programmen vär-
derar bevara tydligt starkare än kvinnor på yrkesprogram. Samma skillnad 
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återfinns i värderingen av solidaritet där skillnaderna också är tydliga. Där-
emot är skillnaderna mellan programmen mycket liten avseende utnyttja och 
jämlikhet.  

Samband mellan olika värden 
Genom att rangordna alla svaren inom ett värdeområde går det att skilja ut 
grupper som instämmer i olika hög grad. Utifrån en sådan indelning kan 
sedan jämförelser göras mellan hur den utvalda gruppen svarat på frågor som 
mäter andra värden. På så sätt kan samband i styrka mellan olika värden 
upptäckas. Vanliga sätt att dela in en undersökningsgrupp är i percentiler 
eller kvartiler (Edling & Hedström 2003) De 25:e, 50:e och 75:e percentiler-
na går under beteckningarna 1:a, 2:a och 3:e kvartilen. Den 3:e kvartilen 
(Q3) utgörs alltså av de 25 procent som har högst medelpoäng inom respek-
tive attitydområde, jämfört med de övriga 75 procenten. I tabell 10 redovisas 
en jämförelse av Q3-gruppernas svar. Kvartilen med högst medelvärde 
(4,00) för bevara ligger klart under medelvärdet för hela undersöknings-
gruppen på skalan som mäter utnyttja. Denna grupp ligger också klart över 
medel på värdet för solidaritet och något över medel på värdet för jämlikhet. 

Tabell 10. Jämförelse av medelvärden för tredjekvartilerna 

 Alla 
N=918 

Q 3 
 Bevara 
N=230

Q3 
Utnyttja 
N=230

Q3  
Solidar  
N=230

Q3  
Jämlikh  
N=230 

Bevara 2,94 4,00 2,70 3,43 3,15
Utnyttja 2,57 2,36 3,56 2,49 2,70
Solidaritet 2,78 3,21 2,71 3,70 3,14
Jämlikhet 2,73 2,95 2,80 3,09 3,53 

 
Kvartilen som har högst medelvärde på utnyttja (3,56) ligger på motsvarande 
sätt tydligt under medel på bevara. På skalan som mäter solidaritet och jäm-
likhet ligger denna grupp nära medelvärdet. 

I kvartilen med högst värde på solidaritet (3,70) finns som väntat en stark 
korrelation med bevarandevärdet som är 3,43 vilket är 0,49 högre än genom-
snittet. Denna grupp ligger något under medelvärdet för utnyttja och tydligt 
högre för värdet jämlikhet. 

Slutligen visar kvartilen med högst medelvärde för jämlikhet (3,53) att 
man värderar de övriga tre värdena högre än genomsnittet för hela undersök-
ningsgruppen. Den positiva korrelationen mellan jämlikhet och solidaritet är 
starkast men det är också tydligt att elever med starkt positiva attityder till 
jämlikhet också är klart mer positiva än genomsnittet till bevara. 
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Tabell 11. Procentuell fördelning av kön och gymnasieprogram för individerna i 
tredjekvartilerna. N=230 

 Män  Kvinnor SP-ES  NV-T   Yrk   

Bevarande Q3 38,3 61,7 43,5 39,1 17,4
Utnyttjande Q3 63,5 36,5 36,1 30,4 33,5
Solidaritet Q3 30,9 69,1 43,9 35,7 20,4
Jämlikhet Q3 45,2 54,8 42,2 29,1 28,7
Andel totalt 49,1 50,9 37,9 32,8 29,2
 
 
Tabell elva visar att skillnaderna är betydande avseende fördelningen av kön 
och gymnasieprogram inom tredjekvartilerna. Mer än två tredjedelar av de 
230 individer som värderar solidaritet högst är kvinnor. De unga kvinnorna 
dominerar också klart i gruppen som värderar bevarande högst medan unga 
män dominerar starkt i gruppen som värderar utnyttjande högst. Fördelning-
en på gymnasieprogram visar att elever på SP-ES är överrepresenterade i 
grupperna som värderar bevarande, jämlikhet och solidaritet högst medan 
denna grupp ligger nära medel när det gäller synen på att utnyttja naturen 
högst. Elever på naturvetenskapligt och tekniskt program är tydligt överre-
presenterade i gruppen som värderar bevarande högst och i mindre grad 
överrepresenterade i gruppen solidaritet. Elever på yrkesprogrammen är 
mycket tydligt underrepresenterade i grupperna bevara och solidaritet, något 
överrepresenterade i utnyttjandegruppen och nära medelvärdet i jämlikhets-
gruppen.  

I utnyttjande-Q3, dominerar män med 64 procent. Fördelningen av denna 
grupp på de olika programmen avviker inte påtagligt från fördelningen i hela 
undersökningsgruppen.  
 

Tabell 12. Förstakvartilernas (Q1)fördelning på kön och gymnasieprogram. N=230 

 Män procent Kvinnor 
procent

SP –ES 
procent 

NV-T pro-
cent Yrk procent 

Bevarande Q1 62,2 37,8 33,0 23,5 43,0
Utnyttjande Q1 38,7 61,3 41,3 32,6 26,1
Solidaritet Q1 70,0 30,0 32,6 27,8 39,6
Jämlikhet Q1 60,9 39,1 33,0 31,3 35,7 

Tabell tolv kan ses som en spegelbild av tabell tio och visar att den ojämna 
könsfördelningen i fjärdekvartilen i allt väsentligt återspeglas i en omvänd 
könsfördelning i förstakvartilen. I fjärdedelen med svagast attityder till soli-
daritet är de unga männen mer än dubbelt så många som de unga kvinnorna 
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och i fjärdedelen som instämmer svagast i antropocentriska värderingar finns 
det betydligt fler kvinnor än män.  

Analys av resultaten – korrelationer inom ett värde 
I följande sammanfattning redovisas korrelationer mellan olika påståenden 
inom var och en av de fyra olika frågekategorierna/värdeområdena. Samtliga 
korrelationer som anges nedan är signifikanta på minst 0,01 nivå vilket inne-
bär att det med 99 procents säkerhet inte är slumpen som förklarar samban-
den. Syftet med redovisningen är att ge en bild av i vilken grad de olika på-
ståendena inom respektive kategori uppvisar likheter i svarsmönster. 

Biocentriska värden  
Inom den första frågegruppen, med påståenden som mäter styrkan i biocent-
riska värden, finns tydliga och positiva korrelationer mellan alla nio frågor 
inom frågegruppen. I de flesta fall är korrelationen (r) 0,3 -  0,4. De starkaste 
korrelationerna mellan enskilda frågor finns mellan fråga 1, jag kan tänka 
mig att skänka pengar för att skydda naturen och fråga 8, jag gillar verkli-
gen möjligheten att röra mig fritt i naturen (r = 0,59) samt fråga 8 och fråga 
7, på sommaren njuter jag verkligen av att höra fåglar sjunga och se fjärilar 
flyga. Dessa korrelationer visar att det finns ett tydligt samband mellan viljan 
att bidra med egna pengar till naturskydd och egna upplevelser av naturen. 
Korrelationerna mellan de tre centrala aspekterna inom attitydområdet beva-
ra; intentioner till naturskydd, vilja att spara resurser och utbyte av naturen 
är också starka i samtliga fall (r = 0,42 – 0,54) 

Antropocentriska värden 
Inom frågegruppen som mäter antropocentriska värden finns två delgrupper 
av frågor. Frågorna 10-13 mäter aspekten förändring av naturen och frågor-
na 14 -16 människans dominans. Det finns en stark positiv korrelation mel-
lan dessa grupper. (r = 0,60). Starkast korrelation mellan två enskilda påstå-
ende finns mellan Att bygga nya vägar är så viktigt att träd måste fällas och 
Det är meningen att människan ska styra över resten av naturen (r = 0,43). 

Solidaritet 
Inom frågegruppen som mäter värdet solidaritet finns aspekterna min egen 
räckvidd (fråga 17-19) och samhällets räckvidd, (fråga 20-22). Korrelationen 
mellan dessa delgrupper är svagare än mellan de olika frågegrupperna som 
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mäter antropocentrism, r = 0,23. Det finns dock tydliga korrelationer (r = 
0,57) mellan till exempel fråga17 jag kan tänka mig attt skänka pengar för 
att hjälpa fattiga människor i ett land långt från Sverige och fråga 19, jag är 
beredd att avstå 100 kr i månaden av mitt studiebidrag om pengarna går till 
att bygga skolor i Afghanistan.   

Jämlikhet 
Inom den sista frågegruppen, som avser att mäta värdet av jämlik fördelning, 
är korrelationerna mellan frågorna mer splittrad och varierar från svagt nega-
tiv (r= - 0,20) till medelstark positiv (r = 0,48). Här är frågorna inte i förväg 
grupperade utifrån olika aspekter av jämlik fördelning men vid analysen av 
resultatet är det tydligt att en sådan uppdelning behövts för att förklara varför 
korrelationerna uppvisar ett spretigt mönster inom frågegruppen. En utförli-
gare diskussion om konsekvenser för studiens reliabilitet förs i nästa kapitel 
under rubriken metoddiskussion på sid 94.  

Korrelationer mellan värden 
Ett av syftena med denna undersökning är att undersöka hur sambanden ser 
ut mellan de olika värden som enkäten avser att mäta styrkan i.  

Korrelationen mellan biocentriska och antropocentriska värden är svagt 
negativ (r = - 0,15) vilket innebär att det inte går att tala om ett tydligt linjärt 
samband mellan dessa värden. Samma mönster visas om man ser på korrela-
tioner för enskilda frågor mellan dessa båda värden. Dessa korrelationer är 
samtliga svagt negativa och varierar mellan -0,05 och -0,2. Korrelationen 
mellan biocentriska och solidariska värden är positivt (r = 0,39). Ett exempel 
som visar tydlig korrelation mellan dessa värden är att den som är beredda 
att skänka pengar till naturen också säger sig vara beredd att skänka pengar 
till fattiga människor i ett land långt från Sverige (r = 0,47).  

Korrelationen mellan biocentriska värden och jämlikhet är svagt positiv (r 
= 0,29). Mellan antropocentriska och solidariska värden är korrelationen 
mycket svag, (r = 0,09), liksom mellan antropocentriska värden och jämlik-
het (r = - 0,05). Den starkaste korrelationen mellan två värden återfinns mel-
lan solidaritet och jämlikhet (r = 0,49).  

Analys av värderingsskillnader 
Resultaten avseende elevernas attityder indikerar att skillnader i attityd till 
ett visst värde är beroende av attityder till ett annat värde. Exempelvis verkar 
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elever med en positiv attityd till bevarande också ha en positiv attityd till 
solidaritet. För att undersöka om detta är fallet genomfördes ett antal t-test. 
Eleverna delades in i två grupper; en grupp bestående av fjärdedelen med 
mest positiv attityd till ett värde och en annan grupp bestående av de övriga 
(lite mindre positiva). Därefter jämfördes, baserat på attityden till ett visst 
värde ifall eleverna i de båda grupperna skilde sig åt i attityd avseende ett 
annat värde. Av tabell 13 kan utläsas att det finns en statistiskt signifikant 
skillnad [t(473)=- 4,85, p<0,001] i attityd till utnyttjande som berodde på 
attityd till bevarande. Den fjärdedel av eleverna som hade en mer positiv 
attityd till bevarande (kallad Q3-bevarande) var mindre positiva till att ut-
nyttja naturen än de övriga som var mindre positiva till bevarande. De som 
var mest positiva till bevarande var också mer positiva till värdet solidaritet 
[t(446)=9,69, p<0,001] och jämlikhet [t(404)=5,79, p<0,001] jämfört med de 
individer som var mindre positiva till bevarande.  

Tabell 13. Skillnader i attityd till ett värde beroende på attityd till ett annat värde 

 Q3-Bevara Q3-Utnyttja Q3-Solidaritet Q3-Jämlikhet 

Bevara * -5,68 10,57 8,03
Utnyttja -4,85 * -6,29 -5,15
Solidaritet 9,69 -6,37 * 9,76
Jämlikhet 5,79 -5,71 10,76 * 

Notera: Ju mer värdet i tabellen ovan avviker från 0 (noll) desto större skillnad är 
det mellan de som har en hög svarssumma på en värdering och de som har en lägre 
svarssumma avseende ett annat värde. Ett positivt värde betyder att de som skattar 
ett värde högst också skattar ett annat värde högst (exempelvis ju mer solidarisk 
desto mer bevarande). Ett negativt värde betyder att de som skattar ett värde högst 
skattar ett annat värde lägst (exempelvis ju mer utnyttjande desto mindre bevaran-
de).  

De individer som var mest positiva till att utnyttja naturen (Q3-utnyttja) var 
mindre positiva till att bevara naturen [t(315)=-5,68, p<0,001], inte lika in-
tresserade av att utföra solidariska handlingar [t(344)=-6,37, p<0,001] och 
hade ett svalare intresse för jämlikhet [t(292)=-5,71, p<0,001], jämfört med 
de som var mindre positiva till att utnyttja naturen. 

De individer som hade en mer positiv attityd till solidaritet hade också en 
mer positiv attityd till bevarande [t(376)=10,57, p<0,001] och jämlikhet 
[t(400)=10,76, p<0,001] jämfört med de individer som hade en mindre posi-
tiv attityd till solidaritet. Gruppen som var mer positiva till solidaritet var 
mindre positiv till utnyttjande av naturen jämfört med gruppen som var 
mindre positiv till solidaritet [t(481)=-6,29, p<0,001].  

Fjärdedelen som hade mest positiv attityd till jämlikhet hade en mer posi-
tiv attityd till bevarande av naturen [t(348)=8,03, p<0,001], mer positiv atti-
tyd till solidaritet [t(321)=9,76, p<0,001] men en mer negativ attityd till ut-
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nyttjande av naturen jämfört med gruppen som hade en mindre positiv atti-
tyd till jämlikhet [t(348)=-5,15, p<0,001].  

Den mest positiva fjärdedelen utgjordes av 230 individer, eftersom urva-
let var 918 individer. I beräkningarna varierade dock antalet individer som 
ingick i den mest positiva fjärdedelen mellan 194 och 247. Anledningen till 
att antalet varierade var att samtliga individers resultat på en delskala rang-
ordnades. Därefter drogs en gräns ungefär vid den tredje kvartilen (Q3). 
Gränsvärdena för gruppindelning drogs så nära den tredje kvartilen som 
möjligt men utan att individer som hade samma resultat hamnade i olika 
grupper. Givet resultaten ovan drogs slutsatsen att det finns gemensamma 
mönster i attityder till naturen och till samhället baserade på kön, utbild-
ningsprogram och boende på landet eller i stad.  

Resultatsammanfattning i diagramform 
Detta kapitel inleddes med ett diagram som översiktligt visar hur samtliga 
respondenter är fördelade mellan olika attitydkombinationer. Kapitlet avslu-
tas med ett diagram som sammanfattar skillnader i instämmandegrad mellan 
de olika undergrupper som respondenterna kan delas in i. I diagram nedan 
visas skillnader mellan hur stora andelar av de olika grupperna som instäm-
mer i vart och ett av påståendena. Till kategorin ”instämmer” har förts alla 
som svarat med fyra  eller fem i enkäten. 
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Figur5. Attitydskillnader mellan kvinnor och män, yrkesprogram/teoretiska program 
och småkommuner/större stad 
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Förklaring: B 1 – B9 mäter styrkan i biocentrisk värdering.  A10-A16 antropocentrisk värde-
ring. S17-S22 mäter solidaritet och J23-J27 mäter jämlikhet.  De blå staplarna visar procentu-
ell andel unga kvinnor som instämmer minus andel unga män som instämmer i respektive 
påstående. De röda staplarna visar andelen elever på teoretiska program som instämmer mi-
nus andelen elever på yrkesförberedande program som instämmer. De gröna staplarna visar 
andelen elever från storstaden som instämmer minus andelen elever från landsbygden som 
instämmer. När staplarna pekar åt höger betyder det att kvinnor/teorielever/stadselever in-
stämmer i högre grad än män/yrkes/landsbygdselever. När staplarna pekar åt vänster instäm-
mer män/yrkeselever/landsbygdselever i högre grad än kvinnor/teorielever/stadselever.   
Exempel: I påstående B1 är det fyra procent högre andel kvinnor som instämmer, i påstående 
A13 är det 12 procent högre andel män som instämmer. I påstående B3 instämmer är det 17 
procent högre andel av elever på teoretiska program jämfört med elever på yrkesprogram. 
Observera att i frågorna 20, 21, 23 och 25 har staplarna vänts eftersom påståendena formule-
rats negativt i dessa fall.  Se bilaga tre för att läsa påståendena.  

 
Figur fem är en grafisk illustration som visualiserar väsentliga delar av stu-
diens resultat. Det som i tabellerna redovisats som skillnader i medelpoäng 
mellan olika kategorier visas i diagrammet som skillnader i instämmande-
grad mellan olika kategorier. Här är det viktigt att uppmärksamma att dia-
grammet har en skalnivå som döljer skillnader mellan de enskilda skolorna 
som medverkat i enkäten. Det som i diagrammet framstår som tydliga atti-
tydskillnader mellan elever i den större staden och i de mindre kommunerna 
är en förenklad bild av ett mönster vars komplexitet kan skönjas i tabell fyra 
som visar att medelvärdena skiljer sig avsevärt mellan de enskilda skolorna.  

Diagrammets översiktliga sammanfattning visar att unga kvinnor har mer 
positiva attityder än unga män till bevarande av naturen, till att visa solidari-
tet och till en jämlik inkomstfördelning medan de unga männen har mer po-
sitiva attityder till att utnyttja naturen.  

Diagrammet visar också att elever i den större staden instämmer i högre 
grad i alla påståenden som rör attityder till bevarande av naturen och till 
solidaritet. Denna kategori visar också mer positiva attityder till fem av de 
sex påståenden som handlar om inställning till utnyttjande av naturen medan 
attityder till jämlikhet visar ett oregelbundet mönster för de olika påstående-
na.  

Skillnaderna mellan elever på studieförberedande och yrkesförberedande 
program visar sig i att elever på studieförberedande program har mer positi-
va attityder till bevarande av naturen och till solidaritet jämfört med elever 
på yrkesförberedande program.  De programrelaterade skillnaderna i attity-
der till utnyttjande av naturen är för de flesta påståenden mycket små och 
attitydskillnaderna till jämlikhet visar ett oregelbundet mönster. 
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7. Diskussion  

Syftet med denna studie var att genomföra en empirisk kartläggning av ung-
domars attityder till några aspekter av hållbar utveckling. Aspekterna som 
undersökts är; attityder till bevarande och till utnyttjande av naturen som 
uttryck för den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, attityder till 
solidaritet som uttryck för den sociala dimensionen samt attityder till jämlik-
het som uttryck för den ekonomiska dimensionen. Studien syftade dessutom 
till att undersöka dels hur dessa attityder är fördelade med avseende på kön, 
gymnasieprogram och boende i stad eller på landsbygd, dels hur värdering-
arna som de undersökta attityderna uttrycker korrelerar med varandra.    

Resultatredovisningen visar att det finns tydliga skillnader i attityder till 
bevarande av naturen mellan de olika huvudkategorierna. Mest positiva till 
bevarande av naturen är unga kvinnor, elever på teoretiska program och ele-
ver som bor i den större staden. Samma mönster återkommer med ännu stör-
re tydlighet när det gäller attityder till solidaritet. Attityderna till utnyttjande 
av naturen skiljer sig även de tydligt åt mellan könen genom att unga män 
har mer positiva attityder. Däremot är skillnaderna mellan studieförberedan-
de och yrkesförberedande program mycket små och skillnaderna mellan 
elever från stad och landsbygd mindre än när det gäller attityder till bevaran-
de och till solidaritet. Attityderna till jämlikhet uppvisar ett oregelbundet 
mönster. Unga kvinnor har mer positiva attityder till jämlikhet medan sam-
banden mellan attityder till jämlikhet och vid vilket gymnasieprogram man 
studerar, eller i vilken kommuntyp man bor inte pekar i någon entydig rikt-
ning.  

Resultaten visar också att det finns en tydlig och positiv korrelation mel-
lan positiva attityder till bevarande av naturen och en vilja att visa solidaritet 
med en vid krets av människor. De som säger sig vilja visa omsorg om natu-
ren säger sig också vara beredda att visa omsorg om andra människor.  

Studiens övergripande syfte kan därmed anses ha uppfyllts och nu återstår 
att diskutera frågor om resultatens reliabilitet och validitet, hur attitydmönst-
ret kan förklaras utifrån de presenterade teorierna samt vilka didaktiska im-
plikationer och nya frågeställningar som resultatet genererat. 
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Metoddiskussion 
Att undersöka ungdomars attityder till ett så mångtydigt begrepp som hållbar 
utveckling innebär utmaningar och problem på flera nivåer. En utmaning på 
generell nivå gäller valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod. I metodka-
pitlet motiverades valet av kvantitativ metod utifrån önskemålet att få en 
bred överblick över studieobjektet samt att erhålla ett underlag för en kvali-
tativ studie i syfte att nå djupare kunskaper som förklarar de upptäckta skill-
naderna. Andra skäl till valet av kvantitativ metod var önskemålet att uppnå 
ett så stort antal respondenter att resultatet skulle bli generaliserbart och att 
det därmed skulle vara möjligt att kategorisera respondenterna i en rad un-
dergrupper av tillräcklig storlek för att skillnader mellan dem ska vara statis-
tiskt signifikanta.  

Urval 
Undersökningens resultatet ger upphov till reflektioner över hur urvalet av 
kommuner, skolor och program kan ha påverkat resultatet. Respondenterna i 
studien är hemmahörande i två regioner som påverkats på fundamentalt olika 
sätt av strukturomvandlingar under de senaste decennierna. Regionen där de 
tre mindre kommunerna ligger har påverkats av industrinedläggelser och 
utflyttning med minskande befolkning och stagnerad ekonomisk tillväxt som 
följd. Regionen där den större staden ligger har haft en motsatt utveckling 
med snabb tillväxt inom kunskapsintensiva branscher och stor inflyttning av 
en ung befolkning. Detta är vanliga skillnader mellan mindre kommuner och 
större städer i Sverige men i de kommuner som utgör studiens urval är dessa 
skillnader mer accentuerade. Utbildningssociologiska studier visar att det 
finns tydliga regionala skillnader i till exempel hur utbildningsutbud är 
kopplade till vilka sociala grupper som dominerar på en viss ort (Broady & 
Börjesson 2008). Det finns därför skäl att anta att resultatskillnaderna mellan 
elever från stad och land förstärkts av att skillnaderna mellan land och stad i 
detta urval kan vara större än de genomsnittliga skillnaderna mellan land och 
stad i Sverige. Detta påverkar den externa validiteten vilket innebär att viss 
försiktighet är påkallad när det gäller generaliseringa av resultaten. 

Oavsett om vi väljer att förklara attitydskillnaderna utifrån tillgång på 
kulturellt kapital (Bourdieu & Passeron 2008), nya sociala klassgränser mel-
lan de som gynnas respektive missgynnas av globaliseringen (Lipset & Rok-
kan 1967; Kriesi et al. 2006), position mellan den libertarianska och auktori-
tära polen (Oskarson 2010) eller postmateriella värderingars samband med 
ekonomisk tillväxt (Inglehart 1977; Inglehart 1997) så går det att peka på 
faktorer där urvalet av kommuner kan ha förstärkt attitydskillnaderna mellan 
land och stad. Eftersom elever på yrkesförberedande program är tydligt över-
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representerade och elever på NV/T är underrepresenterade bland lands-
bygdseleverna i undersökningen så kan urvalet därmed också ha förstärkt 
skillnaderna mellan programkategorierna vilket påverkar generaliserbarhe-
ten. 

Eftersom utbildning är den enskilda faktor som starkast påverkar föränd-
ring av värderingar i riktning mot den libertarianska polen (Werfhorst & 
Graaf 2004; Hyman & Wright 1979; Stubager 2008) är en jämförelse av 
respondenternas föräldrars utbildningsnivå relevant för att kunna väga in 
betydelsen av skillnader i familjesocialisation mellan urvalsgrupperna. I 
AHU-enkäten saknas bakgrundsvariabler om föräldrarnas utbildningsnivå 
men en jämförelse av utbildningsdata från SCB för åldersgruppen 24-65 år, 
för de kommuner som ingår i enkäten, ger en bild av skillnaden i utbild-
ningsnivå mellan de två regionerna (SCB 2010). Kvoten mellan de som har 
9-årig grundskola som högsta utbildning och de som har treårig eftergymna-
sial utbildning som högsta utbildning är för de tre mindre kommunerna 1,9 
och för den större staden 0,46. I småkommunerna är det alltså nästan dubbelt 
så vanligt att ha 9-årig grundskola som högsta utbildning jämfört med 3-årig 
utbildning från universitet eller högskola medan det omvända förhållandet 
råder i den större staden. I staden är gruppen med treårig eftergymnasial 
utbildning som högsta utbildning dubbelt så stor som gruppen med grund-
skola som högsta utbildning. Genomsnittskvoten för riket är 0,88 (SCB 
2010). Det finns därför skäl att anta att föräldrarnas utbildningsbakgrund 
medfört en annorlunda familjesocialisation för eleverna i de tre mindre 
kommunerna jämfört med för eleverna från den större staden och att detta 
kan vara en del av förklaringen till attitydskillnaderna som framträder mellan 
stad och land.   

Innan denna slutsats dras för långt är det dock viktigt att återigen upp-
märksamma att skillnaderna mellan skolorna inom de båda undersöknings-
områdena försvinner på en skalnivå som skiljer enbart mellan land och stad.  
I en skala med högre upplösning framträder även statistiskt signifikanta 
skillnader mellan skolorna inom den större staden respektive inom de tre 
småkommunerna. Till exempel visade tabell fyra, sid 79, att medelpoängen 
för framför allt attityder till bevarande och till solidaritet varierade mycket 
mellan de fyra skolorna i den större staden. I den lokala skalan saknas dock 
bakgrundsvariabler för att kunna pröva om attitydskillnaderna mellan sko-
lorna i den större staden motsvaras av skillnader i föräldrarnas utbildnings-
nivå varför denna fråga måste lämnas obesvarad.  

Procedur 
Besvarandet av enkäten tog en dryg månad längre tid än planerat. Det kan 
finnas anledning att anta att kvaliteten i lärarnas information till eleverna 
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inför enkäten sjunker om det går lång tid mellan det att lärarna själva infor-
merats om enkäten av sina respektive rektorer och tillfället när de informerar 
eleverna. Därmed kan också elevernas känsla av hur viktigt det var att besva-
ra enkäten ha minskat när tiden gick.  
   Under inledningsfasen av undersökningen förekom endast skriftlig kom-
munikation med skolornas rektorer som i sin tur vidarebefordrade informa-
tion till de lärare som utsetts som ansvariga. De problem som uppstod visar 
att det varit värdefullt att från början haft muntlig kontakt direkt med de 
ansvariga lärarna. Dels för att besvara eventuella frågor och undanröja miss-
förstånd, men också för att uppnå en högre grad av likvärdighet genom att 
kunna stämma av omständigheterna runt elevernas besvarande av enkäten på 
ett likvärdigt sätt. En sådan omständighet som framkom under proceduren är 
att det skiljer mycket mellan olika skolor i vilken utsträckning elever använ-
der de mailadresser de tilldelats av skolan. Några elever på vissa skolor kun-
de därför inte öppna sina enkäter vid det gemensamma svarstillfället efter-
som de inte kände till inloggningsuppgifterna till sin mailadress. Andra ele-
ver, som använder sin skolmejl aktivt, kunde lätt besvara enkäten även om 
de var frånvarande vid det gemensamma svarstillfället. Sammantaget får 
dock svarsfrekvensen med 64 procent anses vara tillfredsställande och den 
ligger också i nivå med två liknande undersökningar som refererats till tidi-
gare. Uddenberg (1995) hade 66% svarsfrekvens och SOM-institutets under-
sökning 67% (Oscarsson 2002). Någon systematik i bortfallet har inte upp-
täckts men eftersom detta inte analyserats kan det inte uteslutas att en sådan 
finns. 

Mätinstrument 
I ljuset av resultatet har nya insikter väckts om skalornas användbarhet. 
TEQ-skalan utgår från antagandet att biocentrism och antropocentrism är två 
separata och inte nödvändigtvis relaterade komponenter av en individs 
världsbild (Johnson & Manoli 2008). Detta antagande stöds av resultaten i 
denna studie som endast visar en svagt negativ korrelation mellan biocent-
riska och antropocentriska värderingar (r = - 0,15). Begreppsparet biocen-
trism och antropocentrism inrymmer spänning och antagonism medan be-
greppen solidaritet och jämlikhet är svårare att se som potentiellt motstridi-
ga. Korrelationen mellan solidaritet och jämlikhet är också betydligt starkare 
(r = 0,49) vilket innebär att dessa värderingar är mer problematiska att sepa-
rera från varandra och MSV-skalan behöver därför utvecklas ytterligare för 
att kunna fungera som ett fullgott komplement till TEQ-skalan. Samtidigt 
antyder den inre konsistensen för solidaritetskalan (Cronbach’s alpha 0,77) 
att operationaliseringen av solidaritetsbegreppet har fungerat tillfredsställan-
de medan operationaliseringen av jämlikhetsbegreppet visade sig vara ofull-
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ständigt utprovad då denna skalas inre konsistens endast nådde Cronbach’s 
alpha 0,37. Åtgärden att höja jämlikhetsfrågornas inre konsistens genom att 
stryka en fråga visar att skalan inte var färdigutvecklad.  
Frågorna 23, stora löneskillnader är bra för det sporrar de duktiga att arbe-
ta hårdare och 24, jag tycker alla som arbetar borde ha ungefär samma lön 
handlar båda om löneskillnader och uppvisar som förväntat en negativ korre-
lation som dock är relativt svag (r = - 0,20). Att det är ett extra led i fråga 23 
stora löneskillnader är bra för det sporrar de duktiga att arbeta hårdare” 
jämfört med fråga 24, som enbart fokuserar på lön komplicerar analysen 
eftersom det inte går att veta vilket led av fråga 23 som respondenternas svar 
tydligast återspeglar. Det innebär en begränsning i reliabiliteten i delskalan 
som mäter jämlikhet. Korrelationen är betydligt starkare, (r = 0,45) mellan 
fråga 23 och fråga 25 skillnader mellan rika och fattiga behövs för att de 
som är fattiga ska ha något att kämpa för. Dessa båda frågor förenas av att 
de båda berör motiv för en ojämlik fördelning. De två sista frågorna 26, att 
dela med mig till andra är viktigt för att jag själv ska må bra och 27 det är 
viktigare att alla barn i världen får gå i skola än att skolmaten är gratis för 
elever i Sverige har en medelstark korrelation (r = 0,48) men dessa frågor 
fångar också in fler aspekter av jämlikhet än som en renodlad fördelnings-
princip. Fråga 26 berör till exempel ett grundläggande motiv till solidaritet – 
att må bra genom att dela med sig. Sammantaget uppvisar svaren på frågorna 
23-26 en bild som uppenbarligen inte enbart visar styrkan i värderingen jäm-
likhet.   

Den första indikationen på att formuleringarna inte var optimala gavs av 
den inledande pilotstudien efter vilken två av påståendena omformulerades. 
När sedan den inre konsistensen för denna frågegrupp visade sig vara endast 
0,37 (Cronbach`s alpha) mot rekommenderande 0,60 (Nunnally & Bernstein 
1994) ströks den sista frågan: om jag blir rik eller fattig i framtiden beror på 
mig själv. Denna fråga fick en alldeles för mångtydig formulering för att den 
skulle kunna fungera som mätare av attityd till jämlikhet. När den frågan 
ströks höjdes den inre konsistensen till 0,49 för de kvarvarande fem påståen-
dena som mäter attityd till jämlikhet.  

Att jämlikhetsskalans reliabilitet är begränsad är ett skäl till att attityderna 
till jämlikhet inte belyses lika utförligt i resultatdiskussionen. Ytterligare ett 
skäl är att det för några av frågorna är otydligt vilken aspekt av jämlikhet 
som respektive påstående främst uttrycker. Tre påståenden består nämligen 
av ställningstagande till jämlikhet i kombination med motiv för/mot jämlik-
het och detta är en uppenbar brist i denna del av enkäten.      

En sammanfattande slutsats av mätinstrumentens användbarhet är ändå att 
tvådimensionella skalor är att föredra framför endimensionella. Resultaten 
uppvisar en större komplexitet vilket ger möjlighet att identifiera underkate-
gorier som inte skulle framträda med endimensionella skalor. Det finns där-
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för skäl att instämma i kritiken mot att NEP-skalan inte fångar upp system-
kritiska, djupekologiska attityder (Scott & Willits 1994; Lalonde & Jackson 
2002; Lundmark 2007; Skogen 1999) och att även den endimensionella vär-
deskalan mellan materiella och postmateriella värderingar (Inglehart 1977) 
är otillräcklig för att urskilja komplexiteten i dessa värderingar (Giacalone & 
Carole 2004; Moors 2007) 

Generaliserbarhet 
Statistiska analyser som genererar svar med flera decimaler ger intryck av 
stor exakthet och det är lätt att exaktheten också uppfattas som tillförlitlig-
het. Det är dock viktigt att vara medveten om att det inte går att dra lika säk-
ra slutsatser som siffrorna ger sken av i en undersökning som denna. Det 
finns flera olika reservationer att ta hänsyn till vid bedömning av en under-
söknings reliabilitet och validitet.  

I enkäten används en likertskala i fem steg och respondenterna besvarar 
frågorna genom att ange med ett till fem i vilken utsträckning de instämmer i 
olika påståenden. Beräkningar av medelvärden och övriga analyser bygger 
då på det matematiska axiomet att fyra är dubbelt så mycket som två. En 
respondent som svarat fyra på i vilken grad han är beredd att skänka pengar 
för att skydda naturen kanske inte alls är dubbelt så motiverad som en som 
skrivit en tvåa. På item-nivå (påstående för påstående) befinner sig data på 
ordinalnivå. Genom att summera värden för flera påståenden skapas delska-
lor på intervallnivå vilket innebär att man kan använda parametriska test, till 
exempel t-test för att statistiskt säkerställa styrkan i de skillnader som upp-
täckts.  

Resultatredovisningen har visat att uppmätta skillnader och korrelationer 
är statistiskt signifikanta med betryggande marginaler och att mätskalornas 
reliabilitet, med undantag för delskalan som mäter jämlikhet, är tillfredstäl-
lande. Bristerna i denna del redovisades utförligt under rubriken mätskalor 
ovan. En faktor som begränsar möjligheten att generalisera resultaten är att 
inte urvalet är baserat på ett representativt urval utan på bekvämlighetsurval. 
Till en del uppvägs denna brist av undersökningsgruppens storlek men för att 
uppnå högre generaliserbarhet skulle fler studier behöva göras med underök-
ningsgrupper i andra delar av landet. Ytterligare en faktor som kan påverka 
generaliserbarheten är huruvida det finns någon systematik i det externa 
bortfallet, vilket som påpekats tidigare inte analyserats. 
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Resultatdiskussion 
Resultaten som presenteras i denna studie är en ögonblicksbild fångad under 
de cirka tio minuter det tagit för varje respondent att besvara AHU-enkäten.  
Mönstret som framträder i de 918 svaren säger något om vilken mening vis-
sa frågor med anknytning till hållbar utveckling har för svenska ungdomar 
idag. Svaren säger dock inget om hur dessa meningar motiveras och hur 
sambanden ser ut mellan attityder som anges och handlingar som utförs. För 
att komma åt det behöver studien kombineras med kvalitativa metoder.  

Resultaten säger däremot något om skolan och den övriga sociokulturella 
kontext som respondenterna omges av och de säger dessutom något om mig 
som forskare. Det är mina frågor som besvarats och det är min tolkning av 
svaren som bildar mönstret. Min ambition är att förhålla mig reflexivt till 
resultaten. Reflekterande forskning kännetecknas enligt Alvesson och 
Sköldberg (2008) av två grundelement: tolkning och reflektion.  

Det första innebär att alla […] referenser till empirin är tolkningsresultat. 
Idén att mätningar […] står i en entydig relation till något utanför det empi-
riska materialet förkastas således i princip […] tyngdpunkten i reflekterande 
empirisk forskning förskjuts […] mot att så långt som möjligt beakta de per-
ceptuella, kognitiva, teoretiska, språkliga, (inter-)textuella, politiska och kul-
turella förhållanden som bildar bakgrundsrelief till tolkningarna (Alvesson & 
Sköldberg 2008 s. 20)  

 
Att på detta sätt ifrågasätta ”empiriska fakta” som spegelbilder av ”verklig-
heten” kännetecknar ofta kvalitativa studier. Denna studie är kvantitativ men 
utgår från perspektivet att: 

… en på sätt och vis intressantare indelning än den mellan kvantitativ och 
kvalitativ forskning är att skilja på reflekterande forskning och forskning i 
vilken kunskapssubjektet kan undandra sig all kritisk granskning då detta 
etablerats som metodiskt förnuft (Alvesson & Sköldberg 2008 s. 21).14  

 
I syftet ingick att besvara hur ungdomars attityder till hållbar utveckling är 
fördelade med avseende på kön, gymnasieprogram och boende i stad eller på 
landsbygd. I följande avsnitt delas resultatdiskussionen upp mellan dessa tre 
områden.  

Resultatet i ett könsperspektiv 
Svaren visar statistiskt signifikanta skillnader mellan könen när det gäller 
samtliga fyra frågeområden. För alla påståenden som avser att mäta styrkan i 
                               
14 Alvesson och Sköldberg citerar här: Kittang, A. 1977. Hermeneutikk og litteraturvitskap. I 
H Engdahl m.fl. (red). Hermeneutik. Stockholm: Rabén och Sjögren sid. 33 
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biocentrisk värdering instämmer unga kvinnor i mellan fem och 25 procent-
enheter högre utsträckning än män. I de sju frågorna som mäter antropocent-
risk värdering är könsmönstret det omvända. De unga männen instämmer i 
mellan sju och tolv procentenheter högre utsträckning än de unga kvinnorna. 
Frågorna som mäter attityder till solidaritet uppvisar den tydligaste köns-
skillnaden. Där instämmer kvinnorna i mellan tolv och 32 procentenheter 
högre utsträckning än männen. De högsta värdena gäller två frågor om man 
är beredd att skänka, respektive hjälpa till att samla in pengar till fattiga 
människor i ett land långt från Sverige. Dessa frågor berör solidaritet på 
individuell handlingsnivå. Könsskillnaderna framträder också när det gäller 
solidaritet på samhällsnivå utan implicit krav på egen handling. Det är till 
exempel nästan dubbelt så hög andel av de unga kvinnorna som instämmer i 
att Sverige har ett ansvar för att hjälpa människor i fattiga länder. Unga 
kvinnor prioriterar också jämlikhet högre än unga män och instämmer i mel-
lan fem och arton procentenheter högre utsträckning än männen i påståenden 
som förordar en jämlik fördelning. 

Mönstret i könsskillnader i AHU-studien överensstämmer i allt väsentligt 
med liknande undersökningar som gjorts och som refererats till tidigare i 
denna studie. Utvärderingen av ungdomars kunskaper och attityder till mil-
jön (OECD-PISA 2009) visar till exempel att unga kvinnor känner mer an-
svar för miljön vilket AHU-enkäten också bekräftar. AHU-enkäten visar ett 
liknande mönster när det gäller attityder till bevarande av naturen.  

Att jämlikhet är viktigare för kvinnor än för män framgår också av resul-
taten som därmed bekräftar vad Oscarsson (2002) funnit. Attitydskillnaderna 
mellan könen i AHU-studien återspeglar också de könsrelaterade skillnader-
na som framkom i den Nationella Utvärderingen av grundskolan (NU03).  
Oscarsson (2005) fann där att flickor uttrycker ett tydligare engagemang för 
och solidaritet med svältande människor än pojkar. I NU03 var det öppna 
frågor med inslag av kunskapskontroll vilket anses gynna flickor då de skri-
ver mer och utförligare i provsituationer (Skolverket 2004). 

Eftersom det inte förekommer några öppna svarsalternativ i AHU-enkäten 
och inte heller några direkta kunskapsfrågor går det inte att göra direkta jäm-
förelser mellan studierna men samstämmigheten när det gäller könsskillna-
der avseende solidaritet är svåra att bortse från. Korkeamaki (1992) och Se-
verin (2002) menar att könsskillnader som visar sig i skriftliga svar försvin-
ner när ungdomar diskuterar fattigdomens orsaker muntligt eftersom pojkar 
missgynnas av att de skriver mindre. För en attitydundersökning med givna 
svarsalternativ är det inte rimligt att skillnaderna i skrivförmåga kan vara en 
del av förklaringen till de tydliga könsskillnaderna. Därför får orsakerna till 
könsskillnaderna sökas på andra håll.   

AHU-resultaten bekräftar också könsskillnader som Carle (2000) funnit. 
Även om vissa skillnader i miljöattityder kan kopplas till variabler som ut-
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bildning, klass, ålder och sysselsättning är skillnad i kön den enda sociala 
omständighet som har något signifikant samband med åsikter om olika mil-
jöfrågor enligt Carle (2000b s. 207) som sammanfattar två dominerande 
teorier när det gäller att förklara de tydliga könsskillnaderna i miljöengage-
mang mellan män och kvinnor.  

Det ena förklaringssättet tar sin utgångspunkt i föreställningen att skillna-
derna mellan män och kvinnors förhållningssätt till miljön kan härledas till 
samhällets uppdelning i en produktions- och en reproduktionssfär och att 
kvinnor i större utsträckning omfattas av reproduktionens värderingar med 
dess ökade närhet till liv och därmed också till kommande generationer.  

Den andra förklaringen utgår från att könsskillnaderna beror på arbetsdel-
ningen mellan män och kvinnor som baseras på ett könsmaktförhållande. Ett 
sådant förhållande av manlig och kvinnlig över- och underordning uttrycks 
som könsskillnader och beteendeskillnader i miljöfrågan. Carle pekar också 
på ett metodproblem som kan överdriva skillnaderna och hänvisar till Lindén 
(1994) som menar att frågor om miljö ofta är ställda på ett sådant sätt att 
man riskerar framhäva kvinnors attityder som mer positiva än männens. 

Ett exempel på detta skulle kunna vara den fråga i AHU-enkäten som 
uppvisar den största skillnaden mellan unga män och kvinnor. Påståendet 
lyder ”på sommaren njuter jag verkligen av att se fjärilar flyga och höra 
fåglar sjunga”. Andelen unga kvinnor som instämmer är 26 procentenheter 
högre än för unga män. Här tillåter jag mig att framföra en spekulation om 
att orden ”njuta” och ”fjäril” kan ha en feminin genusladdning som kan få 
16-åriga ynglingar att tveka över att instämma i detta påstående. Förmodli-
gen hade påståendet ”jag gillar att chilla vid en strand och kolla på måsarna” 
fått en högre grad av instämmande från männen och det är också ett påståen-
de som fångar in aspekten existentiellt utbyte av naturen. Att enkäter och 
empiriska analyser på detta sätt riskerar att reproducera redan kända resultat 
och ett traditionellt synsätt på manligt/kvinnligt kan göra att forskningen 
riskerar att bli en ideologiproducent (Carle 2000a).  

Detta memento manar till att höja blicken högre än till könstillhörighet 
som främsta förklaringsfaktor till attitydskillnaderna. Medan Carle söker den 
troligaste förklaringen till att kvinnor har mer miljövänliga attityder än män 
ser Skogen (1999) det som underordnat och hävdar, med empiriskt stöd, att 
den kulturella grupptillhörigheten är en betydligt starkare förklaringsfaktor 
till en viss miljöattityd än kön. 

Skogens slutsats är viktig att beakta i diskussionen av hur AHU-enkäten 
ska tolkas. Eftersom det i AHU-enkäten saknas data för att kunna göra en 
kategoriindelning enligt Skogens ”cultural profiles” är direkta jämförelser i 
detta skede ogörliga men datamaterialet kan mycket väl utgöra underlag för 
att bygga kategorier med olika attitydkombinationer. Fortsatt forskning med 
kvalitativa metoder skulle kunna identifiera sociokulturella dimensioner för 
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de olika kategorierna genom intervjuer. En förtjänst med Skogens undersök-
ning är därför att den uppmärksammar risken med att övervärdera betydelsen 
av att förklara en traditionell bakgrundsvariabel som kön när det i själva 
verket är andra bakomliggande faktorer som behöver förklaras.  

Uddenberg (1995) konstaterar att kvinnor har mer miljövänliga attityder 
än män. I hans undersökning är dock könsskillnaderna mindre utpräglade 
och han betonar också att ”samstämmigheten i könens attityder var genom-
gående betydligt mer påfallande än skillnaderna” (Uddenberg 1995 s. 172). 
Den slutsatsen går inte att dra från AHU-enkäten, där ju vissa av könskillna-
derna är högst påtagliga. Jämförelsen mellan AHU-resultaten och Uddenberg 
kompliceras av att AHU-enkätens respondenter är 16 år medan Uddenbergs 
respondenter representerar totalbefolkningen i åldrarna 20-69, där för övrigt 
attitydskillnaderna mellan olika ålderskategorier i de flesta fall är blygsam-
ma. Jämförelsen generar dock nya frågeställningar; går det att bekräfta att 
könsskillnaderna är tydligare i ungdomsgruppen än i totalbefolkningen och 
hur kan det i så fall förklaras? Ytterligare en fråga som inställer sig är om det 
skett en trendmässig förstärkning av attitydskillnader mellan könen under 
den 15-årsperiod som gått sedan Uddenbergs undersökning, och vad den i så 
fall beror på. 

Resultatet i ett programperspektiv 
Elever på studieförberedande program har tydligt mer positiva attityder än 
elever på yrkesförberedande program när det gäller samtliga påståenden som 
rör biocentriska och solidariska värderingar. Skillnaderna mellan program-
grupperna varierar med mellan fem och femton procentenheter i andel in-
stämmande för var och en av frågorna. Inom den studieförberedande grup-
pen har elever som valt naturvetenskapliga och tekniska program något star-
kare biocentriska värderingar än elever på samhällsvetenskapligt program 
medan förhållandet är det omvända för solidariska värderingar.  

Skillnaden i biocentriska värderingars styrka mellan de båda teoretiska 
programgrupperna är mindre än skillnaden mellan teoretiska program sam-
mantaget och yrkesprogram.  De programrelaterade skillnaderna i antropo-
centriska värderingar är mycket små med undantag för attityden till att an-
vända bekämpningsmedel i jordbruket där yrkeselever har en tydligt mer 
positiv attityd än elever på teoretiska program. En jämförelse med studien av 
Gooch (1995) visar att andelen med utpräglat antropocentriska värderingar 
är stabil över tid. För femton år sedan var det fjorton procent av svenska 
elever (N=276) som instämde i påståendet ”människan är skapad för att 
styra över resten av naturen” i AHU-enkäten var det tolv procent som in-
stämde i det snarlika påståendet ”det är meningen att människan ska styra 
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över resten av naturen” och skillnaderna mellan programmen är mycket 
små. 

Skillnaderna mellan programmen i attityder till jämlikhet är små med un-
dantag för påståendet att alla som arbetar borde ha ungefär samma lön där 
yrkesprogramselever instämmer i sexton procentenheter högre utsträckning 
än elever på teoretiska program. 

I SOM-undersökningen (Oscarsson 2002) framkommer tydliga värde-
ringsskillnader mellan ungdomar med olika typer av utbildning. Där värde-
ras jämlikhet till exempel högst av ungdomar som läser humanistisk och 
samhällsvetenskapligt inriktad gymnasieutbildning. Till en del förklaras 
detta av att unga kvinnor dominerar inom dessa utbildningar och de värderar 
jämlikhet högre än unga män (Oscarsson 2002). Här kan dock finnas fog för 
misstanken att respondenterna i SOM-undersökningen i stor utsträckning 
kan ha tolkat jämlikhet synonymt med jämställdhet (mellan könen). I SOM-
undersökningen är det en påtaglig skillnad mellan hur jämlikhet värderas 
mellan de båda kvinnodominerade utbildningarna vård och humanistiskt 
program varför utbildningens innehåll tycks spela en större roll än kön som 
förklaringsfaktor till hur starkt värdet jämlikhet betonas. Detta ligger också 
helt i linje med Stubager (2008) eftersom jämlikhet ligger närmare den liber-
tarianska än den auktoritära polen och libertarianska värderingar har i forsk-
ningsstudier visat sig vara starkare bland företrädare för yrken och utbild-
ningar som är inriktade på arbete med människor. 

I SOM-undersökningen finns också exempel på värderingsförändringar 
med samband till utbildning; värdet rikedom minskar från att anges som 
viktigt av 24 procent av personer med enbart grundskola, till endast sju pro-
cent för personer med högskoleexamen. I AHU-enkäten finns ingen fråga 
om rikedom men däremot om jämlik inkomstfördelning och det är inte orim-
ligt att anta att den som förespråkar en jämlik inkomstfördelning anser värdet 
av rikedom vara lägre än den som är motståndare till en jämlik inkomstför-
delning. Logiken bakom detta antagande är att rikedom betecknar ett relativt 
tillstånd. Den som är rik har mer än andra och man kan därför inte vara rik 
om alla har lika mycket.  

Bland studiens respondenter, som hittills bara hunnit igenom grundsko-
lan, är det gruppen som kan se fram emot den längsta utbildningen och den 
högsta lönen, nämligen eleverna på NV/T-programmen som är mest negativa 
till lika lön och mest positiva till stora löneskillnader medan eleverna på 
yrkesprogrammet har motsatta attityder och förespråkar en jämlik inkomst-
fördelning. Givet att elever på NV/T programmen i högre grad än andra ele-
ver kommer från tryggare materiella omständigheter än elever på yrkespro-
gram, vilket framkommer i en studie av Broady och Börjesson (2008), och 
att jämlikhet är att betrakta som ett postmateriellt värde, blir det svårt att 
tillämpa Ingleharts teori (Inglehart 1977) som förklaring till att NV/T ele-
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verna i AHU-enkäten är mest negativa till en jämlik inkomstfördelning. Det 
kan istället tolkas som ett tecken på att rangordningen mellan mänskliga 
värden inte är generell utan individuell och beroende på faktorer som kön, 
klass och etnicitet (Sen 2004). Däremot är Ingleharts teori tillämpbar om 
biocentriska värderingar betraktas som postmateriella eftersom eleverna på 
NV/T-programmen är mest positiva till att bevara och skydda naturen.  

Att miljöengagemanget minskar samtidigt som engagemanget för att 
motverka globala orättvisor ökar, som Oscarsson (2002) visar, är svårfören-
ligt med den starka positiva korrelation mellan omsorg om miljön och ett 
solidariskt engagemang som resultaten i AHU-undersökningen pekar på.  

Undersökningar av den svenska gymnasieskolans sociala struktur (Broady 
& Börjesson 2008; Lidegran 2006) visar att valet av gymnasieprogram inte 
bara återspeglar det materiella kapitalet i elevens omgivning utan kanske i än 
högre grad det kulturella kapitalet (Bourdieu & Passeron 2008). Under ru-
briken ”urval” ovan presenterades misstankar om hur det sociokulturella 
bagaget som respondenterna har med sin från sina respektive hemkommuner 
kan ha förstärkt skillnaderna mellan land och stad i AHU-undersökningen. 
På samma sätt kan skillnaderna mellan programmen ha överdrivits i under-
sökningen eftersom elever på teoretiska program är överrepresenterade i den 
större staden.  

De statistiskt signifikanta attitydskillnaderna mellan elever på yrkesförbe-
redande och studieförberedande program, liksom den positiva korrelationen 
mellan biocentriska och solidariska värderingar i AHU-enkäten, överens-
stämmer med studierna av Skogen (1996; Skogen 1999). Eftersom AHU-
enkäten saknar data för att kunna inordna svaren i Skogens kategorier (tradi-
tional humanism, conventional, radical counterculture och rednecks) utifrån 
respondenternas sociokulturella markörer så är det tyvärr inte möjligt att 
pröva relevansen i hans teori som förklaring till studiens resultat. Kulturpro-
filerna känns dock som träffsäkra kategoriseringar av de elever jag mött i 
min egen undervisning under de senaste åren. 

Eftersom respondenterna i AHU-studien endast studerat tre månader på 
gymnasiet är det inte troligt att attitydskillnaderna som framträder i första 
hand förklaras av skillnader i utbildningsinnehållet utan snarare i sociokultu-
rella skillnader som förklarat deras programval. Att söka förklaringar till 
attitydskillnader mellan programmen enbart i sociokulturella bakgrundsfak-
torer innebär samtidigt en alltför deterministisk hållning och det är också en 
risk man löper med en förenklad tolkning av teorin om kulturellt kapital 
(Bourdieu & Passeron 2008) .  

En sådan inställning riskerar också att undervärdera skolans möjlighet att 
utmana traditionella attityder hos olika elevkategorier och att utveckla deras 
förmåga till en sådan mångsynthet som Jonsson (2007) efterlyser. Här är det 
på sin plats att uppmärksamma såväl forskningsrönen som pekar på utbild-
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ningens socialiserande funktion (Stubager 2008) som studien av Coertjens et 
al. (2010) vilken bekräftar att skolan kan bidra till att bryta traditionella 
mönster i miljöattityder hos elever på yrkesförberedande program genom att 
koppla utbildningsinnehållet till verkliga miljöproblem inom respektive pro-
gram så att eleverna ”learn professions related to sustainable housing, living 
and building” (Coertjens et al. 2010 s. 512).   

Resultatet i ett urbant-ruralt perspektiv 
En jämförelse mellan glesbygdselever och storstadselevers värderingar kom-
pliceras av att fördelningen mellan programmen i AHU-studien delvis ser 
annorlunda ut i de båda grupperna. Bland landsbygdseleverna är yrkespro-
grammens andel av det totala elevantalet 52 procent medan denna andel för 
storstadseleverna är 25 procent. För SP/ES är andelen på landsbygden sjut-
ton procent och för storstad 28 procent. Eleverna på NV/TE utgör 31 procent 
på landsbygden och 37 procent i staden. Detta innebär att programspecifika 
skillnader kan slå igenom och förstärka eller försvaga vissa rumsligt relate-
rade skillnader. De tydligaste skillnaderna framträder för frågorna som rör 
biocentriska och solidariska värderingar. Elever som bor på landsbygden är i 
något lägre grad än sina kamrater i staden positiva till att skydda naturen och 
till att spara resurser och i tydligt lägre grad benägna att vara solidariska med 
en vid krets.  

En intressant skillnad som jämförelsen mellan landsbygd och stad visar är 
att värderingsskillnader mellan könen framträder tydligare på landsbygden 
än i staden för biocentriska och solidariska värderingar. Bland landsbygds-
eleverna har de unga kvinnorna en dryg halvpoäng högre medelpoäng per 
fråga än de unga männen för de nio påståenden som mäter styrkan i biocent-
risk värdering. När det gäller påståendena som mäter solidaritet är skillnaden 
ännu större, 0,7 poäng per fråga. Bland elever i den större staden är köns-
skillnaderna i attityder till bevarande av naturen och till solidaritet ungefär 
hälften så stora. 

En förklaring som ligger nära till hands är att kulturprofilen ”rednecks” 
(Skogen 1999), med negativa attityder till naturskydd och intoleranta attity-
der mot invandrare och avvikande grupper, till största delen består av unga 
män som bor på landsbygden. I städerna finner inte Skogen (1999) lika stor 
polarisering mellan olika kulturprofiler och det förefaller som om den slut-
satsen kan vara giltig även för svenska förhållanden. 

Attitydskillnaderna mellan stad och land kan förklaras utifrån olika teorier 
som inte känns som konkurrerande utan snarare kompletterande. Frågan om 
vilken teori som väger tyngst känns mindre angelägen att besvara eftersom 
de alla framstår som plausibla.   
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Eftersom den sociala gemenskapens villkor skiljer sig avsevärt åt vad 
gäller inkomst, utbildning, tillgång till en differentierad arbetsmarknad, kul-
turutbud med mera mellan den större staden och landsbygdskommunerna så 
skiljer sig också sätten att tolka och uppfatta världen åt. Utifrån Svallfors 
(2004) definition av social klass kan vi se att två olika sociala klasser präglar 
de båda regionerna. Tolkat utifrån Lipset och Rokkan (1967) framträder de 
senaste decenniernas globala ekonomiska strukturomvandling som en av de 
stora brytpunkterna i historien. När de formulerade sin teori visste de inte att 
denna brytpunkt skulle komma att kallas globaliseringen men idag håller 
Kriesi et al. (2006) & Oskarsson (2010) för troligt att globaliseringen drar 
upp, (re-align), en ny social klassgräns mellan de vars livschanser gynnas 
respektive missgynnas av globaliseringen.  

Det arbetsliv som Kitschelt och McGann (1997) menar ger upphov till 
kommunikativa färdigheter och kulturell förståelse eftersom det är inriktat 
mot människor växer fram i den ena världen medan det arbetsliv som är 
inriktat mot produkter och ting håller på att avvecklas och ersättas av arbets-
löshet eller utflyttning i den andra världen. En konsekvens är att toleransen 
mot och solidariteten med dem som inte finns närmast dig själv, vare sig 
kulturellt eller geografiskt, ökar bland dem som arbetar med och bland män-
niskor (Oskarson 2010). I AHU-enkäten avspeglas det till exempel i att det 
är femton procentenheter högre andel av stadsungdomarna som säger sig 
vara beredda att hjälpa till att samla in pengar till fattiga människor i ett land 
långt från Sverige jämfört med landsbygdsungdomarna.  

Det går också att formulera denna berättelse som en historia om hur auk-
toritära respektive libertarianska värderingar (Stubager 2008) utvecklas på 
ömse sidor om denna nya sociala klassgräns och hur polariseringen mellan 
dessa värderingar kan komma att öka ytterligare om utbildningsklyftan fort-
sätter att vidgas. Med denna teori blir resultatskillnaderna i AHU-enkäten ett 
uttryck för en sådan pågående polarisering.  

Återigen blir det då viktigt att påminna om skillnaderna som framträder 
även mellan skolorna inom den större staden. De sociala klassgränserna mel-
lan de som gynnas respektive missgynnas av globaliseringen, eller mellan 
dem som utvecklar libertarianska respektive auktoritära värderingar, löper 
inte enbart mellan stad och landsbygd. Dessa gränslinjer framträder också 
mellan olika stadsdelar inom de större städerna och mellan grupper som 
väljer olika gymnasieskolor.   

Didaktiska reflektioner 
Immanuel Kant beskrev redan på 1770-talet utbildning som den sociala pro-
cess som gör människan till människa. Kants ideal kan beskrivas som indi-
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viduellt-kosmopolitiskt och han lyfte fram motsättningen mellan detta ideal 
och den rådande samhällsordningen. Motsättningen, som går att identifiera 
även i dag, går mellan det Kant identifierade som:  

 
… människans medvetna strävan att utbilda sina efterföljare, inte för nuva-
rande förhållanden utan för att skapa förutsättningar för en framtida bättre 
mänsklighet. Kant citerad i Dewey (1916/1997 s. 136) 

och det som ofta blir det verkliga resultatet av utbildning nämligen: 

Varje generation vill helst utbilda sina unga för att klara sig i den nuvarande 
världen i stället för att ha siktet inställt på sitt rätta mål: att främja bästa möj-
liga förverkligande av mänskligheten som mänsklighet. (Dewey 1916/1997 
s.136) 

 
I Deweys historiebeskrivning blir Kants höga ideal under 1800-talet utkon-
kurrerat av nationella mål för utbildningen och ländernas tävlan mot var-
andra ledde till att de sociala målen förfuskades. När Dewey på 1910-talet 
skrev om hur den ökande nationalismen beskar möjligheterna att förverkliga 
utbildningens djupare sociala mål pågick uppladdningen inför första världs-
kriget. Idag är det lätt att förstå att han ställde sig frågan ”om det är möjligt 
för ett utbildningssystem att styras av en nationalstat utan att utbildningssy-
stemets hela sociala syfte begränsas, inskränks och korrumperas” (Dewey 
1916/1997 s. 138). Dewey menade då att det inte räcker med att undervisa 
om krigets fasor och att undvika allt som kan väcka internationell avund och 
fientlighet. Istället måste tyngdpunkten: 

 
…läggas på det som binder samman människor i samverkande strävanden 
och resultat och bortse från geografiska begränsningar. Att den nationella su-
veräniteten är underordnad och provinsiell i jämförelse med den fullständiga-
re, friare och mer fruktbara förbindelsen och umgänget mellan alla människor 
måste ingjutas i sinnet som en praktisk förberedelse. (Dewey 1916/1997 s. 
139)  

Detta skrevs för snart 100 år sedan med hot om världskrig som bakgrund. 
Idag har vi klimathot (Brown 2010; Rockström et al. 2009) och en växande 
ojämlikhet (Wilkinson & Pickett 2010) i världen som bakgrund. Det är lätt 
att dra paralleller till dagens förhoppningar om att undervisning för hållbar 
utveckling ska leda till att utbildningens djupaste sociala mål, förverkligan-
det av mänskligheten som mänsklighet, uppfylls. I UNESCOS policydekla-
ration för utbildningsårtiondet för hållbar utveckling ingår formuleringar 
som är en direkt fortsättning på Kants sena 1700-tals förhoppningar och 
Deweys 1910-tals visioner.  
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Education for sustainable development aims to help people to develop the at-
titudes, skills and knowledge to make informed decisions for the benefit of 
themselves and others, now and in the future, and to act upon these decisions 
(UNESCO 2009). 

I 2010-talets Sverige konkurrerar denna kosmopolitiska formulering med 
formuleringar som hävdar nationella utbildningsmål: 

 
Kunskap lyfter Sverige. Satsning på utbildning är en investering i vårt lands 
framtid. I en globaliserad värld där ekonomierna integreras med allt hårdare 
konkurrens mellan länder och regioner blir produktionen allt mer kunskapsin-
tensiv. Sveriges framtid ligger i en kvalificerad arbetskraft med god utbild-
ning (Utbildningsdepartementet 2008/09 s. 35). 
 

Världen framställs här som tävlingsarena där några vinner och andra förlo-
rar. Att utbilda sig till en vinnare innebär då att samtidigt acceptera att det 
finns förlorare och då är vi långt från Kants kosmopolitiska vision.  

Jickling (2009) menar att de globala trenderna inom utbildningsområdet 
nu på ett helt annat sätt än tidigare idag påverkas av privata vinstintressen. 
Det visar sig bland annat i företagssponsrade läromedel och en global homo-
genisering15 av utbildningslandskapet med marknadslösningar på en rad olika 
utbildningsproblem samt universella kvalitetsutvärderingar där utbildning 
reduceras till en tävling mellan länder. För institutioner som Världsbanken 
har utbildning i allt högre grad blivit en fråga om att tillfredsställa korporati-
va intressen genom att försörja lokalt näringsliv med arbetskraft för att ge 
näring åt globala marknader. En konsekvens av det är att utbildning i sjun-
kande grad ses som en allmän nyttighet och Jickling (2009) menar att stater-
nas roll i att erbjuda alla medborgare bästa tänkbara utbildning därmed har 
minskat.   

Dessa förhållanden ingår i bakgrunden till den renodling av gymnasiesko-
lan i studieförberedande och yrkesförberedande inriktningar som nu har in-
letts i Sverige. För att motverka att denna uppdelning leder till förstärkning 
av de attitydskillnader som AHU-enkäten visat behöver ESD-undervisningen 
inspireras av exempel som visar att undervisning kan göra skillnad när det 
gäller att främja kunskaper, attityder och beteenden som främjar en hållbar 
utveckling. Utvärderingen av den holländska PISA-undersökningen (Coert-
jens et al. 2010) visar att yrkesförberedande utbildningar på ett framgångs-
rikt sätt kan inriktas mot att utveckla elevernas förmåga och vilja att bidra till 
en hållbar utveckling om ”their vocational education exposes them to real-

                               
15 Samtidigt medför ökad segregation på nationell nivå att utbildningsvillkoren differentieras 
mellan olika sociala grupper. I Sverige är detta en av förklaringarna till de sjunkande skolre-
sultaten Skolverket (2009) Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Kunskapsöversikt 
om betydelsen av olika faktorer Sammanfattande analys, Stockholm, Skolverket. 
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life environmental topics related directly to the profession they are learning 
in school (Coertjens et al. 2010 s. 512).    

Resultatet inspirerar till fortsatt forskning 
När resultatet diskuterats mot teorierna och forskningsrönen som redovisa-
des i uppsatsens inledande kapitel framträder en rad nya frågeställningar som 
inspirerar till fortsatt forskning. De nya frågorna är också är att betrakta som 
resultat av undersökningen.  

 
 Hur förhåller sig skolan till de attitydskillnaderna som studien vi-

sar? 
 

 Vilka konsekvenser, på individnivå, på skolnivå och på samhälls-
nivå får attitydskillnaderna med tanke på förändringarna av den 
svenska gymnasieskolan som nu genomförs? 

 
 Har det skett en trendmässig förstärkning av attitydskillnader mel-

lan könen under den 15-årsperiod som gått sedan Uddenbergs un-
dersökning och hur kan den i så fall förklaras? 

 
 I vilka olika grupper kan resultatet kategoriseras för att på bästa 

sätt utgöra underlag för urval av intervjupersoner till en kvalitativ 
fortsättningsstudie?  

 
Den sista frågan pekar fram emot behovet av att göra en fördjupad analys av 
attitydskillnaderna genom att göra intervjuer med representanter för olika 
attitydkombinationer. Ursprungligen var också AHU-enkäten tänkt som ett 
redskap för att kategorisera elever i olika attitydgrupper där sedan kvalitativa 
intervjuer skulle göras syftande till att klargöra bland annat undervisningens 
betydelse för deras attitydbildning. Den omfattning enkäten fick innebar 
dock att ramen för lic-uppsatsen fylldes. För att återvända till inledningens 
geografimetafor så är kartan över attitydlandskapet ritad men krafterna som 
påverkat landskapets geomorfologi är inte utredda.  

En övergripande frågeställning blir då att undersöka hur förutsättningarna 
ser ut för elevernas miljömoraliska lärande inom lärandet för hållbar utveck-
ling som skolans styrdokument anvisar och förutsätter? Att svara på den 
frågan innebär att mer kunskaper behövs om ungdomars miljömoraliska 
erfarenheter, vilket engagemang som hänger samman med detta och i vilka 
sammanhang engagemanget kommer till uttryck. En aspekt av den frågan är 
att klargöra vilken betydelse skolans undervisning har för elevernas miljö-
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moraliska uppfattningar i relation till det informella lärandet som eleverna 
deltar i på andra arenor. Dessa frågors relevans bottnar i nödvändigheten av 
att lärarna ska kunna utforma en undervisning som är begriplig, meningsfull 
och utvecklande för varje enskild elev genom att relatera undervisningen till 
det som är miljömoraliskt relevant i elevernas livsvärld.  

Ytterligare forskning inom detta område motiveras av behovet av att ut-
veckla ESD-undervisningen så att alla elever blir bättre rustade att möta en 
svårförutsägbar och mångfacetterad omvärld. Slutsatserna från Lundqvist 
(2009) om att undervisningen ofta begränsas till ett perspektiv och från Gus-
tafsson (2010) om elevers dåligt utvecklade förmåga att uttrycka multipla 
synpunkter och ifrågasätta andras argument på sakliga grunder indikerar att 
undervisningen behöver utvecklas på dessa områden. 

Att de enskilda lärarnas personliga miljöengagemang spelar en avgörande 
roll för i vilken utsträckning eleverna möter undervisning för hållbar utveck-
ling (Björneloo 2007; Östman 2003a; Wickenberg 1999) signalerar också att 
likvärdigheten brister i detta avseende och eftersom ESD är betydligt mer 
komplex och svårbemästrad än den faktabaserade och den normerande mil-
jöundervisningstraditionen (Skolverket 2002 s. 142) finns en risk att brister-
na i undervisningens likvärdighet kan komma att förstärkas.  
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Bilaga 1 
 

 
Enkät om ungdomars uppfattningar av hållbar ut-
veckling 
 
Information till klassföreståndare  
Elever i åk 1 vid gymnasiet i din kommun ingår i en undersökning om ”ung-
domars uppfattningar av hållbar utveckling”. I undersökningen ingår en en-
kät som besvaras under perioden v 43-47 i Enterstat. För att uppnå en hög 
svarsfrekvens är det viktigt att alla elever informeras om när och hur enkäten 
besvaras. Eleverna kommer att få enkäten till sin skolmailadress och de öpp-
nar enkäten med individuella inloggningsuppgifter.  
I idealfallet besvaras enkäten i datasal under lärares ledning men om inte 
detta är möjligt kan eleverna besvara enkäten individuellt efter att de tagit 
del av nedanstående information.  
Information till elever i samband med att enkäten besvaras formuleras på 
följande sätt: 
Enkäten handlar om hur du tänker om natur, miljö, solidaritet och fördelning  
Den ingår i ett forskningsarbete om ungdomars uppfattningar av hållbar ut-
veckling16 och det är en gymnasielärare, (Tomas Torbjörnsson från Bengts-
fors) som utbildar sig till forskare, som genomför undersökningen 
Det är naturligtvis frivilligt att besvara enkätfrågorna, men för att resultaten 
ska få något värde är det viktigt med en hög svarsfrekvens  
Din anonymitet är skyddad. Forskaren kan inte se namnen på de som svarat 
Efter att enkätsvaren analyserats kommer forskaren att vilja intervjua ett litet 
antal (10-20) elever om bland annat hur de tänker om skolans sätt att under-
visa om miljöfrågor. Intervjuerna kommer att genomföras under nästa år 
med slumpvis utvalda elever i de klasser som besvarat enkäten” 
Alla deltagande klasser kommer att informeras om resultatet av undersök-
ningen (ht 2010) 
Tänk igenom varje fråga innan du svarar – det är inte bråttom! – Du har ca 
20 minuter på dig 
Jag som genomför enkäten heter Tomas Torbjörnsson och arbetar som gym-
nasielärare i Bengtsfors. Under perioden sept 2008- jan 2011 deltar jag i 
lärarlyftets forskarskola i geografi vid Uppsala Universitet. Forskarskolan 
ska leda fram till en licentiatavhandling. Mitt forskningsområde handlar om 
”Ungdomars uppfattningar av hållbar utveckling”. Under perioden maj-dec 
                               
16 Frågor om vad som menas med hållbar utveckling vill jag be läraren vänta med att diskute-
ra till efter att eleverna har besvarat enkäten. 
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2009 är jag knuten till den nationella forskarskolan om ”Utbildning och håll-
bar utveckling” (GRESD)  i Uppsala där jag får möjlighet att ytterligare för-
djupa mig i det forskningsområde jag valt. Min förhoppning och målsättning 
är att de kunskaper enkätsvaren leder fram till ska kunna bidra till utveckling 
av undervisningen för hållbar utveckling inom grundskolan och gymnasie-
skolan. Förutom i xxxxxx17 kommer jag, för att balansera urvalet med ung-
domar från xxx xxx xxxx . Har ni frågor som inte besvaras av denna infor-
mation är ni välkomna att ringa till mig på tel 070 44 111 00 eller maila till 
ttto@stromkulle.bengtsfors.se. Mina handledare är prof Leif Östman och fil 
dr Lena Molin vid Institution för didaktik samt Jan Boelhouwers vid institu-
tionen för Kulturgeografi vid Uppsala universitet. 
  
Med vänliga hälsningar  

 
 
 Tomas Torbjörnsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                               
17 Kommunernas namn är anonymiserade i denna bilaga 
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Bilaga 2  

Information till berörda skolledare och lärare i xxxxx 
kommun angående enkät om ungdomars uppfattning av 
hållbar utveckling. 
 
Rektorerna på de kommunala gymnasieskolorna i xxxxx18 informerades i slutet av 
vårterminen av gymnasiechef  wwww wwwww om mitt önskemål att genomföra en 
enkät med alla elever som börjar gymnasieskolan höstterminen 2009. Önskemålet 
bemöttes positivt. Enkäten är nu färdigutformad och kommer att kunna besvaras 
med början måndag 12 oktober då personliga inloggningsuppgifter till enkäten mai-
las ut till alla elever i åk 1. Enkäten kommer att vara öppen under v 42-45. Jag pla-
nerar att börja analysera resultaten fr o m v 46. 
Jag som genomför enkäten heter Tomas Torbjörnsson och arbetar som gymnasielä-
rare i Bengtsfors. Under perioden sept 2008- jan 2011 deltar jag i lärarlyftets fors-
karskola i geografi vid Uppsala Universitet. Forskarskolan ska leda fram till en li-
centiatavhandling. Mitt forskningsområde handlar om ”Ungdomars uppfattningar av 
hållbar utveckling”. Under perioden maj-dec 2009 är jag associerad till den nationel-
la forskarskolan om ”Utbildning och hållbar utveckling” (GRESD) i Uppsala där jag 
får möjlighet att ytterligare fördjupa mig i det forskningsområde jag valt. Min för-
hoppning och målsättning är att de kunskaper enkätsvaren leder fram till ska kunna 
bidra till utveckling av undervisningen för hållbar utveckling inom grundskolan och 
gymnasieskolan. Förutom i Xxxxxx kommer jag, för att balansera urvalet med ung-
domar från glesbygd, att genomföra enkäten i Xxxx, Xxxx, Xxxx kommuner . Har ni 
frågor som inte besvaras av denna information är ni välkomna att ringa till mig på tel 
070 44 111 00 eller maila till ttto@stromkulle.bengtsfors.se. Mina handledare är 
prof Leif Östman och fil dr Lena Molin vid Institution för Didaktik och Jan Boelho-
uwers vid institutionen för Kulturgeografi vid Uppsala universitet.  
För att enkätundersökningen ska få ett högt vetenskapligt värde är det viktigt med en 
hög svarsfrekvens. Jag arbetar själv som gymnasielärare och är väl medveten om att 
möjligheterna att besvara enkäten i helklass under lärares ledning kan variera mellan 
olika klasser och skolor. Den information jag fått från gyförvaltningen tolkar jag 
som att skolorna är beredda att, i möjligaste mån och utifrån varje skolas tillgång på 
datasal, planera in tillfällen så att varje klass i åk 1 kan få ca 20 min att besvara 
enkäten samlat och under lärares ledning.  
Den information läraren ger till eleverna i samband med att de besvarar enkäten ska 
formuleras på följande sätt. 

                               
18 Namn på enskilda tjänstemän och namn på kommuner är anonymiserade i denna bilaga 
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”Enkäten handlar om hur du tänker om natur, miljö, solidaritet och jämlikhet. Den 
ingår i ett forskningsarbete om ungdomars uppfattningar av hållbar utveckling19 och 
det är en gymnasielärare, (Tomas Torbjörnsson från Bengtsfors) som utbildar sig till 
forskare, som genomför undersökningen 
”Det är naturligtvis frivilligt att besvara enkätfrågorna, men för att resultaten ska få 
något värde är det viktigt med en hög svarsfrekvens 
”Din anonymitet är skyddad. Forskaren (Tomas) kan inte se namnen på de som 
svarat” 
”Efter att enkätsvaren analyserats kommer forskaren att vilja intervjua ett litet antal 
(10-20) elever om bland annat hur de tänker om skolans sätt att undervisa om miljö-
frågor. Intervjuerna kommer att genomföras under nästa år med slumpvis utvalda 
elever i de klasser som besvarat enkäten” 
”Alla deltagande klasser kommer att informeras om resultatet av undersökningen (ht 
2010)” 
”Tänk igenom varje fråga innan du svarar – det är inte bråttom! – Du har ca 20 mi-
nuter på dig” 
 
Med vänliga hälsningar och förhoppningar om gott samarbete!  
 
 
 Tomas Torbjörnsson 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  

                               
19 Frågor om vad som menas med hållbar utveckling vill jag be läraren vänta med att diskute-
ra till efter att eleverna har besvarat enkäten. 
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Bilaga 3   AHU-enkätens 28 påståenden 
 
 
 
Biocentrisk värdering (B) 
1. Om jag har pengar över kan jag tänka mig att skänka dem för att skydda naturen          
2. Jag kan tänka mig att hjälpa till att samla in pengar till naturskydd                                 
3. Jag försöker övertyga andra att naturen är viktig              
4. För att spara energi under vintern ser jag till att inte ha för varmt på mitt rum                                   
5. För att spara energi släcker jag alltid ljuset i mitt rum när jag inte behöver det 
längre            
6. Jag försöker spara på vatten genom att duscha kort och inte låta vattnet rinna när 
jag borstar tänderna                   
7. På sommaren njuter jag verkligen av att se fjärilar flyga och höra fåglar sjunga                                
8. Jag gillar verkligen möjligheten att kunna röra mig fritt ute i naturen                                                 
9. Jag mår bra av naturens tystnad    
  
Antropocentrisk värdering (A) 
10. Människan har rätt att förändra naturen               
11. Jag trivs bättre på en gräsmatta än på en plats där gräs och blommor växer fritt                              
12. För att människor ska få mat måste vi hugga ner skog för att kunna odla                                 
13. Ogräs måste bekämpas för att det konkurrerar med växter vi behöver                                              
14. Att bygga nya vägar är så viktigt att träd måste fällas                                                                      
15 Eftersom det finns så mycket myggor i våtmarker vore det bättre att dika ut dessa 
och använda dem till jordbruk  
16. Det är meningen att människan ska styra över resten av naturen   
                                                                             
Solidaritet (S) 
17. Jag kan tänka mig att skänka pengar för att hjälpa fattiga människor i ett land 
långt från Sverige 
18. Jag kan tänka mig att hjälpa till att samla in pengar till fattiga människor i ett 
land långt från Sverige 
19. Jag är beredd att avstå 100 kronor i månaden av mitt studiebidrag om pengarna 
går till att bygga skolor i Afghanistan 
20. Jag tycker det är viktigare att hjälpa människor som bor nära mig än människor 
som bor långt borta 
21. Det bästa är att låta varje land lösa sina egna problem 
22. Vi som bor i Sverige har ett ansvar för att hjälpa människor i fattiga länder 
 
Jämlikhet (J) 
23. Stora löneskillnader är bra för det sporrar de duktiga att arbeta hårdare 
24. Jag tycker att alla som arbetar borde ha ungefär samma lön 
25. Skillnader mellan rika och fattiga behövs för att de som är fattiga ska ha något 
att kämpa för 
26. Att dela med mig till andra är viktigt för att jag själv ska må bra 
27. Det är viktigare att alla barn i världen får gå i skola än att skolmaten är gratis för 
elever i Sverige 
28. Om jag blir rik eller fattig i framtiden beror på mig själv 
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