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Abstract	
 
 
The aim of this study has been to analyse the opinion differences of eighteen different European 
countries, with the focus on climate change. With the intentions to study how the postmaterialism has 
affected people’s opinion and see if there is a link between this change and their attitude about climate 
change. In order to answer this question, the study has used statistic data from European Social 
Survey.  The result finds that there is a difference in countries opinion about climate change and where 
there is a like between postmaterialism and their opinion about the climate. However, the study did 
find a stronger connection between people’s level of education and their attitude towards climate 
change.  This correlation became palpable in Eastern Europe since they have not had the same 
economic growth as the northern and central Europe, but this hade similar opinions as their other 
countries.  
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Inledning	
 
“Climate change does not respect border, it does not respect who you are – rich and poor, small and 
big. Therefore this is what we call global challenges which require global solidarity”.   
 
Det citerade stycket är en del av det tal som den sydkoreanska diplomaten Ban Ki-moon höll under 
förenta nationernas sammankomst av ”Momentum for Change”. Talet visar på hur viktigt det är att 
klimatförändringen har en global agenda, då den påverkar oss alla (Ki-moon, 2011). 
 
Parisavtalet är en av de största framgångarna internationellt, när det kommer till ett gemensamt avtal 
för hur länderna tillsammans ska arbeta med miljöfrågorna. Avtalet bygger på olika konventioner som 
består av åtgärder, vilka måste tillämpas för att hålla den globala uppvärmningen under två grader. 
Avtalet är signerat av hundrasjuttio länder runt om i världen. Detta gör parisavtalet unikt, eftersom 
inga andra globala avtal gällande miljöfrågor har fått samma genomslagskraft bland så många länder 
(Change, n.å.). 
 
Trots sakfrågans allvar är debatten om den globala uppvärmningen starkt polariserad. I dagsläget är 
inte ens forskarna eniga om vilken roll människans påverkan har på den globala uppvärmningen. 
Debatten kretsar vanligtvis kring koldioxidens betydelse och i vilken utsträckning en ökad mängd 
koldioxid har för konsekvenser på miljön. Dagens forskning pekar åt olika håll, huruvida 
koldioxidutsläpp från människan har någon större påverkan på miljön eller inte. Skulle det vara så att 
människans koldioxidutsläpp inte har någon direkt påverkan på miljön, så skulle detta betyda att vårt 
levnadssätt inte påverkar den globala uppvärmningen. Istället är temperaturförändringen en del av 
jordens naturliga förändring. Forskare som menar på att människans agerande har en liten betydelse 
för klimatförändringen bygger sin forskning på att liknande temperaturvariationer har förekommit 
genom historien. Forskare som studerar den motsatta sidan belyser istället att jordens naturliga 
förändring är så minimal, att den inte skulle påverka klimatet i den utsträckning som vi ser idag 
(Climatechange.procon.org, 2017). 
 
I artikeln ”Is the climate consensus 97 %, 99.9 %, or is plate tectonics a hoax?” av Dana Nuccitelli, 
klargör han hur forskarna ser på frågan samt att han lyfter fram de olika sidorna i miljödebatten. 
Nuccitelli tar upp forskningsstudier med resultat som visar på att människans påverkan på miljön 
antingen är mindre än 1 % eller mer än 99 %, utifrån detta understryks problematiken kring hur 
individer ska kunna urskilja vem som har rätt i frågan. För att bringa klarhet i frågan samlade han in 
333 olika studier från ”the journals Geology” och ”the Journal of the Geological Society”, med syfte 
att undersöka om det fanns mer evidens för den ena eller andra sidan. Han kom fram till att 
majoriteten av undersökningarna pekar på att människan spelar en stor roll i miljöpåverkan. Med 
vetskapen om att majoriteten av den forskning som finns tillgänglig idag pekar på att människan har 
en stor påverkan på klimatförändringarna, så finns det ändå en misstro bland väljarna kring 
sanningsgraden gällande miljöfrågor. Nuccitelli menar därför på att det är ytterst viktigt att fortsätta 
debatten i frågan, för att i så stor utsträckning som möjligt kunna påverka dem som förnekar orsaken 
om den globala uppvärmningen (Nuccitelli, 2017). 
 
Mitt i den här heta debatten står den ensamma individen. Vilken sida ska då individen tro på när 
debatten har blivit så polariserad? Det är få politiska frågor som politikerna ser så olika på problemet 
och lösningen. Väljarna står därför inför ett vägskäl, antingen väljer de att tro på den globala 
uppvärmningen eller så anser de att det är något påhittat. Vad är det då för faktorer som får väljarna att 
ta ställning i frågan? Enligt Ronald Inglehart har västvärlden under en längre tid utvecklat ett så kallat 
postmaterialistiskt tankesätt. Ingelharts teori grundas i att länder som har haft en hög ekonomisk 
tillväxt just nu håller på att skifta från ett materialistiskt levnadssätt till ett postmaterialistiskt synsätt. 
Länder som är en del av denna förändring har en befolkning som under en längre tid levt i ekonomisk 
och fysisk trygghet. Faktorer som har med vår överlevnad att göra blir inte lika viktiga, då dessa börjar 
tas för givet. Istället blir mjukare värden viktigare, såsom kärlek, samhörighet m.m. Med ett större 
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fokus på ickematerialistiska värden, blir de politiska frågorna om miljö och jämställdhet allt viktigare. 
Detta är vad Inglehart kallar den postmaterialistiska generationen, som enligt hans undersökning till 
stora delar består av den yngre generationen, då de är uppväxta i ett samhälle med stora ekonomiska 
resurser. Denna förändring gör att individer blir mer attitydstyrda när det kommer till sitt politiska 
ställningstagande (Inglehart, 2016). 
 
Ingleharts och Flanagans studie ”Value Change in Industrial Societies”, kommer fram till att de 
postmaterialistiska åsikterna varierar mellan de europeiska länderna och vad som ligger till grund för 
dessa skillnader. Undersökningen belyser att postmaterialismen har en viss påverkan på individens syn 
på miljön, då detta ses som ett mjukt värde som inte grundas utifrån ett materialistiskt synsätt. Dock 
görs inga slutsatser av i vilken mån som postmaterialistiska och materialistiska åsikter påverkar ens 
inställning till klimatfrågan, eller hur de varierar mellan olika europeiska länder (Inglehart, R. & 
Flanagan, S, 1987). Med detta som grund, är forskningsproblemet som vägleder denna uppsats om det 
finns några skillnader mellan länderna inom Europa när det kommer till medborgares åsikter om miljö, 
klimatförändring och global uppvärmning? 
 
Med hjälp av vetskapen om hur den postmaterialistiska teorin driver attitydförändringen bland 
väljarna, kommer denna studie att använda dessa verktyg för att undersöka hur det påverkar 
inställningen till klimatfrågan. Undersökningen kommer att fokusera på hur väljarnas drivkraft 
varierar mellan länderna i Europa, med fokus på den postmateriella teorin. Genom att urskilja 
skillnaderna mellan de olika länderna kommer studien kunna få en bredare förståelse av vad som 
påverkar individers attitydbildning. 
 

Syfte	
 
Syftet med denna studie är att undersöka i vilken mån som postmaterialistiska värderingar påverkar 
och formar väljarnas attityder till miljöfrågor. Fokus kommer ligga på hur länderna inom EU skiljer 
sig åt i frågan, och vilka faktorer samt attityder som sticker ut, utifrån postmaterialismen. 
Undersökningen kommer att utföras med hjälp av statistiska metoder, som består av insamlade data 
från European social Survey 2016. Resultatet ska bringa klarhet i om det går att finna skillnader 
mellan väljarnas attityder i olika länder. Frågeställningen utläses enligt följande: 
 
I vilken grad varierar åsikter gällande miljön bland europeiska länder? 
 – Vilken betydelse har postmaterialismen för detta? 
 – Hur varierar de postmaterialistiska åsikterna mellan länderna? 
 
För att pröva dessa frågor kommer Ingleharts postmaterialistiska teori ligga till grund för hypoteserna, 
som skall pröva hur variationen ser ut mellan länderna. Detta kommer sedan att testas med hjälp av 
den statistiska datan, med olika statistiska metoder. 

Teori	
 
Postmaterialism	
 
Ingleharts teori bygger på hur den samhällsekonomiska utvecklingen har lett till en förändring bland 
individernas åsikter och kulturella värderingar. Detta är högst relevant när syftet är att undersöka 
skillnader mellan olika individers åsikter, då den socioekonomiska statusen skiljer sig mellan länder 
och individer (Inglehart & Welzel, 2010:s.1). 
 
Ronald Ingleharts teori gällande det postmaterialistiska skiftet som sker i västvärlden grundas utifrån 
den värdeförändring som sker bland invånarna. Förändringen av inställningen bland folket sker på alla 
plan, från motivation till sitt arbete till den religiösa inställningen. Detta leder till att den demokratiska 
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påverkan blir allt mer genomtränglig inom alla områden (Inglehart & Welzel, 2010:s.15). 
Förändringen av individens ställningstagande är en väldigt komplex utveckling, men i hårda drag 
grundas det i vilka omedelbara hot och behov som utformar ens attityder. Effekten av att människor i 
väst har levt under trygga ekonomiska förhållanden och varit förskonade från krig, har lett till en 
utveckling baserat på ett mer värderingsstyrt förhållningssätt. När individer inte längre behöver kämpa 
för sin överlevnad genom att finna mat för dagen eller tak över huvudet, utvecklas andra behov som 
blir allt mer centrala i deras attitydbildning. Inglehart menar på att: “as soon as a need is satisfied new 
needs are made”. Majoriteten av länderna i västvärlden har länge levt under dessa trygga förhållanden, 
dock bör man kunna se att det finns en skillnad beroende på hur längre de har haft denna stabila 
välfärd. Denna variation kommer kunna lyfta fram individers syn på klimatförändringen (Inglehart, 
2016:s.64). 
 
Inglehart pekar ut faktorer såsom tillgång till högre utbildning och skiftningen från industrialismen till 
ett mer serviceorienterat samhälle som byggstenar i förändringen. Stabiliteten i västvärlden har lett till 
att individer utformat en ny syn på livet med nya värderingar. De nya intressena som växer fram blir 
mer fokuserade kring mjuka värden, Inglehart har kommit fram till att det materialistiska intresset blir 
mindre viktigt och istället blir behovet av att realisera sig själv allt mer centralt. Detta skulle betyda att 
det finns en skillnad mellan individers åsikter, baserat på vilken tillgång de har till högre utbildning, 
vilket skulle kunna vara en orsak till varför det skiljer sig åt mellan länder (Inglehart, 2016:s.7,9–10). 
 
Inglehart menar på att attitydförändringarna i störst utsträckning sker bland yngre, då ens åsikter och 
värderingar är något som i stora drag utformas under uppväxten och inte förändras i samma 
utsträckning i vuxen ålder. Den yngre generationens dominerande position när det kommer till 
värderingsbaserade ställningstaganden är resultatet av en uppväxt i ekonomisk trygghet, medan fler 
äldre uppnått det senare i livet. Detta skulle betyda att det finns en stor skillnad mellan äldre och 
yngres åsikter, vilket skulle kunna reflektera deras syn på miljöfrågor (Inglehart, 2016:s.10-11). 
 
För att den postmaterialistiska skiftningen ska ske är det centralt att landet har haft en hög ekonomisk 
tillväxt; Inglehart exemplifierar detta genom att jämföra USA med Europa. USA är det land som i ett 
tidigt skede fick en stark ekonomisk tillväxt, men under senare år inte ha kunnat upprätthålla denna. 
Detta har resulterat i att de är det land med störst andel äldre som kan kategoriserats som 
postmaterialistiska, medan den yngre generationen däremot inte har utvecklats i samma takt jämfört 
med europeiska ungdomarna. Med vetskapen om den ekonomiska tillväxtens betydelse så ses denna 
faktor som en av de mest betydelsefulla för attitydförändringar. Inställningen till miljöfrågorna borde 
därför variera i stora drag utifrån landets ekonomiska välstånd (Inglehart, 2016:s.31-33). 
 
Om denna tillväxt skulle avta, eller om landet går in i en ekonomisk kris, skulle detta medföra att 
folket börjar gå tillbaka till gamla värderingar, vilket ger en attitydförändring i motsatt riktning från 
den postmaterialistiska. Denna förändring är därför en viktig faktor vid jämförandet mellan olika 
länders inställning till miljöfrågor. Länder som har haft en historia av ekonomisk problematik, kan 
därför urskilja sig från de länder som har haft en stabilare ekonomi (Inglehart & Welzel, 2010:s.20).  
 
Den socioekonomiska tillväxten ses som den drivande faktorn för förändringen av samhällskulturen 
och politiken. Denna utveckling bidrar med högre utbildning samt ökade inkomster. Förändringen gör 
att synen på myndigheter, könsroller m.m. förändras i samhället; individerna blir mer kritiska och 
svårare att styra, vilket skapar ett större deltagande inom politiken. Skillnaden mellan länderna 
kvarstår dock fortfarande, fast att de förändras i samma banor, då traditioner fortsätter att spela en stor 
roll i förändringen. Detta leder till att invånarnas ekonomiska status har en väsentlig roll för deras 
åsiktsbildning, vilket kommer kunna vara en betydande faktor som varierar mellan länderna (Inglehart, 
2010:s.19-20). 
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Hypotes	1:	Postmaterialistiska	värderingar	är	mer	utbredda	i	de	rika	länderna	i	norra	
Europa.  
 
Denna hypotes bygger på Ingelharts resonemang om att den ekonomiska tillväxten är den viktigaste 
faktorn för den postmaterialistiska utvecklingen. Valet att endast fokusera på länderna i norra Europa, 
baseras på att denna region består av både välbärgade och mindre välbärgade länder. Regioner som 
västra och östa Europa har en för liten spridning mellan länder gällande deras ekonomiska välstånd, 
vilket skulle försvåra möjligheten att belysa skillnaderna mellan dem. Hypotesen kommer att lyfta 
fram den skillnad som kan finnas bland välbärgade länder, med förhoppning om att finna andra 
faktorer som påverkar ens postmaterialistiska inställning (Inglehart, 2016: s.181). 
 
Norra Europa består av tio olika länder, Danmark, Estland, Finland, Irland, Lettland, Litauen, Norge, 
Storbritannien och Sverige, dessa länders BNP per capita varierar i relativt stora drag. Då hypotesen 
fokuserar på de rikaste länderna i norra Europa kommer fokuset vara på länderna med ett BNP per 
capita över 50 000 US-dollar, dessa länder är Norge, Finland, Irland, Sverige och Island (The World 
Bank, u.å.). 
 
Valet att grunda den första hypotesen på dessa länder bygger på att de har flera samband när det 
kommer till ekonomisk tillväxt, levnadsstandard m.m. För att förstå sambandet mellan länderna 
behöver man gå tillbaka till 1800-talet, när industrialismen hade sin framgång genom Europa. Denna 
utveckling ledde till stora förändringar i samhället och hos den enskilda individen. Fackförbund 
bildades för att ge den enskilda individen en röst i samhället. Det är tack vare denna utveckling som de 
fem länderna har byggt upp sitt välstånd och samhällsstruktur (Inglehart, 2016: s.181). 
	
Som tidigare presenterats, är den ekonomiska styrkan den betydande grundstenen för ett lands 
postmaterialistiska utveckling. Norge är det land med det starkaste BNP per capita på 74 735 US-
dollar. Sverige, Irland, Island och Finland har ett BNP per capita på ca: 50-52 000 US-dollar. Detta 
placerar länderna i topp femton i värden. BNP visar på att länderna har en snarlik produktion fördelat 
på sina invånare, vilket tyder på att länderna är på samma ekonomiska nivå (The World Bank, u.å.).  
	
Ronald Inglehart anser att utbildning är en av de betydande delarna för den postmaterialistiska 
utvecklingen. Europeiska Unionen har tagit fram statistik över utbildningsnivån bland europeiska 
invånare mellan 25–54 år. Andelen som har en högskoleutbildning i denna ålderskategori är: 

1. Island: 44,0 % 
2. Sverige: 44,2 % 
3. Finland: 45,3 % 
4. Norge: 46,1 % 
5. Irland: 47,1 % 

Detta klargör att en markant andel av befolkningen i dessa länder är välutbildade, vilket enligt den 
postmaterialistiska teorin skulle öppna upp möjligheterna för ett skifte mot ett mer värdebaserat 
tankesätt (Ec.europe.eu, 2017a).	
		
Att ha sina grundläggande behov uppfyllda samt vara tillsfredställd med sin livssituation, är vad 
Inglehart anser vara en del av utvecklingen mot postmaterialism. Dessa faktorer är mycket centrala, då 
människan börjar söka efter andra behov när hennes grundläggande sådana är uppfyllda. 2013 gjordes 
en studie som undersökte hur tillfredsställda individer var med livet som helhet. Länderna för denna 
hypotes fick ett resultat enligt följande:  

1. Irland ca: 82 % 
2. Norge ca: 90 % 
3. Sverige ca: 90 % 
4. Island ca: 90 % 
5. Finland ca: 95 % 

Dessa länder ligger över det genomsnittliga resultatet för Europa, vilket hamnade strax under 80 %. 
Detta visar på att det är en ytterst liten del av invånarna i dessa länder som inte är nöjda med sin 
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livssituation. Enligt den postmaterialistiska teorin skulle detta leda till att individer börjar söka efter 
andra behov och intressen, vilka inte grundas i ekonomiska faktorer (Ec.europa.eu, 2017b).   
 
Levnadsstandarden för de fem länderna är en av de högsta i världen, mindre än 5 % av invånarna har 
svårt att få ihop pengar till att köpa mat för dagen. Medelinkomsten under 2014 hamnade på: 

1. Irland 19 636 Euro 
2. Sverige 23 463 Euro (234 633 SEK) 
3. Finland 23 702 Euro  
4. Island 29 297 (3 652 416 ISK) 
5. Norge 34 792 Euro (341 736 NOK) 

Detta visar på att länderna ligger över den genomsnittliga medelinkomsten i Europa. Studien gällande 
levnadsstandard indikerar att ländernas medelinkomst har ökat de senaste åren och förväntas att ha en 
fortsatt ökning. Utifrån detta så går det att utläsa att ländernas levnadsstandard är hög och fortsätter att 
bli bättre. När individens ekonomiska trygghet är stabil kommer dessa faktorer tas förgivet enligt 
Inglehart, detta leder till att det ekonomiska intresset förlorar sin centrala roll, samt att mjuka värden 
blir viktigare för individen (Ec.europa.ru, 2017c). 
 
Om de ekonomiska faktorerna spelar en betydande roll för den postmaterialistiska utvecklingen, så 
skulle hypotes 1 få stöd av den information som har presenterats ovan. Detta skulle även tyda på att 
dessa fem länder har, eller håller på, att utveckla ett postmaterialistiskt synsätt, där Norge skulle vara 
det land som har kommit längst i denna förändring. 
	
Hypotes	2:	Postmaterialistiska	värderingar	är	viktiga	för	att	förklara	synen	på	
klimatförändringar	i	Västeuropa,	och	särskilt	norra	delen,	jämfört	med	Östeuropa.		 
 
Hypotes 2, bygger på Ingleharts resonemang om att välbärgade länder är mer postmaterialistiska. 
Detta resonemang skulle belysa att västra och norra Europa skulle vara mer postmaterialistiska än de 
östra delarna. Om det nu skulle finnas ett samband mellan individers syn på miljöfrågor och deras 
postmaterialistiska inställning, så skulle detta indirekt betyda att länderna i Östeuropa har ett annat 
synsätt än länderna i väst och norr. Hypotesen kommer kunna ligga till grund för att bringa klarhet i 
hur individers inställning till klimatfrågan kan skilja sig, samt vilken betydelse postmaterialismen har 
för detta (Inglehart, 2016: s.181). 
 
Som tidigare presenterats i hypotes 1, består stora delar av norra Europa av länder som har en hög 
levnadsstandard, med invånare som har en positiv inställning tills sin livssituation. Utbildningsnivån i 
dessa länder är hög och de har haft en stadig ekonomisk tillväxt under en längre tid. Hypotes 2 
kommer enbart fokusera på Tyskland och Frankrike då deras BNP per capita är snarlik de länders som 
presenterades i hypotes 1. Tysklands BNP per capita motsvarar 41 219 US-dollar och Frankrikes 
hamnar på 36 248 US-dollar. Skulle länder som Luxemburg, Schweiz och Monaco tagits med finns 
det en risk att siffrorna skulle ha blivit vinklade, då dessa länder ses som skatteparadis (The World 
Bank, u.å.)  
Vid analysering utav Tyskland och Frankrike uppstår flera liknande samband, som med de välbärgade 
länderna i norr. Tyskland och Frankrike har en medelinkomst på 19 733 Euro resp. 21 199 Euro, vilket 
är snarlikt till de rikare länderna i norr (Ec.europa.ru, 2017c). 
När det kommer till utbildningsnivån i Tyskland och Frankrike, visar den på att 29,0 % och 38,7 % av 
invånarna har högskoleutbildning. Båda länderna har en mindre andel högskoleutbildade invånare i 
jämförelse med länderna i hypotes 1, speciellt Tyskland där det skiljer sig uppemot 15 procentenheter 
(Ec.europa.ru, 2017a). 
Vid analysering av individernas livssituation i Tyskland och Frankrike, så är ungefär 80 % av 
invånarna nöjda, vilket är något lägre än i norra Europa (Es.europa.ru, 2017b). 
 
När det kommer till Östeuropa fokuserar undersökningen på de två länderna med det högsta respektive 
det lägsta BNP per capita som är med i studien från European social Survey 2016. Dessa två länders 
BNP per capita är: 



	 6	

1. Tjeckien 17 231 US-dollar  
2. Polen 12 494 US-dollar  

Tjeckien är det land med den starkaste BNP i Östeuropa. Dock är deras värde långt under länderna i 
västra och norra Europa, Polens BNP är bara en femtedel av de rika länderna i norr. Enligt den 
postmaterialistiska teorin, skulle detta indikera på att dessa länder inte har uppnått den ekonomiska 
tillväxten som behövs, för att den ekonomiska faktorn inte längre ska vara den centrala målsättningen 
(The World Bank, u.å.). 
 
Medelinkomsten i dessa östeuropeiska länder ligger på följande nivå: 

1. Tjeckien 7 721 Euro (198 028 CZK) 
2. Polen 5 324 Euro (22 399 PLN) 

Båda ländernas medelinkomst ligger på nästan en fjärdedel jämfört med medelinkomsten i de västra 
och norra europeiska länderna. Dessutom är andelen av invånarna, som inte får in tillräckligt med 
pengar för att regelbundet kunna köpa näringsrik mat, över 10 %. Detta visar på att de grundläggande 
behoven inte uppfylls för fler än en tiondel av dessa länders invånare.  
Enligt Ingleharts teori krävs det att de grundläggande behoven är uppfyllda för att mjuka värden ska 
bli den centrala delen av en individs attitydbildning. Baserat på denna teori så skulle Polen och 
Tjeckien vara mindre postmaterialistisk än de andra länderna i Europa, utifrån att en större del av 
populationen inte uppfyller de grundläggande behoven (Ec.europa.eu, 2017c). 
 
Den högre utbildningsnivån i Polen och Tjeckien resulterar i 25,2 % och 33,9 %, vilket är lägre än för 
de rika länderna i norr. Dock är andelen med en högskoleutbildning i Tjeckien nästan fem 
procentenheter högre än i Tyskland. Dessutom är Polens andel endast fyra procentenheter lägre än 
Tysklands. Med fokus på endast utbildningsnivåns betydelse, skulle Tjeckien vara mer 
postmaterialistisk än Tyskland enligt Ingleharts teori, gällande utbildningens roll för denna förändring 
(Ec.europa.eu, 2017a). 
 
Hur nöjda individer är med sin livssituation är en betydande parameter för att nya åsikter, som inte 
bara bygger på ekonomiska faktorer, ska utvecklas. I Tjeckien och Polen är ca: 75 % och 80 % nöjda 
med sin tillvaro. Detta ligger i linje med länderna i Västeuropa, dock runt 15 procentenheter under de 
rika länderna i norr. Denna statistik bringar klarhet i att en större del är missnöjda med sin tillvaro i 
Tjeckien och Polen, vilket indirekt skulle leda till att den postmaterialistiska förändringen inte 
kommer att vara lika central bland invånarna. Då statistiken bygger på faktorer som materiellt 
välstånd, relationer och hälsostatus, så går den i viss utsträckning hand i hand med de grundläggande 
behoven som krävs för att en individ ska vara nöjd med sin tillvaro (Ec.europa.eu, 217b).   
 
Med de olika faktorerna som är presenterade i teoridelen, samt i hypotes 1 och 2, skulle länder i 
Östeuropa ha en annan syn på klimatförändringen i jämförelse med de andra länderna som har tagits 
upp som exempel ovan. Detta skulle tyda på att hypotes 2 stämmer, där postmaterialismen skulle har 
en central roll gällande vad som påverkar individers inställning till klimatfrågan.   

Tidigare	forskning	
 
Studier som har gjorts inom ämnet har varit mer inriktade på själva värderingarna som råder bland 
individerna. Kopplingen mellan individens miljö och attitydbildning har stått i fokus. Parametrar som 
ekonomisk tillväxt och samhällsordning har varit de centrala delarna för att förklara väljarnas skifte till 
värderingsstyrda åsikter (Inglehart & Flanagan, 1987). Undersökningar som har fokuserat mer på 
miljöaspekter har gjort det med fokus på kopplingen mellan attityd och miljöfrågor. Syftet med dessa 
undersökningar har varit att studera vilka faktorer som driver individens ställningstagande i debatten 
om den globala uppvärmningen. Forskningen har gett oss en bredare förståelse av hur miljöfrågor är 
kopplade till attitydbildning (Wesley Schultz & Zelezny, 1990). Den dominerande delen av litteratur 
och forskning är dock inom ramarna för värderingar, där forskare har undersökt hur det påverkar 
dagens politik. Fokuset har varit på att undersöka den skiftning som sker bland väljarna och hur detta 
har påverkat opinionen. Med höger- och vänsterpolitiken som utgångspunkt har deras studie kunnat 
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analysera hur väljarnas nya värderingar har förändrat riktningen i den politiska opinionen. I en av 
studierna om den nya drivkraften, har forskarna Yuval Piurko, Shalom H. Schwartz och Eldad 
Davidov kommit fram till ett samband mellan ökat postmaterialistiskt synsätt och en mer otydlig 
vänster- och högerorienterad politik i ett land. (Piurko, Schwartz & Davidov, 2011). 

Material	
	
Statistiska	datan	
 
Denna uppsatts består av insamlade data genom enkätundersökningar från 18 olika länder i Europa. 
Länderna som är med i undersökningen är Belgien, Estland, Finland, Frankrike, Irland, Island, Israel, 
Nederländerna, Norge, Polen, Ryssland, Schweiz, Slovenien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, 
Tyskland och Österrike. Enkätinsamlingar gjordes av European social Survey 2016. Medverkarna i 
undersökningen bor i privata hushåll och har ålder från 15 och uppåt. Ingen hänsyn har tagits till 
nationalitet, språk, medborgarskap eller rättslig status (European social Survey, 2017:s.5). 
 
Beroende	variabel       
 
Den beroende variabeln betecknas som Y och är den variabel som svarar på variationen hos det 
fenomen som ska förklaras, vilket ses som effektvariabeln (Esaiasson m.fl., 2017:s.51).  
För att komma fram till hur åsiktsskillnaden gällande miljön varierar mellan olika länder, behöver 
frågeställningen först brytas ner till konkreta delar: 
1) Anser man att det föregår en klimatförändring överhuvudtaget? 
2) Vad är orsaken till klimatförändringens - är det pga. människans levnadssätt eller en naturlig orsak? 
3) Vilken påverkan har klimatförändringen - för den något bra eller dåligt med sig? 
(Esaiasson m.fl., 2017:s.56–57) 
Ovanstående frågeställningar kommer mätas med hjälp av följande tre olika beroende variabler från 
European Survey 2016: 
 

1. “Do you think world’s climate is changing” denna variabel är kodad från ett till fyra där ett 
står för “Definitely changing” och fyra är “Definitely not changing”.  

2. “Climate change caused by natural processes, human activity, or both” är kodat från ett till 
fem, där ett står för “Entirely by natural processes” och fem är “Entirely by human activity”. 
Variabeln har med ett värde på femtiofem som står för “I don’t think climate change is 
happening”, denna kommer inte att tas med i undersökningen då syftet är att undersöka 
attitydskillnader mellan länder inom frågan.    

3. “Climate change good or bad impact across world” har värden från noll till tio, dessa är 
kodade med noll som “extremely bad” och tio som “extremely good”. 

 
Vid valet av variabler är det ytterst viktigt att undersöka egenskaperna hos variabeln (Esaiasson m.fl., 
2017:s.50). De tre beroende variablerna som tidigare presenterades, har valts utifrån att alla tre bygger 
på olika nivåer av individers inställning till klimatfrågan. Syftet med variablerna är att skapa en 
överblick över individers syn på miljön, vilket gör det centralt med variablerna som fångar in ett så 
brett spann av åsikter som möjligt. Den data som används i undersökningen har en viss begräsning när 
det kommer till variabler gällande miljöfrågor. Detta leder till att variablerna valdes utifrån att de har 
ett positivt samband, dock är det ett svagt samband vilket gör att undersökningen får ett bredare 
synfält (Djurfeldt m.fl., 2010: s.137–141). 
Tillsammans undersöker variablerna klimatförändringens aktuella situation, orsaken och effekten av 
förändringen. Detta skapar en överblick över hela klimatförändringen, vilket är högst relevant för 
denna undersökning, då syftet är att analysera hur individers inställning till miljöfrågan skiljer sig åt 
mellan olika länder. Då variablerna bygger på individernas åsikter, går de att jämföra med 
postmaterialismen. Detta kommer kunna urskilja ländernas miljöåsikter, samt deras postmaterialistiska 
åsikter (Inglehart & Welzel, 2010:s.15–16). 
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Kontrollvariabel 
 
Grundtanken med kontrollvariabler är att kunna pröva alternativa variabler som kan förklara det 
samband som undersökning bygger på. Syftet är att hitta relevanta variabler som korrelerar med X och 
Y utan att påverkas av dem. Dock tydliggör Djurfeldt att det troligen aldrig kommer att vara möjligt 
att hitta alla betydande kontrollvariabler, men att de man hittar ändå bidrar med användbar information 
till analysen (Djurfeldt m.fl., 2009:s.211). 
 
Kontrollvariablerna som används i denna undersökning består huvudsakligen av bakgrundsvariabler, 
då de består av information om individens tidigare agerande och mänskliga faktorer. Några av dessa är 
faktorer som t.ex. kön, inkomst, ålder, utbildningsnivå m.m. Att använda kontrollvariabler som 
grundas utifrån individnivå istället för systemnivå skapar en bättre förståelse av individens egna 
åsikter, när dessa prövas mot de beroende variablerna (Hagevi, 2015s.62–63). Faktorer som ålder, 
inkomst och utbildning anses vara centrala delar. Dessa har haft en betydande roll i tidigare studier, 
där de har kunnat visa på stora skillnader inom postmaterialismen. Denna skillnad kan bestå när det 
handlar om miljöfrågor och därför har denna undersökning valt att kontrollera dessa faktorer 
(Inglehart, 2016:s.9-10.31-33).    
Andra faktorer undersöker individens relation till politiken, samt var de ser sig själva på den politiska 
vänster- och högerskalan, detta kontrolleras för att lyfta fram det samband som kan uppstå. Dessa 
variabler är valda utifrån den tidigare studien “Values in Industrial Societies” av Ronald Inglehart och 
Scott C Flanagan, har valt att resonera om vad som kan påverka ens åsikter. Inglehart och Flanagan 
har undersökt individers politiska inställning och hur den påverkar ens ställningstagande. Dessa två 
undersökningar har kommit fram till att det finns kopplingar mellan individers politiska åsikter och 
deras attitydbildning. Detta kan betyda att det finns liknelse eller skillnad i ens politiska åsikter och 
hur individen ser på klimatförändringen (Inglehart & Flanagan, 1987:s.1313). Hur dessa 
kontrollvariabler är kodade presenteras i resultatdelens tabell för deskriptiv statistik, för att sedan 
analyseras i regressionsanalysen.   
 
Oberoende	variabel 
 
Vid undersökning av orsaksrelationen används minst två olika variabler, där den ena utlöser en 
förändring i den andra variabeln. Den oberoende variabeln är den som ska förklara orsaken av det 
fenomen som prövas (Djurfeldt m.fl., 2010:s.138). 
I denna studie används ett ”Postmaterialistiskt” index som utgångspunkt för att kunna förklara 
skillnaden mellan ländernas inställning till klimatfrågan. Forskaren Inglehart har i flera tidigare studier 
kommit fram till att postmaterialismen spelar en betydande roll när det kommer till individers 
attitydförändring (Inglehart & Flanagan, 1987:s.1292). 
 
Indexet postmaterialism består av 20 olika variabler. Dessa variabler är baserade på frågor som 
undersöker hur viktigt en individ anser att något är. Inglehart belyser faktorer som yttrandefrihet, 
personligare samhälle, uttryck av idéer, inflyttande på både jobb och politik m.m. som grundläggande 
faktorer gällande postmaterialism. I denna undersökning tas dessa faktorer upp genom följande 
variabler:  

1. “Important to make own decisions and be free” 
2. “Important to help people and care for others well-being” 
3. “Important that people are treated equally and have equal opportunities”  
4. “Important to think new ideas and being creative” 

För att kunna skapa ett index som visar på individens nivå av postmaterialism så behövs det tas med 
materialistiska variabler, detta för att kunna spegla åt vilket håll individer drar sig åt. Faktorer som 
Inglehart ser som materialiska är ekonomisk tillväxt, stabil ekonomi, stark militär, samhällets ordning 
m.m., dessa synsätt tas med i denna studie genom flera olika variabler, varav några är: 

1. “Important to behave properly” 
2. “Important to do what is told and follow rules” 
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3. “Important to be rich, have money and expensive things” 
4. “Important that government is strong and ensures safety” 

Alla dessa variabler går i enlighet med faktorer som definierar ett postmaterialistisk och materialistiskt 
synsätt, vilket kommer skapa en överblick av individernas synsätt (Inglehart, 2016:s.41–43). 
Indexet får en “cronbach’s alpha” på 0,810, vilket tyder på att det finns ett starkt samband mellan 
variablerna. Indexet är kodat från ett till sex, där ett är postmaterialistisk och desto högre värdet blir, ju 
mer materialistisk är ens synsätt (European social Survey, 2017). 
 
 

Metod	 
	
Regressionsanalys	
	
Multipel regressionsanalys är en metod som undersöker sambanden mellan olika variabler. 
Utgångspunkten är en beroende variabel som prövas mot en eller flera oberoende faktorer, vilket leder 
till en linjär regression som visar på om det finns något samband mellan mätvärdena och Y-värdet, 
som är den bestämda axeln. Forskare menar på att regressionsanalys är både flexibel och kraftfull, då 
den går att använda för nästan alla typer av data. Analysen sätter variablerna inför hårda prövningar, 
då den fokuserar på relation till andra värden och tydliggör ytterligheterna. Denna analysmodell är 
ytterst passande då syftet är att urskilja flera variabler samtidigt, t.ex. de olika länderna, vilket skulle 
bli mycket komplicerat om undersökningen istället använde en enkel regressionsanalys (Esaiasson 
m.fl., 2017:s.391–393). 
 
För att kunna pröva hypotesen kommer olika variabler att ställas emot dem, för att undersöka det 
samband som kan råda. De centrala delarna i regressionsanalysen är signifikansen, justerat R2 och b-
koefficienten. Det som kommer framgå vid en undersökning är den linjera lutningen, denna lutning 
kallas för regressionskoefficienten. Det värde som kommer framstå är en b-koefficient, denna visar om 
sambandet är positivt eller negativt. Sambandet framstår genom prövningar av olika X-värden på Y-
axeln, detta ger då en orsaksanalys av hur stor del av X som passar in på Y. Denna analys besvarar 
dock inte om X orsakas av Y, utan den belyser bara hur de på ett statistiskt sätt förhåller sig till 
varandra (Djurfeldt m.fl., 2010: s.262).  
 
För att kunna utesluta slumpen av ett värde undersöks signifikansen. Detta bygger på att det ska vara 
möjligt att göra olika stickprov och komma fram till samma resultat inom in viss grad. Om ett värde 
har en signifikans på 0,05 kommer slumpen att skilja vårt värde fem gånger av hundra försök. Dock 
vid en hypotesprövning anges istället ett p-värde. Detta värde visar den exakta sannolikheten för att 
värdet skulle vara slumpartat eller om det finns ett tillförlitligt samband. P-värdet får inte överstiga 
0,05 och ska helst vara så lågt som möjligt, för att värdenas samband ska ha en statistisk signifikans 
(Djurfeldt m.fl., 2010:s.186).  
 
Då det inte går att säkerställa av de tidigare mätningarna om värdena ligger på linjen eller är utsprida 
måste måttet på R2 kontrolleras. Detta mått förklarar den variation som finns i Y som går att förklara 
med det linjära sambandet från x-y. R2 -värdet ska vara så nära ett som möjligt får att få ett starkt 
samband, då värde 1 visar på ett fullständigt samband och 0 visar på inget samband (Djurfeldt m.fl., 
2010: s.160–161).  
Det justerade R2 -värdet används när analysen prövar flera olika variabler. Detta värde är något 
justerat, då R2 kan stiga oproportionerligt mycket när undersökningen innehåller flera variabler. Därför 
används ett justerat R2 som ger ett mer trovärdigt värde (Esaiasson m.fl., 2017:s.384). 
 
Som tidigare presenterats så jämför regressionsanalysen effekten av en eller flera variabler på en 
annan. Om en variabel inte gav något markant utslag kan det bero på andra faktorer, därför används en 
interaktionsanalys istället för att undersöka variablerna utifrån andra faktorer. I denna analys används 
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den oberoende variabeln postmaterialismen på de valda länderna, för att undersöka hur länderna 
påverkas av denna variabel. Det land som individen bor i kan spela en betydande roll, när det handlar 
om dennes ställningstagande i olika frågor, vilket kan då betyda att det finns en interaktionseffekt. Det 
huvudsakliga syftet med denna analysmodell är att kunna ge konkretare svar på hypotes 1 och 2, då 
den undersöker kopplingen mellan postmaterialismen och klimatfrågorna utifrån varje specifikt land 
(Djurfeldt & Barkmark, 2009:s.139–141).  
 
Medelvärde 
 
Detta mått är användbart när det rör sig om variabler med kvantitativa data. Värdet från denna mätning 
är ett centralmått, detta framstår genom att sammanställa alla observerade värden och dela de med 
antalet observationer. Vid denna variant av undersökning är det ytterst viktigt att utesluta 
extremvärden, då dessa skulle förskjuta hela medelvärdet. Denna metod kommer att användas för att 
urskilja de olika ländernas värden på de beroende variablerna. Detta kommer ge ett medelvärde på hur 
länderna positionerar sig i frågan, samt hur de skiljer sig åt. Standardavvikelse är det mått som visar 
värdenas avstånd från medelvärdet (Djurfeldt m.fl., 2010:s.59–60). 

Analysmodell	
 
Regressionsmodell	
 
    Kontrollvariabler                   Oberoende variabler         Beroende variabler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denna teoretiska modell illustrerar modell 2 i regressionsanalysen, som kommer presenterats i 
resultatdelen. Modellen visar interaktionen mellan de oberoende variablerna och den beroende 
variabeln, vilket kommer analysera hur x1 och x2 påverkar y. Sedan läggs kontrollvariablerna på för att 
undersöka om, och i vilken grad, de påverkar resultatet. Kontrollvariablerna grundas i olika faktorer på 
individnivå. Denna modell kommer ligga till grund för att besvara hypotes 2 och i viss utsträckning för 
hypotes 1, då den undersöker effekten av klimatfrågan på varje specifikt land. Detta kommer dela upp 
ländernas invånare utifrån deras åsikter, vilket lyfter fram skillnaderna mellan olika länder samt 
regioner inom Europa. Dock kommer inte modellen belysa hur postmaterialistiskt varje enskilt land är, 
men resultatet kommer kunna jämföras med den andra modellen för att utläsa sambanden mellan 
miljöfrågan och postmaterialismen (Djurfeldt & Barkmark, 2009:s.107 & 140) 
 
 
 
 
 
 

Klimatförändringen	
(y)	

Postmaterialismen	
(x1)	

Länder	
(x2)	

Individnivå		
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Interaktionsmodell		
 
    Oberoende variabel                  Moderande variabel           Beroende variabel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det huvudsakliga syftet är fortfarande att undersöka sambandet mellan x1 och y, dock med påverkan 
av en tredje variabel. Undersökningen fokuserar på hur länderna ställer sig i klimatfrågan, utifrån det 
postmaterialistiska perspektivet. Detta kommer ge ett resultat som belyser hur postmaterialistiskt varje 
land är, utifrån klimatfrågan. Då syftet för denna modell är att urskilja länder utifrån deras 
postmaterialistiska synsätt, kommer denna ligga till grund för att besvara hypotes 1. Modellen kommer 
dock inte kunna svara på hur välbärgade länder är, utan detta är något som har presenterats tidigare 
(Djurfeldt & Barkmark, 2009:s.139–140). 
Modellen kommer också ligga till grund för hypotes 2, då den klargör sambandet mellan 
postmaterialismen och klimatfrågan. Modellens resultat kommer bygga på hur postmaterialistiska 
varje enskilt land är, samt hur detta påverka ens inställning klimatfrågor (Esaiasson m.fl., 2017: s.78–
79).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimatförändringen	
(y)	

Länderna	
(x1)	

Postmaterialismen	
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Resultat	
 
Medelvärde	
 
Medelvärde är ett användbart instrument när syftet är att urskilja varje land för sig, utan att ta någon 
hänsyn till några andra faktorer än svarsresultatet på frågan. Detta ger en överblick över hur 
befolkningar i varje land i genomsnitt ställer sig till frågan.     
 
Utifrån medelvärdet från tabell 1.1 som undersöker individers inställning om vad som är orsaken till 
klimatförändringen, är Polens befolkning den som i störst utsträckning anser att förändring beror på 
naturliga och inte mänskliga faktorer. Polen fick ett genomsnitt på 3,21 på den femgradiga skalan, där 
högre värde pekar på att det är människan som är orsaken till klimatförändringen. Polens medelvärde 
är ca: 12 % lägre än Österrikes värde på 3,61, vilket är det land med störst andel invånare som anser 
att förändringen beror på människan. Andra länder som kommer högt upp på skalan är Belgien med ett 
medelvärde på 3,55 och Island som har ett värde på 3,54. Tabellens medelvärde på 3,40 tyder på att 
majoriteten av de tillfrågade anser att människan är den centrala orsaken till klimatförändringarna. 
Dessutom är det inget utav länderna som får ett resultat under 2,50, vilket betyder att inget av länderna 
i genomsnitt anser att det primärt är naturen – och inte människan – som är den orsakande faktorn till 
klimatförändringarna. Detta ger ett visst stöd för hypotes 2, då genomsnittet av de som anser att 
naturen har en påverkan på klimatet är högre bland östereuropeiska invånare jmf med invånare i västra 
och norra Europa. Dock tas inte påverkan av postmaterialismen med, utan detta kontrolleras senare i 
resultatet. 
 
Tabell 1.1  
Medelvärdet av “Climate change caused by natural processes, human activity, or both” för de olika 
länderna i Europa som deltar i undersökningen. 

 
Källa: European social Survey 2016 
Värdena i variabeln löper från 1 “Entirely by natural processes” till 5 “Entirely by human activity”, 
samt ett värde på 55 “I don’t think climate change is happening” som inte kommer att tas med, då den 
inte svarar på vad individerna anser är orsaken till förändringen.    
Medelvärde: 3,40. Standardavvikelse: 0,79. 
 
Tabell 1.2 studerar hur individer ser på själva klimatförändringen. Undersökningen resulterade i en 
tiogradig skala där lägre värden indikerar att förändringen ses som något negativt. Det land med den 

3

3,1

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

Beror	klimatförändringen	på	människan	eller	naturen?
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mest positiva inställningen till förändringen är Nederländerna som har ett medelvärde på 3,90. Bland 
länderna som är mest negativa till klimatförändringen finner vi Island med ett medelvärde på 2,79 och 
Sverige som fick ett värde på 2,94. Även om det skiljer över ett gradsteg mellan det land som fick 
lägst respektive högst medelvärde, så pekar medelvärdena i samtliga länder på att klimatförändringen 
ses som något negativt. Detta går emot hypotes 2, då bara några få länder sticker ut och flera länder i 
västra och norra Europa har fått samma en eller sämre världen än östeuropeiska länder. Dock ger den 
ett visst stöd till Hypotes 1, då några utav av de rikare länderna i norra Europa har fått ett starkare 
värde än de mindre välbärgade. Detta kan spegla att dessa länder är mer postmaterialistiska.   
 
Tabell 1.2 
Medelvärdet av “Climate change good or bad impact across world” utifrån länderna som deltog i 
undersökningen. 

 
Källa: European social Survey 2016 
Variabeln består av värden från 0 “Extremely bad” till 10 “Extremely good”.  
Medelvärde: 3,38. Standardavvikelse: 2,177.   
 
I tabell 1.3 är Ryssland det land som får det högsta värdet, deras medelvärde hamnar på 1,87. 
Undersökningen är baserad på en fyrgradig skala, där högsta värdet anser att klimatet inte förändras i 
världen. Island och Slovenien är de länderna som fick lägst värde, Islands medelvärde hamnade på 1,3 
vilket visar på att nästan alla tillfrågade islänningar anser att klimatet förändras. Hela undersökningen 
fick ett medelvärde på 1,53 med en standardavvikelse på 0,689. Dessa värden indikerar på att alla 
länders resultat pekar på att det sker en förändring i klimatet. Inte ens länderna med de högsta värdena 
lutar åt att det inte skulle ske en förändring. Resultat ger stöd för hypotes 1, då de rikare länderna i 
norra Europa fick ett starkare värde än de mindre välbärgade. Detta kan betyda att dessa länder har 
starkare postmaterialistiska åsikter. Hypotes 2 har ett mycket starkt stöd i denna tabell, då så gott som 
alla länder i västra och norra Europa fick ett bättre värde än länder i Östeuropa. 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1.3 
Medelvärdet “Do you think world’s climate is changing” bland olika länder inom Europa. 
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Källa: European social Survey 2016 
Värdena i variabeln är utformad från 1 “Definitely changing” till 4 “Definitely not changing”. 
Medelvärde: 1,53. Standardavvikelse: 0,689. 
 
Alla tre medelvärden ger stöd för att länder som ligger i de östra delarna av Europa har en annan syn 
på klimatförändringen än länderna i västra och norra Europa. Detta ger stöd för hypotes 2, dock så 
svarar det inte på om detta beror på postmaterialismen eller inte. För att analysera relationen till 
postmaterialismen kommer en interaktionsanalys att presenteras senare i resultatdelen, vilket kommer 
tydliggöra detta samband. 
 
Multivariat	regressionsanalyser	
 
I denna del kommer tre olika multivariata regressionsanalyser att presenteras. De olika beroende 
variablerna som har använts i dessa är “Do you think world’s climate is changing”, “Climate change 
caused by natural processes, human activity, or both” och “Climate change good or bad impact across 
world”. 
 
I tabell 2.1 presenteras de olika variablerna som användes i undersökningarna. Variablerna presenteras 
till att börja med i en deskriptiv statistik tabell, som visar fördelningen av den insamlade datan för 
varje variabel. För samtliga variabler redovisas medelvärde, standardavvikelse, antal svarande, 
minimivärde och maxvärde. Mini- och maxvärde är det spann som värdena ligger emellan t.ex. i 
“Political system allows people to have a say in what government does” så är värde 1 “Not at all” och 
5 är “A great deal”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 2.1 
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Källa: European social Survey 2016 
 
De multivariata regressionsanalyserna är uppdelade i fyra olika modeller. Den första modellen prövar 
den beroende variabeln mot det postmaterialistiska indexet, som i detta fall är den oberoende 
variabeln. Detta görs för att kunna undersöka sambandet mellan dessa två. I modell två görs samma 
prövning som i modell ett, men nu tas länder med som oberoende variabler för att se hur dessa 
påverkar sambandet. Modell tre undersöker sambandet mellan den beroende variabeln och det 
postmaterialistiska indexet, men det som skiljer denna från första modellen är att flera andra 
oberoende variabler tas med som kontrollvariabler. Den sista modellen prövar alla tidigare använda 
variabler, mot den beroende variabeln för att undersöka sambandet mellan dem alla. 
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Multivariat	regressionsanalys:	Climate	change	caused	by	natural	processes,	human	activity,	or	
both	
	
Den första multivariata regressionsanalysen presenteras i tabell 2.2. I denna analys är “Climate change 
caused by natural processes, human activity, or both” den beroende variabeln. Den beroende variabeln 
är kodat ett till fem, där fem pekar på att människan är den huvudsakliga orsaken till 
klimatförändringar. I modell 1 ser vi att b-koefficienten för den postmaterialistiska variabeln hamnar 
på -0,057, vilket är ett negativt samband. För varje skalsteg som den oberoende variabelns 
postmaterialistiska värden ökar så minskar den beroende variabeln med 0,057. Detta tyder på att ju 
mer postmaterialistisk någon är, desto mer anser individen att människan är den huvudsakliga orsaken 
till klimatförändringen. Detta kan verka motsägelsefullt, att någon skulle bli mer postmaterialistisk när 
värdet minskar, men denna variabel är kodad mellan värdena 1 till 6, där 1 står för en hög grad av 
postmaterialism. Dock hamnar det justerade R2-värdet på 0,002 vilket tyder på att variationen i den 
beroende variabeln endast förklaras med 0,2 % av den oberoende variabeln, vilket är ett mycket svagt 
samband. 
 
I modell 2 läggs sedan de olika europeiska länderna till som oberoende (dummy) variabler för att 
kontrollera i vilken mån individers ställningstagande påverkats av det land de bor i. Vid analysen av 
variabeln för postmaterialism så har denna inte förändrats i någon större utsträckning. Österrike är det 
land som har det största positiva sambandet, b-koefficienten hamnar på 0,088. Detta värde tyder på att 
Österrike har störst andel invånare som anser att klimatförändringen beror på mänskliga handlingar. 
Polen och Ryssland är de länder som har de lägsta värdena, Polen har en b-koefficient på -0,314 och 
Ryssland -0,280. Detta tyder på att Polen och Ryssland anser att det inte är människan som är den 
huvudsakliga orsaken till klimatförändringen, när deras svarsresultat jämförs med Tyskland. Detta 
resultat ger stöd för hypotes 2, som anger att de mindre utvecklade östeuropeiska länderna är mer 
klimatkritiska än de mer utvecklade länderna i de västra och norra delarna av Europa. Det är dock 
viktigt att påpeka att det inte, utifrån detta resultat, går att utläsa om dessa skillnader beror på 
postmaterialismen eller inte. Med hjälp av interaktionsanalyser kommer dock påverkan av 
postmaterialismen att undersökas i den senare delen i resultatdelen. Det justerade R2-värdet ökade 
markant i jämförelse med modell 1 till 0,024. Värdet belyser att 2,4 % av den variation som finns i den 
beroende variabeln kan förklaras av de oberoende variablerna. Utifrån detta resultat så tycks det spela 
större roll vilket land en person bor i, än hur pass postmaterialistisk individen är. 
 
Modell 3 undersöker påverkan av olika oberoende variabler som bygger på olika samhällsgrupper 
(politiskt ställningstagande, inkomst, utbildning, ålder m.m.). Antal års utbildning är den variabeln 
som har det högsta positiva sambandet, b-koefficienten utläses till 0,013. Utifrån det positiva 
sambandet går det att utläsa att för varje skalsteg som den oberoende variabeln ökar så minskar den 
beroende variabeln med 0,013 skalsteg. Detta illustrerar att ju mer någon anser att det är människan 
som är den orsakande faktorn till klimatförändringen, desto högre utbildning har den personen. Hur 
nära en individ känner samhörighet till ett specifikt politiskt parti är den variabeln med lägst b-
koefficient, detta värde blev -0,067. För varje skalsteg som denna variabel ökar så minskar den 
beroende med 0,067, vilket betyder att desto närmre en individ är ett parti, ju mer anser hen att 
klimatförändringen beror på naturen snarare än människan. Justerade R2-värdet har ökat till 0,036 
vilket är 3,6 %. 
 
I den fjärde och sista modellen prövas sedan alla oberoende variabler med kontroll för varandra. Det är 
i denna modell som postmaterialismen för den högsta b-koefficienten, värdet har nu ökat till -0,029. 
Detta leder till att för varje skalsteg som den postmaterialistiska variabeln ökar så minskar den 
beroende variabeln med 0,029, vilket betyder att ju mer postmaterialistisk någon är desto mer anser de 
att klimatförändringen beror på människan. Resultatet ger således ett visst stöd för hypotes 2, då det 
belyser sambandet mellan postmaterialismen och klimatfrågorna. Med kontroll för alla övriga 
variabler är Ryssland och Polen fortfarande de länder som får lägst värde (b-koefficienten för 
Ryssland är nu -0,273 och Polen har ett värde på -0,203) medan Österrike återigen är det land med det 
högsta värdet, samma gäller för utbildning när det kommer till personliga variabler. Detta resultat ger 
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också ett stöd till hypotes 2, då det visar på att det finns en skillnad mellan Östeuropa och länderna i 
västra och norra Europa när det kommer till miljöfrågor. Modell fyra är samtidigt den analys som får 
det högsta justerade R2 -värdet, detta ligger nu på 0,056 vilket är 5,6 %.  
	
Tabell	2.2	
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Källa: European social Survey 2016 
Kommentarer: ***=p<0.01, **=p<0.05, *=p>0.05. Referenskategori: Tyskland. 
	
Multivariat	regressionsanalys:	Climate	change	good	or	bad	impact	across	world	
	
Tabell 2.3 är uppdelad och strukturerad som tabellen innan, med fyra olika modeller som prövar olika 
variabler. Den beroende variabeln är nu dock “Climate change good or bad impact across world”. I 
modell 1 får den postmaterialistiska variabeln en b-koefficient på 0,138. Den beroende variabeln är 
kodat från noll till tio, där noll är “extremely bad”. Detta betyder att det finns ett positivt samband 
mellan variablerna, vilket tyder på att desto mindre postmaterialistisk någon är desto positivare syn på 
klimatförändringen har individen. Detta ger stöd för hypotes 2, då det visar på ett samband mellan 
postmaterialismen och synen på klimatfrågan. Det justerade R2-värdet blev 0,001 vilket är 0,1 %. R2-
värdet belyser att postmaterialiska värden för sig självt är en mycket svag förklaring till variationen av 
den beroende variabeln. 
 
I den andra modellen blir Nederländerna och Israel denna gång de länder som uppvisar det mest 
positiva sambandet. Nederländerna har ett b-koefficientvärde på 0,922 och Israel på 0,881. Individerna 
som har svarat på frågan i Nederländerna är alltså i genomsnitt 0,922 skalsteg mer positiva till 
klimatförändringen än de från Tyskland (referenskategorin). Island är ett av länderna som har ett 
negativt samband, med en b-koefficient på -0,207, vilket belyser att Island är det land som i störst grad 
är skeptiska till klimatförändringen. Estland fick ett resultat på 0,598 skalsteg, vilket betyder att 
befolkningen i detta land i genomsnitt ser väldigt positivt på klimatförändringen jämfört med 
Tyskland. Resultaten från regressionsanalysen ger alltså stöd för hypotes 2 genom att visa att länderna 
i västra och norra Europa är mer kritiska till klimatförändringen än länderna i öst. Dock kan resultaten 
inte klargöra i vilken grad dessa skillnader beror på variationer i individers postmaterialistiska synsätt. 
Denna fråga analyseras dock i den senare interaktionsanalysen. I jämförelse med modell ett, så har den 
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postmaterialistiska variabeln ökat till 0,182. Det justerade R2-värdet hamnade på 0,058, vilket är 5,8 
%. Detta är en ökning i den förklarade variansen med 5,7 procentenheter, i jämförelse med modell 1. 
 
Tredje modellens b-koefficient gällande den postmaterialistiska variabeln utläses till 0,083, vilket är 
hälften så mycket som i modell två. Det visar att effekten av kontrollvariablerna leder till en starkare 
skepticism till klimatförändringen. Variabeln gällande relationen till något specifikt parti får den 
starkaste b-koefficienten på 0,209. Detta betyder att ju närmre individen är ett parti desto positivare är 
de till klimatförändringen. Lägsta b-koefficienten får variabeln gällande antal år som individen har 
studerat, värdet utläses till -0,061. Så för varje år som en individ har studerat, så minskar deras 
positiva inställning till klimatförändringen med 0,061. Värdet på det justerade R2-värdet utläses till 
0,042, vilket är 4,2 %.  
 
Modell 4 har det högsta justerade R2-värdet på 0,058, vilket betyder att 5,8 % av variationen på den 
beroende variabeln kan utläsas. Variabeln för postmaterialism har ökat, men är dock inte högre än i 
modell ett och två. Bland variabler som analyserar olika samhällsgrupper är samhörigheten med ett 
parti fortfarande variabeln med det starkaste värdet. Bland de olika länderna har det inte skett någon 
större förändring hur de positionerar sig mot varandra, dock så har Nederländerna sjunkit ner till 
0,762. Fast än att majoriteten av länderna har fått svagare värden, så har de fortfarande höga b-
koefficienter, vilket visar på att de flesta länderna är mer positiva till klimatförändringen än vad 
Tyskland är. Dock ger denna modell stöd för hypotes 1, då länder som Island och Sverige fick 
negativa världen, medan Estland fick ett mycket stark positivt värde, samt att majoriteten av de rikare 
länderna i norr fick ett resultat som pekar på att de är mer kritiska till klimatförändringarna än de 
mindre välbärgade länderna. 
	
Tabell	2.3		
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Källa: European social Survey 2016 
Kommentarer: ***=p<0.01, **=p<0.05, *=p>0.05. Referenskategori: Tyskland. 
	
Multivariat	regressionsanalys:	Do	you	think	world’s	climate	is	changing	
	
I Tabell 2.4 visas sambandet utifrån den beroende variabeln ”Do you think world’s climate is 
changing”. På modell 1 får den postmaterialistiska variabeln en b-koefficient på 0,108. Detta tyder på 
att för varje skalsteg mot ett materialistiskt tänk så ökar inställningen med 0,108 till att miljön inte 
förändras, vilket belyser att ett postmaterialistiskt tankesätt har ett samband med tron om att klimatet 
förändras, då den beroende variabeln är kodad från ett till fyra, där ett är ”definitely changing”. Detta 
ger ett visst stöd för både hypotes 1 och 2, då resultaten återigen visar ett samband mellan 
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postmaterialismen och ens syn på miljöfrågan, där ett postmaterialistiskt synsätt går hand i hand med 
tron om att klimatförändringen äger rum. Det justerade R2-värdet hamnar på låga 0,008, vilket är 
under en procent. 
 
Utifrån den andra modellen så är Ryssland det land som är mest positivt till den globala 
uppvärmningen i jämförelse med Tyskland (referenskategori), med en b-koefficient på 0,413. Island är 
det land med det lägsta resultatet, med ett resultat på minus 0,172, vilket betyder att de är mer kritiska 
till klimatförändringen än Tyskland. Detta resultat ger ett visst stöd för hypotes 2, då den belyser att 
länderna i västra Europa är mer kritiska till klimatförändringen än länderna i öst. Sverige har en b-
koefficient på -0,025, värdet är dock inte signifikant vilket gör att slumpen inte går att utesluta. Värdet 
på det justerade R2-värdet för modell två blev 0,058, detta visar på en 5,8 % variation i den beroende 
variabeln. Kontroll för länder ger en stark ökning av det justerade R2-värdet, vilket kan bero på den 
större variationen som finns bland länderna. 
 
I den tredje modellen är variabeln gällande hur individer ser sig själva på den politiska vänster- och 
högerskalan har ett positivt samband, b-koefficienten ligger på 0,030. Kön har ett starkt negativt 
samband då b-koefficienten hamnar på -0,068. Detta visar på att kön har en mycket liten påverkan, när 
det kommer till ens inställning gällande klimatförändringen. Den postmaterialistiska variabeln har 
sjunkit något i jämförelse med de tidigare modellerna, men förändringen är så minimal att det inte sker 
någon större förändring i sambandet. Justerade R2-värdet har sjunkit till 0,032, vilket är en minskning 
med 2,6 procentenheter från modell 2. 
 
Variabeln för postmaterialismen har sjunkit något i den fjärde modellen, men har fortfarande ett 
positivt värde. De oberoende variablerna för analysering av olika samhällsgrupper har inte förändrats i 
någon betydelsefull utsträckning. Alla länder har ett markant svagare samband än i modell två. Estland 
är det land som har haft den största förändringen, i modell två hade Estland en b-koefficient på 0,226 
men i denna modell så ligger värdet nu på -0,191. Detta betyder att i modell två så var Estland mer 
kritiskt till att klimatet förändras än Tyskland, men vid kontrollering för samhällsvariabler i modell 
fyra så är det fler individer som anser att klimatet förändrats jämfört med Tyskland (referenskategori). 
Då Estlands båda värden är signifikanta kan inte denna förändring bero på slumpen. Resultatet går 
emot hypotes 1, då Estland ses som ett av de mindre välbärgade länderna i norr och deras invånare i 
större grad anser att klimatet förändrats i jämförelse med de rikare länderna. Modell 4 har det starkaste 
justerade R2-värde bland alla tre regressionsanalyserna, värdet uppgår till 0,07 vilket är 7 %.        
 
Tabell	2.4	
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Källa: European social Survey 2016 
Kommentarer: ***=p<0.01, **=p<0.05, *=p>0.05. Referenskategori: Tyskland. 
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Analyserna och medelvärdena kommer fram till att det finns skillnader mellan länderna gällande 
miljöfrågorna, där det finns ett samband mellan ländernas ekonomiska utveckling och deras synsätt 
gällande klimatfrågor. Dock kommer det fram att det finns några länder som går emot båda 
hypoteserna och den postmaterialistiska teorin, men bortsett från dessa länder så finns det ett visst stöd 
för bägge hypoteserna. Stödet för hypoteserna kommer dock bli tydligare i interaktionsanalysen, då 
det huvudsakliga fokuset kommer vara postmaterialismen och hur den ställer sig i relation till 
klimatfrågor. 
 
Multivariat	regressionsanalys	med	interaktion		
 
Undersökningen i tabell 3.1 utgår ifrån det land som den svarande är bosatt i, och syftet är att studera i 
vilken grad effekten av postmaterialism varierar mellan länder. Interaktionen är således mellan 
postmaterialismen och varje specifikt land. Det postmaterialistiska indexet är som starkast desto lägre 
värdet är, och blir svagare när värdet ökar. De 18 olika länderna som tidigare presenterats i 
undersökningen används som interaktionsvariabler och Tyskland kommer återigen användas som 
referenskategori. 
 
Utifrån analysen av medelvärden i tabell 1.3 är Ryssland och Tjeckien mest kritiska till att klimatet 
förändras, Island och Slovenien är de länderna som i störst utsträckning anser att klimatet förändras. 
När vi sedan granskar interaktionerna i modell 6 i Tabell 3.1 bekräftas den slutsatsen. 
Postmaterialistiska individer i Ryssland har således ett synsätt som är mer förnekande till 
klimatförändringen, jämfört med de som bor i Tyskland, och samma sak samma gäller för individer i 
Tjeckien. Det enda landet som har starkare postmaterialistiska åsikter än Tyskland är Schweiz, vilket 
innebär att postmaterialistiskt orienterade individer i Schweiz i större utsträckning anser att miljön 
förändras, än de i Tyskland. Dock är deras värde inte signifikant, vilket gör att det inte går att bortse 
från att slumpen har genererat resultatet. 
 
Både Island och Slovenien har en större andel som är kritiska till klimatförändringen jämfört med 
Tyskland, vilket går emot det resultat som presenterades i Tabell 1.3. Detta belyser betydelsen av det 
postmaterialistiska synsättet, vilket ger stöd för hypotes 2, att postmaterialismen har ett starkt samband 
med synen på klimatfrågan. Interaktionsanalysen visar att länderna i västra och norra Europa har ett 
starkare postmaterialistiskt synsätt än länderna i öst, vilket speglar deras syn på klimatförändringen. 
Resultatet från tabell 2.4 visar på att Norge och Irland anser att klimatet förändrats, och dessa värden 
blir betydligt starkare i tabell 3.1 med interaktionsanalyser. Detta visar på att sambandet mellan 
postmaterialistiska åsikter och synen på miljön är starkare i dessa länder, då deras resultat ökar 
markant när undersökningen endast utgår från dessa faktorer. Estland är ett av de mindre välbärgade 
länderna som får ett sämre resultat i denna tabell, vilket tyder på att de inte har haft samma utveckling 
av postmaterialistiska åsikter. Detta ger stöd för hypotes 1, att de rikare länderna i norra Europa har ett 
mer postmaterialistiskt synsätt. 
   
I tabell 2.2 är Österrike det land som i störst uträckning anser att det är människan som är den 
bakomliggande orsaken till klimatförändringen. Detta resultat överensstämmer med interaktionerna i 
modell 4, där b-koefficienten har haft en markant ökning till 0,431 skalsteg, när det postmaterialistiska 
indexet används som utgångspunkt. Dock är detta resultat inte signifikant, vilket kan betyda att det är 
slumpen som generat denna värdeökning. Polen är det land som hade det lägsta värdet i tabell 2.2, 
detta består inte i modell 4. Polen har nu minus 0,093 skalsteg, vilket positionerar dem i nivå med 
Tyskland. Länderna som fick det lägsta värdet är istället Norge och Nederländerna, vilket tyder på att 
de postmaterialistiska åsikterna i dessa länder gör att de hamnar 0,399 skalsteg under Tyskland. 
Utifrån detta visas ett starkt samband mellan postmaterialistiska åsikter och den orsakande faktorn till 
klimatförändringarna. Dessa resultat går emot hypotes 2, då Norge och Nederländerna har fått ett 
sämre resultat i denna tabell jämfört med tabell 2.2. Detta betyder att Norge och Nederländerna får ett 
sämre resultat när utgångspunkten är deras postmaterialistiska synsätt, samtidigt som Tjeckien får ett 
mycket starkare värde. Tjeckiens nya resultat har haft en markant ökning, jämfört med tabell 2.2. 
Denna ökning tyder på att Tjeckiens postmaterialistiska synsätt gör att de i större utsträckning ser 
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människan som den påverkande faktorn av klimatförändringen. Estland har också fått en markant 
ökning i denna tabell, vilket går emot hypotes 1, då detta gör dem mer postmaterialistiska än Norge 
och Irland. 
 
Utifrån tabell 1.2 är Nederländerna det land som är mest positiva till klimatförändringen, Sverige och 
Island är de länder som är mest negativa till förändringen. Dessa värden kvarstår inte i modell 2, 
Nederländerna är nu det land som är mest kritiska till klimatförändringen. Deras b-koefficient hamnar 
på minus 0,071, med de tyska resultaten som utgångspunkt. Dock är inte detta resultat signifikant 
vilket påverkar tillförlitligheten av resultatet. Ryssland och Irland är de länder som är mest positiva till 
klimatförändringen i modell 2, vilket stämmer överens med det tidigare resultatet i tabell 2.2. Detta 
visar på att de postmaterialistiska svaren inte påverkar resultatet i någon större utsträckning för dessa 
länder. Både Norge och Irland får ett starkare resultat i denna tabell än i tabell 2.3, detta belyser att 
båda länderna har starka postmaterialistiska åsikter. Dock fick även Estland ett starkare värde vilket 
går emot hypotes 1, då de rikare länderna i norra Europa har liknade ökning som de mindre välbärgade 
länderna. Detta betyder att länderna inte skiljer sig i någon större utsträckning, när det kommer till just 
denna fråga. Tjeckien får dock liknande resultat som i tabell 2.3, vilket betyder att deras 
postmaterialistiska åsikter inte påverkar deras resultat i någon större utsträckning jämfört med 
länderna i västra och norra Europa. Dock får nästan vartenda land i modell 2 positiva värden, några 
länder får så höga resultat som 0,5. De positiva b-koefficienterna indikerar på att för varje skalsteg mot 
materialism så blir individerna mer positiva till klimatförändringen. Detta resultat ger ett markant stöd 
för hypotes 2, då det postmaterialistiska synsättet får ett signifikant samband med en negativ 
inställning till klimatförändringen.  
 
Tabell 3.1  

 
 



	 25	

 



	 26	

Källa: European social Survey 2016 
Kommentarer: ***=p<0.01, **=p<0.05, *=p>0.05. Referenskategori: Tyskland. 

Slutsats 
 
Det huvudsakliga syftet med denna undersökning var att studera hur åsikter gällande miljön skiljer sig 
mellan olika europeiska länder, med fokus på betydelsen av postmaterialistiska åsikter. 
Utgångspunkten för denna studie är den statistiska data som European social Survey 2016 samlade in i 
18 olika länder inom Europa. Med hjälp av denna data har stöd funnits för de valda hypoteserna. 
Ronald Inglehart har med sin postmaterialistiska teori dragit paralleller mellan detta synsätt och det 
ökade intresset för mjukare värden, där faktorer som tillgång till utbildning och landets ekonomiska 
tillväxt har varit de centrala delarna för denna teori. Den första hypotesen bygger på att bland länder i 
norra Europa är de rika mer postmaterialistiska än de mindre välbärgade. Denna hypotes har fått ett 
splittrat stöd, då Estland vid flertalet tillfällen har fått ett starkare postmaterialistiskt värde än Norge 
och Irland. Detta går emot den postmaterialistiska teorin då Estland inte har haft samma ekonomiska 
utveckling eller har en lika stor andel välutbildade invånare som de andra länderna. I undersökningen 
av Norge hittades flera faktorer som sade emot den postmaterialistiska teorin, vilket kan förklara 
varför Estland sågs som mer postmaterialistisk i denna undersökning. Norge är ett av världens rikaste 
länder och det rikaste landet i norra Europa, med en BNP per capita som är nästan 50 % högre än det 
näst rikaste landet, samt att deras utbildningsnivå är den näst högsta i norra Europa. Enligt Ingleharts 
teori borde detta göra Norge till det mest postmaterialistiska landet i de norra delarna. Europeiska 
Unionen gjorde en undersökning där de studerade hur tillsfredställda individer är med sin livssituation, 
resultatet från den studien placerade Norge på plats fyra i norden. Detta resultat betyder att individer 
som lever i mindre välbärgade länder i norden är mer tillfredsställda med sin livssituation än de som 
bor i Norge. Detta kan ses som den huvudsakliga orsaken till att postmaterialismen inte har haft den 
utveckling som är förväntad, då det krävs att individer är nöjda med sin livssituation för att utveckla 
icke materialistiska åsikter. Detta kan vara den huvudsakliga anledningen till varför Estland har ett så 
starkt postmaterialistiskt synsätt i denna undersökning, trots att de inte har haft samma ekonomiska 
utveckling som Norge.  
 
Den andra hypotesen anger att höga värden på postmaterialismen i västra och norra Europa gör dessa 
länder mer miljömedvetna än Östeuropa, där postmaterialistiska värden kan antas vara mindre 
utvecklade. Länderna Tyskland, Irland och Island visar starka samband mellan klimatfrågorna och sitt 
postmaterialistiska synsätt. Länderna får starka signifikanta värden när det kommer till sambandet 
mellan ett postmaterialistiskt synsätt och individers kritiska inställning till klimatförändringen, samt 
att det är människan som är den bakomliggande orsaken till förändringen. Detta går i linje med den 
andra hypotesen, och den postmaterialistiska teorin, då länderna har haft en stark ekonomisk 
utveckling samt att en stor andel av invånarna är högutbildade. Undersökningen av Östeuropa belyser 
även att medborgarna i Polen är mer kritiskt inställda till att klimatförändringen har orsakats av 
människan än vad medborgare i andra länder är. Deras postmaterialistiska tankesätt är markant lägre 
än länderna i västra och norra Europa, vilket ger stöd för att postmaterialismen har en betydande roll 
gällande klimatfrågor. Dock så utsätter Tjeckien hypotesen för tuffare prövningar, då deras syn på 
klimatfrågan är likvärdig med länderna i västra och norra Europa. Detta samband framkommer genom 
signifikanta värden i flera av tabellerna, så att detta skulle vara en slump är inte troligt. Både Tjeckien 
och Polen har nästan hälften så stor BNP per capita som Tyskland och skillnaden är ännu större vid 
jämförelse med Island och Irland. Samma stora skillnad gäller för medelinkomsten; länder i västra och 
norra Europa har nästan en fjärdedel högre medelinkomst än Tjeckien och Polen. Enligt den 
postmaterialistiska teorin skulle detta leda till att deras synsätt inte har haft samma förändring som i de 
mer välbärgade länderna. Hypotesen får stöd när Polen jämförs med de andra länderna. Det som kan 
vara den bakomliggande orsaken till att Tjeckien går emot både hypotesen och teorin är att deras 
invånares utbildningsnivå är fem procentenheter högre än i Tyskland. Detta går i linje med att tillgång 
till utbildning ökar den postmaterialistiska skiftningen. Tjeckiens resultat visar därför på att deras höga 
utbildningsnivå väger upp för den bristande ekonomiska tillväxten, vilket leder till att deras synsätt 
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gällnade klimatfrågan och skiftningen till ett mer postmaterialistiskt tankesätt hamnar på samma nivå 
som länderna i västra och norra Europa. 
 
Med hjälp av hypoteserna har undersökningen lyft fram att det finns betydande skillnader mellan de 
olika europeiska länderna gällande deras befolkningars inställning i miljöfrågor, där skillnaden är mer 
påtaglig mellan olika länder än regioner. Den postmaterialistiska teorin spelar en stor roll när det 
kommer till individens inställning till klimatfrågan. Det verkar dock som att sambandet mellan 
utbildning och miljöfrågor är starkare än den ekonomiska utvecklingen för landet, vilket belyser 
vikten av att ha tillgång till kunskap och information för att göra ett rimligt ställningstagande i just 
denna fråga. Det kan dock vara en effekt av att landet har haft en ekonomisk tillväxt som lett till att 
befolkningen har haft ökad tillgång till högre utbildning. 
 
För att få djupare förståelse för individers syn på miljöfrågan är det relevant för framtida forskning att 
undersöka den politiska situationen i länderna för att finna flera orsaker till individers skiftande 
ställningstagande. Det kan även vara av stor betydelse att studera länders historia, för att finna svar på 
hur denna kan ha påverkat ländernas politiska riktning och utveckling. Detta är några av de faktorerna 
som behöver forskas vidare på för att få djupare insikter i frågan. 
 
Om klimatförändringen ska kunna åtgärdas gäller det att liknande studier genomförs, för att kunna 
bringa klarhet i hur individer ska utbildas och informeras om de växande problemen och vad som kan 
göras åt dem. Att det däremot finns en skillnad mellan ländernas synsätt gällande klimatfrågan och 
vad som påverkar den, skulle jag säga att denna studie har svarat på för stunden, tills framtida 
forskning leder oss fram till något annat. 
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