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Abstract 

The field of gender studies has shed a new light on environmental issues and given the 

possibility to inquire how men and women respectively perceive and address sustainability. 

Studies have shown that women tend to have a favourable attitude towards the environment 

whereas men are less driven in environmental questions. Consequently, this study has 

conducted a hypothesis to further the correlation between gender and sustainability by 

examining attitudes of young adults. The study seeks to prove the hypothesis, compare the 

differentiated attitudes of each gender to those of older adults and finally put the results in 

perspective by reviewing its scientific importance. The study uses a postal survey conducted 

for the purpose to disclose Swedish attitudes towards the environment. The results prove the 

hypothesis to be in accordance with reality and show a distinguished divide between young 

adults based on their gender roles. Young women display attitudes more favourable towards 

sustainability than young men and the overall differences between young adults based on their 

gender roles correspond with the differences between older adults. Furthermore, the study is in 

dialogue with its research field by demonstrating the values of Swedish sustainability and the 

Swedish welfare society, and advancing the correlation between gender and environment whilst 

also reminding the scope of research of the significance of young people’s attitudes in social 

and political contexts.  
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1. Introduktion 

Inom miljö och hållbar utveckling har forskningen identifierat genus som en orsak till skiftande 

miljöattityder mellan män och kvinnor. Det är inte ensamt socialt konstruerade aspekter som 

ligger till grund för denna skiljelinje i attityd och miljöpåverkan utan ekonomiska, samhälleliga 

och politiska institutioner möjliggör den formativa miljön. Som exempel kan nämnas att män 

tjänar mer än kvinnor och därför tenderar män att konsumera mer. Kvinnor tenderar att i större 

utsträckning jobba inom vård och omsorg, och undersökningar visar att de därför brukar ha en 

mer positiv inställning till miljön.1 Ett forskningsområde har växt fram som fokuserar på hållbar 

utveckling utifrån ett genusperspektiv. Dessvärre utgår detta främst från ett åldersspektrum där 

majoriteten av människor har vad vi kan kalla vuxenerfarenhet. Denna studie är tänkt att utgöra 

en komplettering till tidigare forskning genom en hypotesprövning. Syftet är att belysa unga 

vuxnas åsikter som ännu inte har, till en liknande nivå, direkt eller indirekt påverkats av 

förutnämnda institutioner, bortsett från skolinstitutioner och ringa år inom förvärvsarbete. 

Eftersom unga vuxna inte har påverkats lika mycket som äldre av institutioner som följer efter 

erfarenhet i arbets- och vuxenlivet, är det studiens intresse att undersöka unga vuxnas åsikter, 

och hur deras förhållningssätt till hållbar utveckling kungörs. Enligt forskningen kring 

korrelationen mellan genus och miljö är kvinnor mer drivna i miljöfrågor. Gäller detta 

påstående också för unga vuxna? Är unga kvinnor mer positivt inställda till arbetet för en 

hållbar utveckling i samhället än unga män? Studiens hypotes är alltså att unga kvinnor och 

män har olika ståndpunkter där unga kvinnor tenderar att ha åsikter som är mer positivt inriktade 

än män gällande hållbar utveckling. Hypotesen prövas och tydliggörs genom att besvara 

samtliga frågeställningar vilka söker att i) dra en skiljelinje mellan unga män och kvinnor i 

deras förhållningssätt till hållbar utveckling, ii) att ge komparativa resonemang kring unga 

vuxna och äldre, och iii) att visa vad studien har för betydelse och utrymme i teorin om 

korrelation mellan genus och hållbar utveckling, alltså hur studiens resultat samtalar med det 

relevanta forskningsområdet.  

Dessa tre aspekter i studiens undersökning – som även kan beaktas i frågeställningarna 

längre fram – vill utforska styrkan i unga vuxnas åsikter om hållbar utveckling med intentionen 

att först dra en skiljelinje mellan unga kvinnor och män. Genom en statistisk frågeundersökning 

konstruerad av Edlund och Svallfors på den sociologiska institutionen vid Umeå universitet kan 

detta uppnås. Vilka indikatorer som skiljer unga män och kvinnor skall påvisa en tydligare 

                                                           
1 Johnsson-Latham, En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar utveckling, 2007.  
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skiljelinje mellan de två och främst pröva studiens hypotes om att unga kvinnor har en mer 

positiv inställning till hållbar utveckling än unga män.  

Vidare söker studien med en andra frågeställning alstra en diskussion om hur unga 

vuxnas skiljelinje mellan män och kvinnor kan jämföras med äldre vuxna, om det finns 

avsevärda skillnader eller likheter som kan vidareanalysera den första frågeställningen. Var 

börjar skillnaderna mellan män och kvinnor i deras attityder till hållbar utveckling, i yngre eller 

äldre år? Studien skall inte förklara eller ge en färdigställd slutsats – vilket beror på studiens 

snäva omfattning – utan komplettera och ge nya grunder för nya idéförslag, reflektion och 

värdefulla medel för vidare forskning. Detta leder oss till studiens tredje och sista frågeställning, 

vilken fokuserar på hur studiens resultat – i form av hypotesprövning – kan relateras till tidigare 

forskning och ämnesområde.  

Sammanfattningsvis kan de tre aspekter som har presenterats sammanställa studiens 

tre frågeställningar:  

 

• Hur ser den befintliga skiljelinjen ut mellan unga vuxnas åsikter till hållbar utveckling 

utifrån deras genusspecifika roller?  

 

• Vilka likheter och skillnader finns det kring unga vuxnas åsikter och åsikter härrörda 

från resten av åldersspektrumet utifrån genusspecifika roller?   

 

• Hur kan hypotesprövningens resultat relateras till tidigare forskning kring teorin om 

korrelation mellan genus och miljö?  
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2. Hypotesprövning 

Denna studie söker pröva hypotesen om att svenska, unga män och kvinnor har olika 

inställningar gentemot hållbar utveckling, där unga kvinnor har en mer positiv inställning till 

miljörelaterade frågor än män. Hypotesen har sin grund i Johnsson-Lathams tes om att män och 

kvinnor påverkas av och påverkar miljön olika.2 Det kommande teoriavsnittet följer noggrant 

hur genus spelar roll i frågor om miljön, framförallt om hållbar utveckling. Johnsson-Lathams 

resultat, liksom i teoridiskussionen, påpekar att kvinnor är mer hållbara till följd av deras sociala 

roll och som grupp är män mer risktagande och våldsbenägna vilket, menar Johnsson-Latham, 

”utgör påfrestningar på både miljö och klimat”.3 Däremot är situationen mer komplex och andra 

faktorer spelar också roll för att bemöta klimathot, exempelvis finns det en ekonomisk 

dimension som talar för rikas ohållbara konsumtion. Eftersom män har som grupp mer 

ekonomiska privilegier talar man därför om mäns ohållbara levnadssätt, även om rika kvinnor 

också påverkar miljön negativt. Som ett åtgärdsprogram bör miljöhot bemötas utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv i form av en välfärdsmodell som söker åtgärda miljöproblem enligt 

kvinnors behov.4 Detta innebär inte att endast kvinnors behov bör belysas, utan ett allmänt  

jämställdhetsperspektiv kan ge lösningar till de existerande och kommande miljöhoten.  

I skenet av Johnsson-Lathams rapport har denna studie skapats för att pröva 

skiljelinjen mellan unga kvinnors och mäns attityder gentemot hållbar utveckling. Hypotesen 

lyder: unga kvinnor har en mer positiv inställning till frågor kring hållbar utveckling än unga 

män, och skiljelinjen kan belysas utifrån fem operationella indikatorer. För att pröva hypotesen 

har fem variabler i en statistisk frågeundersökning valts ut som reflekterar attityder mot miljön. 

Mer om material och metod redovisas längre fram. De fem indikatorerna utgör ett 

helhetsperspektiv och jämförs därefter med resten av svarspersonerna i uppgift om att utlysa 

skillnader och likheter mellan unga och äldre vuxna. Avslutningsvis sätts resultaten i det 

relevanta forskningsområdet och diskuteras mer utförligt om hur resultaten av denna studie 

förhåller sig till Johnsson-Lathams rapport och andra relevanta undersökningar.  

 

  

                                                           
2 Johnsson-Latham, 2004.  
3 Ibid, 64  
4 Ibid, 64-65 
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt kommer flera begrepp och förhållningssätt som berör och behövs för 

hypotesprövningen, och diskussionen som följer, att presenteras och diskuteras. Forskning 

inom ämnesområden hållbar utveckling och genus kungör innebörden av begrepp som 

behandlas endast till nivån av vad som betraktas vara relevant för studien. Det är väsentligt att 

poängtera att avsnittet redovisar relevanta diskussioner för att klargöra vad begrepp inom 

ämnesområdena betecknar. Detta innebär att variablerna i datamaterialet som bestämmer vad 

som är relevant för hållbar utveckling och hur de kan mätas endast kan förstås genom att de får 

en teoretisk definition och förhåller sig till en kontext,5 som redogörs i följande exempel. Om 

en variabel mäter tycker du bilkörning har en negativ påverkar på miljön från ”definitivt inte” 

till ”definitivt” måste vi veta vad som har en negativ eller positiv påverkan på miljön. I studien 

måste vi ta ett steg till: att definiera vad som överensstämmer med hållbar utveckling. Det är 

tämligen så, att om man inte tror att bilkörning har en negativ påverkan kan vi säkerställa att 

detta är en negativ egenskap enligt miljöns välmående. För att gå från miljöattityder till attityder 

mot hållbar utveckling och hur män och kvinnor skiljer sig åt behöver vi ett teoretiskt avsnitt 

som diskuterar begrepp som hållbar utveckling, genus, dess indikatorer och livsstilar, för att 

sakligt demonstrera resultaten i dess relativa kontext. Dessutom, om man återgår från det 

tidigare exemplet, kan det indikera vaga (otillfredsställande) resultat om exempelvis män 

tenderar att ”alltid” köra bil medan kvinnor föredrar bil ”ofta”. Hur kan vi redogöra för en 

skiljelinje mellan vem som förhåller sig positivt till hållbar utveckling och vem som inte gör 

det? På detta sätt kan vi inte redovisa, om ens mäta, en signifikativ analys om en teoretisk 

diskussion inte operationaliserar och placerar relevanta variabler i en kontext. Teoretiska 

definitioner skapar operationella indikatorer genom operationaliseringsprocesser.6   

I detta avsnitt sker en diskussion om teoretiska begrepp och kontext som skall 

operationalisera variablerna inför den statistiska analysen. Följande delavsnitt behandlar bland 

annat begreppen hållbar utveckling och genus, vad som är relevant för begreppen och dess 

betydelse för studien, samt redogöra för operationella indikatorer i mån om att ge resultaten 

betydelse.   

                                                           
5 Esaiasson, Metodpraktikan, 2017, 55 
6 Ibid, 56 
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a) Hållbar utveckling 

Det är först värt att förklara till vilken grad hållbar utveckling fungerar som ett begrepp. 

Tidigare forskning medger att vad begreppet betecknar är inte bara vagt utan omtvistat. I 

Hållbar utveckling underifrån?7 likställs hållbar utvecklingsbegreppets omfattning med andra 

politiskt laddade begrepp såsom demokrati, välfärd och rättvisa, vilket talar för en enorm 

räckvidd och politisk konkurrens om dess innebörd.8 Däremot inkluderas hållbar utveckling i 

miljödiskursen i samband med Brundtlandkommissionen 1987, där bland annat hållbar 

utveckling och miljöpolitiska och samhälleliga mål sammanställdes för att formulera en 

dagordning för världens gemensamma problem (Our Common Future).9 Litteraturen som 

behandlar miljö, ekologi i politisk mening och hållbar utveckling undviker inte att nämna 

Brundtlandkommissionens betydelse, och hur signifikativt dess uttalande har varit för idén om 

en globalt hållbar utveckling.10 Brundtlandkommissionens definition av hållbar utveckling är 

bland annat att ”tillfredsställ[a] dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov.”11  

Dock existerar en viss skepticism om kommissionens konkretisering av hållbar 

utveckling. Bland annat har man funnit att rapporten inte agerar innovativt för miljöproblem 

och lösningar12 och verkar motstridigt, samt saknar tydlig definition och ”hänsyn till naturens 

och miljöns egenvärde”.13 Varför det är ett omstritt begrepp väcker ingen förvåning på grund 

av dess politiska och normativa laddning.14  

Sin vaga och omstridda natur till trots kan väsentliga punkter konkretiseras genom att 

nämna värden vilka begreppet hållbar utveckling verkar inom. Konferenser och rapporter i 

senare skede, inte minst i Agenda 21, har utvecklat begreppet, och man menar att det innebär 

fysisk hållbarhet, global rättvisa, generationsrättvisa och medborgerligt deltagande. Detta 

betyder att alla samhällsgrupper, särskilt ungdomar och kvinnor, är väsentliga i arbetet.15 Likaså 

innebär begreppet hållbar utveckling att man är mån om att säkerställa mänsklighetens framtid, 

eller rättare sagt att arbeta för ett avspänt och fruktbart förhållande mellan människa och natur. 

                                                           
7 Olsson, Hållbar utveckling underifrån?, 2005.  
8 Ibid, 81 
9 Ibid, 13 
10 Friberg, Det hållbara samhället, 2014. Gröndahl, Hållbar utveckling, 2011. Jagers, Hållbar utveckling som 

politik, 2005. Olsson, Hållbar utveckling underifrån?, 2005. Wärneryd, Hållbar utveckling, 2002.  
11 Olsson, 2005, 13 
12 Ibid, 13 
13 Jagers, 2005, 11 
14 Ibid 12 
15 Johnsson-Latham, 2007.  
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Detta innebär att hållbar utveckling kan främst bli funktionellt via ekologiska, sociala och 

ekonomiska dimensioner.16 Den socialt hållbara utvecklingen antyder att det bör existera 

rättvisa mellan människor, där alla är försäkrade med jämlika möjligheter. Man kan även tala 

om förbättrad livskvalitet och jämlik fördelning av resurser.17 Visserligen talar detta för en sorts 

utveckling som inte enbart grundas på miljöinriktade värden, utan även innehåller andra 

nödvändiga och icke desto mindre betydelsefulla värden. Vidare talar begreppet för en 

ekonomisk utveckling som behandlar ekonomisk tillväxt och i en annan mening tyder på en 

rättvist fördelad tillväxt mellan länder (utvecklingsländer och utvecklade länder).18 Slutligen 

talar hållbar utveckling för en ekologisk sådan, genom att uppmärksamma möjligheter, 

begränsningar, problem och konsekvenser för natursystem. Detta innebär att man bör ta hänsyn 

till natursystem och hur produktion och konsumtion påverkar dessa.19 Skiljelinjen av vad som 

anses vara hållbart och icke hållbart är således vag. Tämligen är det möjligt att det existerar en 

viss motstridighet mellan hållbarhet och tillväxt. Att uppnå ett hållbart samhälle kan innebära 

att saker och ting bör begränsas med tanke på exempelvis ekosystemets sårbarhet, medan 

tillväxt talar emot begränsning.20 Vilken princip är rätt att följa för att skapa ett samhälle där 

människor kan leva med en godtagbar standard men utan att skada det sårbara ekosystemet? 

Vad är viktigast - samhällets ekonomiska tillväxt eller ett hållbart ekosystem? Två av många 

frågor som ger det hållbara utvecklingsbegreppet ett politiskt värde, vilken icke desto mindre 

medverkar flitigt i hållbarhetsdebatten. Däremot menar Brundtlandkommissionen att det är 

bland annat tekniknivåer, effektiva produktionssätt och biofysiska gränser i hur biosfären 

hanterar människans utsläpp som skall avgöra denna typ av princip.21  

Observera kopplingarna mellan de tre dimensionerna, ekologisk, social och ekonomisk 

hållbarhet. Saknas den ena kan hållbar utveckling inte fungera i dess ursprungliga skick. De 

överlappar och tenderar att inkludera varandra i sin utveckling. Det är i området där de 

överlappar som just hållbar utveckling definieras: där den sociala aspekten, den ekologiska 

aspekten och ekonomisk tillväxt sammanförs.22 En kulturell hållbarhet har påpekats som en 

fjärde dimension inom hållbar utveckling. Denna dimension tar hänsyn till 

verklighetsuppfattningar och värderingar, solidaritet och samhörighet. I Det hållbara samhället 

går man vidare och antyder att det hållbara samhället uppgjort av de fyra dimensionerna bör 

                                                           
16 Olsson, 2005, 14 
17 Jagers, 2005, 13-14 
18 Ibid, 14-15 
19 Ibid, 15 
20 Ibid, 11 
21 Ibid, 16 
22 Gröndahl, 2011, 35-36 
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kompletteras ytterligare med demografisk och teknologisk hållbarhet, men utifrån dessa kan 

samtidens lösningar inte behandlas utan involveras i framtida miljöproblem.23  

Med intentionen att förtydliga hållbar utveckling som begrepp kan olika grenar tolkas. 

Begreppet har skapat konkurrerande sidor som söker definiera en korrekt vision av hållbar 

utveckling, den så kallade hållbarhetsdebatten; Ekologisk modernisering kontra Ekologism.24 

Den tidigare innebär en definition av hållbar utveckling som inte talar om krishantering utan 

ger plats åt en lösningsretorik. Ekonomisk tillväxt är en väsentlig faktor och tron om att dess 

verktyg och incitament kan verkställa en hållbar utveckling utvidgas i tron om att lösa världens 

nuvarande och framtida miljöproblem. Livsstilsförändringar behöver alltså inte implementeras, 

utan strävan efter nya innovationer skall säkerställa likadana förutsättningar för kommande 

generationer. Miljöproblem är positiva för samhällets utveckling i bemärkelsen att människan 

driver nya hållbara lösningar.25 Miljöproblem skapar miljölösningar och utifrån dessa utvecklas 

människosamhället. Det moderna samhällsprojektet innebär en antropocentrisk världsbild, som 

värderar natursystemet som ett redskap för mänskliga behov och värden, och vidareutvecklar 

hållbarhetstänkandet med ett teknik- och marknadsinriktat klimat. Alltså, ekologisk 

modernisering ser inte dagens kapitalism eller marknadsinriktade idéklimat som ett hot mot 

miljön och hållbar utveckling utan välkomnar dessa i lösningar för att utveckla 

människosamhället; miljöengagemang alstrar affärsmöjligheter och vice versa.26 Ekologisk 

modernisering hanterar ekologisk och ekonomisk hållbarhet i en positivt laddad samhörighet 

för hållbar utveckling. Däremot förekommer kritik med belägg från samtidens 

socioekonomiska bekymmer att social och global rättvisa, resursfördelning och jämlikhet 

kommer i skymundan. Detta är likt kritiken som riktas mot dagens ekonomiska, globala och 

politiska system.27  

Oppositionen hos ekologisk modernisering – ”grön” tillväxt och fortsatt fokus på 

människans behov – har växt genom ett kritiskt förhållningssätt. Ekologism söker etablera ett 

allomfattande fokus på allt levande. Detta inkluderar djurrättsrörelsen och ekocentrism, en 

kritisk variant till det moderna samhällets antropocentrism, och innebär att allt levande har mer 

eller mindre okränkbara värden.28 Där ekologisk modernisering brister i sin hänsyn till 

natursystem är ekologism betydligt mer inriktat mot natursystemets bevarande, med ett 

                                                           
23 Friberg, 2014, 18-19 
24 Olsson, 2005, 83 
25 Wärneryd, 2002, 30-31 
26 Olsson, 2005, 85 
27 Ibid, 86 
28 Ibid, 89 
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fundamentalt förhållningssätt. Ekologism befinner sig i underläge genom sin förhoppning om 

radikala förändringar i livsstil och politik. Institutionella lösningar, enligt ekologister, ligger 

inte i samhällsinstitutionernas förvar utan bör härledas ur ekologiska principer, inte helt olikt 

karaktäristiken av en stark (auktoritär) ekologisk stat bestående av en ”grön” elit med uttalat 

syfte att ta särskild hänsyn till miljön (och därtill mänskligheten).29 Dessutom har ekologism 

skapat ett ansenligt intresse för att skapa social rättvisa, inklusive global, generations- och 

ekologisk rättvisa, en princip som inte helt och hållet delas med sin motpart.30  

Man kan alltså definiera hållbar utveckling på olika sätt beroende på ekologiskt 

perspektiv: syn på behov av förändring och förhållandet mellan människa och natur. Observera 

att inte all forskning är enad kring vad som representerar hållbar utveckling. Antropocentrism 

och ekocentrism härstammar från miljöetik och inkluderas i diskursen om hållbar utveckling. 

Däremot, menar somliga, att ekocentrism, som är en väsentlig del av ekologism, inte kan 

definieras som en del av hållbar utveckling på grund av ekocentrismens fokus på biosfär och 

ekosystem, alltså att ingen enhet är överordnad en annan.31 I stället menar man att 

antropocentrism och zoocentrism, vilka inte avvisar en hierarki i natursystemet, är de två 

miljöetiska förhållningssätt som är mer relevanta för hållbar utveckling.32  

Denna typ av analys för diskussionen om hållbar utveckling tillbaka till kritiken mot 

Brundtlandkommissionens definition av begreppet. Dess vaga inklination och definition 

producerar fler frågor än svar. I denna studie ger det ingen tillfredsställelse att förhålla sig till 

en särskild inriktning eller ett speciellt idéklimat, utan i stället bör hållbar utveckling respekteras 

som ett politiskt värdeladdat begrepp som icke desto mindre talar för ett miljöinriktat idéklimat. 

All information om det mångfacetterade begreppet är värdefullt.  

För att avrunda, och innan diskussionen förs vidare till individens anknytning till 

hållbar utveckling, krävs det förståelse i hur en hållbar utveckling kan integreras och vilka 

premisser som upprätthålls. Sveriges sexton nationella miljökvalitetsmål listas enligt följande: 

frisk luft, grundvatten av god kvalité, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker, hav i 

balans samt levande kust och skärgård, ingen övergödning, bara naturlig försurning, levande 

skogar, ett rikt odlingslandskap, storslagen fjällmiljö, god bebyggd miljö, giftfri miljö, säker 

strålmiljö, skyddande ozonskikt, ett rikt växt- och djurliv, och begränsad klimatpåverkan.33 Det 

                                                           
29 Olsson, 2005, 91 
30 Ibid, 93 
31 Jagers, 2005, 32, 43 
32 Ibid, 32 
33 Naturvårdsverket, ”Miljökvalitetsmålen”, Tillgänglig: http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-

samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/, 2017, (Hämtad 2018-01-07)  

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljokvalitetsmalen/
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listas även handlingsprinciper som skall ge assistans till att påverka mindre och anpassa 

samhället till en bättre, miljöinriktad standard.34 Målen granskas årligen av naturvårdsverket 

och existerar tillsammans med generationsmålet. Det är tydligt att miljöpolitik genomsyrar 

dagens svenska samhällsutveckling och att existerande miljöproblem är reella hot för både 

Sverige och världen. FN:s Agenda 21 betonar samarbetet och engagemanget av alla 

samhällsgrupper som särskilt nödvändigt. Detta inkluderar ungdomar, kvinnor och lokala 

myndigheter.35 Man kan därför uttolka två delar inom miljöpolitiken som bör visa engagemang: 

institutionell politik och medborgerligt deltagande. Miljökvalitetsmålen är av en institutionellt 

politisk karaktär och ger vägledning för ansvariga myndigheter.36 Dessa söker implementera 

den ekologiska dimensionen i beslutsfattande och bör göra så enligt en allomfattande, 

aggregerad och samstämmig ekologiskt integrerad politik. Detta betyder att i) den ekologiska 

dimensionen införlivas i beslutsprocessen i alla samhällssektorer, ii) att ekologiska 

konsekvenser granskas jämsides med sociala och ekonomiska konsekvenser inför sektorers 

policy och beslut, och iii) att handlingsalternativen styrs normativt av en överordnad ekologisk 

princip i form av miljökvalitetsmålen. Dessa tre principer skall ge hållbarhetsdimensionerna 

(ekologisk, social och ekonomisk) en jämnt fördelad tyngd i sektoriella beslut.37 Detta för att 

definiera en helt miljöpolitisk integration, utifrån både normativa och praktiska aspekter.  

 

b) Hållbar utveckling och livsstil 

Hittills har en teoridiskussion om begreppet hållbar utveckling genomförts, vilka beståndsdelar 

som framträder, samt hur idén om hållbar utveckling integreras i den svenska politiken. Detta 

för att förtydliga begreppets behandling av miljö och diskussionen som redovisas i det relevanta 

forskningsområdet. Vidare finns det behov av en diskussion kring hur hållbar utveckling 

förhåller sig till individer, till vilken nivå hållbar utveckling kräver medborgerligt deltagande, 

och hur detta, tillsammans med livsstil, definierar en ”hållbar” person.  

Först och främst är det värt att nämna livsstilen som en essentiell faktor i miljöarbetet. 

Genom att resonera och fatta beslut kring sådana handlingar såsom konsumtion och transport,  

kan individen påverka miljöresultat till en betydande, om inte avgörande, effekt.38 Man menar 

alltså att livsstilsval har betydelse och snabbt kan skapa gehör för vidare förändring, vilket i sin 

                                                           
34 Wärneryd, 2002, 122–124 
35 Olsson, 2005, 14 
36 Naturvårdsverket, ”Miljökvalitetsmålen”, 2017 
37 Jagers, 2005, 89–90 
38 Gröndahl, 2011, 33 
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tur påverkar samhället i riktning mot en bättre miljö. I tidigare studier har man funnit att 

medborgerligt deltagande är en essentiell aspekt av hållbarhetsbegreppet. Informationskanaler 

assisterar som en fundamental koppling mellan medborgare, politiker och tjänstepersonal i 

kommuner.39 Engagemang från båda parterna bör inte underskattas. I praktiken har man funnit 

att det är främst politiker och tjänstepersonal på lokal nivå som står bakom förändringskraften 

eftersom de önskar öka medborgerligt deltagande.40 Detta ger ett resultat av en ”ovanför-

initiativ” till ”underifrån-projekt” och kan reducera medborgerligt initiativ, vilket kan försvåra 

förändringskraften.41 Däremot är kunskap en drivande kraft till att öka medvetandet om 

ekosystem och hur detta är känsligt för mänsklig påverkan. Öppna och miljöinriktade 

informationskanaler som förmedlar information om praktiska problem och lösningar kan 

utveckla en normativ inställning för medborgare och överhängande aktörer.42 Ett ”ovanför-

initiativ” kan därför vara essentiellt i konstruktionen av en miljöinriktad samhällsförändring.  

Medborgerligt deltagande i natur- och miljöfrågor är viktigt trots initiativ från annat 

håll. Eftersom vanor såsom transport, energiförbrukning och matvanor påverkar miljön kan 

individers beteende och vanor vara avgörande. Vad och vem som är hållbar är för komplext och 

mödosamt, om inte omöjligt, att definiera. För att precisera vad som är hållbart av ett särskilt 

fall eller alternativ bör dessa definieras som långsiktigt hållbart. Det känsliga och oförutsägbara 

natursystemet anpassar sig inte efter mänskliga tillvägagångssätt utan har en dynamisk 

utveckling som är för invecklad för människan att förutspå. Vad som är långsiktigt hållbart nu 

kan förändras med tiden beroende på hur natursystemet påverkas. Hållbar utveckling är därför 

en kontinuerlig förändringsfas.43 Med detta sagt kan man givetvis dra logiska, komparativa 

slutsatser om konkurrerande miljöanpassade alternativ. Exempelvis kan man påstå att 

köttproduktion medför negativ påverkan i natursystemet, betydligt mer än växtproduktion 

(föda). Man kan därför dra slutsatsen att mindre köttkonsumtion bidrar till ett hälsosammare 

miljötillstånd. I studiens redovisning av material kommer samtliga variabler att resoneras kring 

denna förståelse: vad är mer – och inte slutgiltigt – hållbart.  

Detta för oss vidare till diskussionen om konsumtion och hur viktigt det är att analysera 

människors vanor i förhållande till politisk interaktion. Människor är inte medvetet 

miljöovänliga, men har ofta möjlighet att konsumera i överflöd. Denna möjlighet utnyttjas 

också flitigt av medborgare i västerländska samhällen. Det är den sociala och ekonomiska 

                                                           
39 Olsson, 2005, 156 
40 Ibid, 160 
41 Ibid, 169–170 
42 Jagers, 2005, 139 
43 Ibid, 139 
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utvecklingen som står bakom konsumtionsmönster och levnadssätt i dagens samhälle.44 Hur 

människor tolkar information är annorlunda från person till person, och logiskt övervägande är 

därför subjektivt beroende på personens resonemang. Vi kan därför påstå att en grupp med 

människor består av olika åsikter och resonemang. Däremot kan man dra komparativa slutsatser 

om en person som konsumerar mindre än en annan, givet att variablerna är adekvata för att 

komparativt analyseras. Typiska begrepp gällande konsumtion är kretsloppstänkande, 

kretsloppssamhälle eller kretsloppsanpassad konsumtion, vilka står för förändringen till 

minskning av energi- och resursanvändning, förnybara resurser, energisnåla förfaringssätt, 

återvinning och återanvändning.45 Dessutom måste:   

 

[a]ktörer på många nivåer […] påverkas – och i sin tur påverk[a] – för att 

åstadkomma förändringar av ideologier och praktiska verksamheter inom en rad 

samhällssektorer; alltifrån politik, produktion och åsiktsskapande medier och reklam 

till våra dagliga beteenden i till synes triviala, ”små” beslutssituationer.46 

 

Samhällets struktur och utveckling ger mer fokus på individer då de formas utav ekonomiska 

och sociala system. Man kan även finna en förskjutning i samhället från kollektiv till 

individualisering. Detta innebär att människor är mer kapabla att införliva sina egna fria val 

och ett eget ansvar i sina liv utan att vara beroende av sociala sammanhang. Människor, med 

hjälp av samhälleliga och politiska institutioner samt kultur och kommunikation, kan omgående 

reflektera över egna val och ifrågasätta allt mer i exempelvis beslutsprocesser.47 Detta ger oss 

därför en fingervisning till individers mer fria och kritiska förhållningssätt i det svenska 

samhället, samtidigt som de influeras och möjligtvis styrs av ekonomiska och sociala system. 

Miljöpolitiska debatter hanterar såväl institutionella (globalt och nationellt) som individuella 

miljöval och handlingar.48  

Slutligen, i mån om att klargöra hur en individ kan agera enligt hållbar utveckling, kan 

man diskutera kring begreppet ekologiskt fotavtryck. Under 1990-talet utvecklades begreppet i 

miljödiskursen och är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar. Vidare bör 

människors resursanvändning inte överstiga och därtill påverka andra människors 

försörjningsmöjligheter.49 Genom att summera befolkningens resursanvändning på jorden kan 

                                                           
44 Lundgren, Livsstil och miljö, 1999, 19 
45 Gröndahl, 2011, 34. Soneryd, (O)möjliga livsstilar, 2011, 32 
46 Lundgren, 1999, 36 
47 Soneryd, 2011, 11–12  
48 Soneryd, 2011, 35–37 
49 Wärneryd, 2002, 33 
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man uppskatta varje individs ekologiska utrymme, vilket betyder att ”varje individ skall kunna 

ställa om sin livsstil i mer ekologisk riktning”50 enligt denna premiss.  

 

c) Genus 

Studiens främsta syfte är att granska hur unga kvinnor och män förhåller sig till hållbar 

utveckling genom att använda en enkätundersökning som behandlar åsikter om miljön. Det är 

därför lämpligt att redogöra för studiens genusinriktade tillvägagångssätt och kontext. Vad som 

blir väsentligt att diskutera är uppfattningen om genus; dess definition; koppling till politiska 

arenor; koppling till miljö och hållbar utveckling.  

Det är allbekant att tala om differentierade roller inom genus, inte minst skillnader 

mellan vad som betraktas vara en kvinna kontra man. Det är mer passande att redogöra för 

relationer än skillnader genom att förstå genus i ett område där individer och grupper agerar i 

sociala relationer.51 Utav denna bemärkelse är genus en social struktur, med samhället som en 

företrädare av specifika, sociala relationer mellan människors kroppar och hur dessa 

reproducerar och därmed skiljer sig åt. 

 

Gender concerns the way human societies deal with human bodies and their 

continuity, and the many consequences of that ‘dealing’ in our personal lives and our 

collective fate.52 

 

Genus är kopplat till samhället i en kontinuerlig social process. En kvinna eller man, de 

vanligaste genusrollerna, skapas i enlighet med kultur och social struktur, och utifrån detta 

konstruerar man sin egen genustillhörighet i relation till sin omgivning.53 Man kan säga att en 

person får ett slags identitet när hen föds – även innan födsel – beroende på personens kropp 

och reproduktionsförmågan i relation till samhället, och genom den sociala processen formas 

man ständigt av en genusinriktad livsmiljö.54 Det vill säga, att människan i samhället är alltjämt 

utsatt för vad som skall förväntas av deras kön, vilket består av en social och kulturell 

konstruktion av antingen maskulin eller feminin identitet.55  

                                                           
50 Ibid, 34 
51 Connell, Gender: in world perspective, 2015, 23–24 
52 Ibid, 25 
53 Connell, 2015, 18 
54 Lorber, “Night to his day: The Social Construction of Gender”, Paradoxes of Gender, 1994. 
55 Casimir & Dutilh, Sustainability: a gender studies perspective, 2003, 321 
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För att klargöra ytterligare, är det inte skillnader som definierar genus utan hur en 

människa är relaterad till genus från biologisk grund. En förekommande benämning för detta 

är genuskontraktet: det kvinnliga och manliga separeras och människor skall agera i enlighet 

med könkodade förväntningar även om en man eller kvinna inte anpassar sig efter särskilda, 

genusspecifika roller.56 Alltså, är man född med ett manligt kön bör man agera i enlighet med 

maskulina egenskaper, likaså ett kvinnligt kön med feminina. Däremot talar man även om genus 

när exempelvis en människa inte agerar enligt vad som förutsätts av hen. Uttrycket ”doing 

gender” innebär just att individer konstruerar och kontinuerligt skapar genusroller genom 

vardagliga val och möten.57 Genus förblir en mänsklig produktion i samhällets utveckling och 

struktur.  

Man kan mycket väl tala om konstruktion av identitet inom genus. Däremot kan inte 

genus förstås av en ensamstående premiss som identitet, utan man bör tillgodoräkna bland annat 

makt, arbete och sexualitet som exempel på beståndsdelar i en komplex, multidimensionell 

struktur av genus. Dessutom är genusarrangemang under ständiga skiften enligt nya, uppkomna 

situationer och strukturella kriser alstrade ur praxis.58  

För de observanta, benämns i denna studie sociala relationer mellan människor enligt 

kroppens betydelse i termer som genus, genusspecifika, genusinriktade, och så vidare, i stället 

för kön. Denna distinktion, som inte förekommer i liknande format i engelskan (sex = kön, 

gender = kön/genus), är inte rigorös utan forskning använder också kön som en ersättande term 

för genus (gender). Däremot för att undvika missuppfattningar, och i mån om att agera 

konsekvent, använder studien endast genus för att definiera gender.  

 

d) Genus och politik 

Fortsättningsvis, genom att relatera individer och grupper till särskilda genusspecifika roller 

kan man uttyda skillnader som kan ge betydande, om inte avgörande, resultat om exempelvis 

jämlikhet, social- och politisk rättvisa, historiska händelser, miljöpåverkan, våld och om 

samhället i bred grad. Man brukar framförallt tala om separation och orättvisor mellan män och 

kvinnor; det manliga är normen medan det kvinnliga – i samtal med de Beauvoir – blir det 

andra. Vad gäller rättvisa brukar man tala om jämställdhet, vilket innebär rättvisa mellan kön. 

Trots en framgång i det svenska samhället råder det fortfarande ojämställdhet enligt statistiska 

                                                           
56 Rydhagen, Genus och miljö, 2013, 15 
57 Lorber, 1994.  
58 Connell, 2015, 25 
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mätningar.59 Målet med att uppnå jämställdhet är att uppnå könsneutralitet där både 

förutsättningar och praxis förblir lika mellan kvinnor och män.60 Det handlar om att ha lika 

förutsättningar att kunna påverka den formativa utvecklingen av samhället och ens eget liv, och 

att ha ”samma möjligheter i praktiken”.61  

Feminism, en ideologisk riktning, är mån om att uppnå ett jämställt samhälle, och inom 

feminism finns flera inriktningar beroende på specifika områden. Inom feminismen anser man 

att det finns starka indikationer på att genusrollerna föds med politiska egenskaper, och vidare 

menar man att man inte bara ska identifiera genus utan även bekämpa olikheter som resulterar 

i orättvisor.62  

Genuskontraktet och separationen mellan män och kvinnor enligt deras 

genustillhörighet alstrar orättvisor utifrån kulturella grunder. Män har otvetydiga fördelar vad 

gäller att uppnå ekonomisk, social, kulturell och politisk makt i form av bland annat 

förvärvsarbete, objektifiering, religiösa värden och politiska säten. Det är främst på dessa arenor 

som orättvisor synliggörs mellan män och kvinnor. Bekämpning av orättvisa fördelningar av 

ekonomiska resurser och manlig dominans i religiositet och politik kompletteras av 

feminismens intention om att uppmärksamma kvinnors kroppsliga objektifiering. Med andra 

ord, att uppmärksamma och bekämpa mäns upprätthållande av prostitution, pornografi, våld, 

underkuvande och diskriminering.63 Vidare ifrågasätter feministiskt perspektiv forskning inom 

flera områden där kvinnor och andra grupper hamnar i skymundan till följd av majoriteten av 

vita, manliga forskare.64 Detta innebär inte att feminism talar i konspiratoriska diskurser utan 

påminner världens människor om det manliga narrativet och hur detta bör kompletteras. 

Dessutom är feminism uppdelat i flera olika inriktningar, vilket ger resultat av delade åsikter 

kring exempelvis patriarkat, ekonomiska system och kvinnors position i samhället. Inom vissa 

feministiska inriktningar förenar man feminism med andra förtryckta eller bortglömda grupper, 

så kallad intersektionalitet.   

Samhällens orättvisor har alstrat feministisk opposition för att skapa en jämlik balans 

mellan genusspecifika roller, antingen genom att acceptera genusskillnader mellan kön eller att 

ge motstånd till diskrepans. Resultaten av genus är således politiska i både formella och 

                                                           
59 Rydhagen, 2013, 19 
60 Ibid, 20 
61 Ibid, 21 
62 Connell, 2015, 21 
63 Ibid, 20 
64 Rydhagen, 2013, 31  
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informella samhällsstrukturer som påverkar individers livsstilar och förutsättningar att kunna 

uppleva jämlikhet och rättvisa.  

 

e) Genus, politik och hållbar utveckling 

I genusforskning har man sökt att förklara hur genus och hållbar utveckling korrelerar i ett 

samhälle och har därtill hittat möjligheter i att identifiera maskulina och feminina egenskaper i 

olika samhällen, såväl traditionella som moderna. Konstruktionen av femininitet och 

maskulinitet kan därmed fungera som indikatorer på att åskådliggöra feminina och maskulina 

samhällen. Denna typ av forskning är i ett tidigt stadium. Icke desto mindre har man hittat 

intressanta och värdefulla resultat.65 Först och främst har man kunnat dra samband mellan 

maskulinitet och femininitet och beteende av medborgare och konsumenter. I moderna och 

traditionella kulturer kan man se generella skiljelinjer mellan kvinnor och män. Kvinnor 

förväntas agera i en blygsam och mjuk roll ”inomhus” med fokus på livskvalitet, medan män 

förväntas anta rollen ”utomhus” med hårda och konkurrensdrivna egenskaper. Ju fler 

skiljelinjer och ju större separation mellan män och kvinnor som uttrycks i ett samhälle desto 

mer maskulint är det. Ett feminint samhälle domineras av jämställdhet där samhället är 

orienterat kring livskvalitet och med fler kollektiva värderingar. Resultaten av dessa studier har 

givit flera indikatorer på att ett feminint samhälle drivs av en stat som värderar långsiktiga mål 

om vård och omsorg, välfärd och miljöskydd, medan ett samhälle med individualistiska, 

självcentrerade och kortsiktiga konsumenter korrelerar med det maskulina samhället.66 I 

studien, författad av Hofstede, är exempelvis Sverige längst ner på listan av maskulin 

korrelation, med lägst värde av maskulinitet och högst värde av hållbar utveckling. Resten av 

de skandinaviska länderna samt Nederländerna visar också på liknande värden.67   

Kvinnors sociala roll som hemvårdare engagerar deras miljöarbete i både rika och 

fattiga länder.68 Deras miljöengagemang formas av direkt miljöpåverkan, deras sociala roll och 

kritik mot diskurs, forskning och policy inom miljö och hållbar utveckling, framförallt 

hanterade av män som bland annat talar för maskulina ideal och utföranden.69 Somliga har 

påpekat att det manliga idealet inom kapitalismen söker lösa miljöproblem genom ekonomisk 

vinning, främst genom koncentrationen på teknologiska lösningar. Därmed undviker man 

                                                           
65 Casimir & Dutilh, 2003, 321 
66 Ibid, 321-322 
67 Ibid, 322 
68 Connell, 2015, 132 
69 Ibid, 143-144 
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problemen med produktion och konsumtion samt samhällsproblem som bland annat hotar det 

globala – manliga – samhällsskicket.70  

Dagens produktion och konsumtion talar för en ohållbar utveckling, och individers 

roller som medborgare och konsumenter är både politiska och norm- och värderingsinriktade.71 

Detta innebär att individer kan påverka miljön både genom medborgerligt deltagande och 

livsstil. Däremot, som det har tidigare poängterats, kan individens livsstil påverka och påverkas 

av politikens riktning i hållbar utveckling, och dessa är därför sammankopplade. Hur som helst 

betyder det inte att medborgare och konsumenter är varandras motparter utan rollerna är 

sammanflätade i respektive individ. Samtidigt korresponderar begreppen maskulinitet och 

femininitet med rollerna konsument och medborgare. Konsumentbeteende införlivar maskulina 

egenskaper, liksom medborgarbeteende korresponderar med feminina egenskaper där 

medborgaren och dess välmående prioriteras över konsumenten. Trots denna distinktion är det 

värt att påpeka västvärldens inställning om att lösa miljöproblem och kompensera för 

konsumtionsbeteende genom teknologisk innovation, vilket har skapat fler alternativa förslag 

och fokus på produktions- och konsumtionsbeteende i forskningsområdet.72  

Slutligen har genus och framförallt feminismen en särskild anknytning till miljö och 

hållbar utveckling genom ekofeminism, en inriktning härstammad från 1970-talets radikala 

miljörörelser. Den generella positionen här är att behandlingen av kvinnor, etniska minoriteter 

och social tillhörighet samt ålder har starka förbindelser med behandlingen av ickemänsklig, 

naturlig miljö.73 Få ekofeminister accepterar att kopplingen mellan naturen och kvinnan är 

given utifrån kvinnans reproduktiva förmåga. I stället är det fler som betonar den hierarkiska 

samhällsordningen vilket skapar en social dynamik mellan naturen och kvinnan genom 

exploatering.74 Således har de en förbindelse som inte är biologisk utan social i förståelsen om 

utsatthet. Somliga ekofeminister hävdar ytterligare att det patriarkatiska samhället stimulerar 

den nuvarande ordningen och för att införa hållbar och social utveckling krävs ett egalitärt 

samhälle upprättat av det ”feminina genuset”,75 separerat från idén om ett maktskifte eller ett 

samhälle etablerat av genusspecifika roller. Ett egalitärt hållbart samhälle existerar utan 

genusklasser.  
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71 Casimir, 2003, 317 
72 Ibid, 322 
73 Connell, 2015, 133. Rydhagen, 2013, 35 
74 Connell, 2015, 136 
75 Connell, 2015, 137 
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4. Den kvalificerade studiemodellen 

I mån om att identifiera och berättiga samtliga operationella indikatorer – som i sin tur skall 

användas i att besvara studiens frågeställningar och pröva studiens hypotes – används 

betydelsen av hållbar utveckling och dess förhållningssätt till individer och genus. Studien 

beaktar och analyserar samtliga teorier och värderingar kring genus och dess förhållande till 

hållbar utveckling. Vad som är väsentligt att poängtera är studiens statsvetenskapliga karaktär 

i mån om att uppmärksamma genus och hållbar utveckling som politiskt laddade och hur dessa 

praktiskt och teoretiskt samordnar en politisk agenda, dels från överhängande, institutionella 

plan med initiativ ”ovanifrån”, dels från individers engagemang, i form av livsstil och 

individualiserat miljöansvar. I relation till studien påvisar individualisering och ansvar 

”underifrån” genom medborgerligt deltagande vad som förväntas av den svenska befolkningen 

mitt ibland den påträngande miljödiskursen, likaså ibland genusrelationer.  

Dahl i Om miljöproblemen hänger på mig: individer förhandlar sitt ansvar för miljön76 

proklamerar individualisering av miljöansvar som en essentiell del av förståelsen om 

miljöproblem och miljödiskurser. Den akademiska avhandlingen kungör miljödiskurser genom 

samtal i fokusgrupper, vilket ger en kvalitativ undersökning. Dahl betonar det privata som både 

argumenterar om miljöansvar liksom kritik och fokus på samhällets problem där miljöpolitisk 

diskurs härstammar. Resultaten är stimulerande för det miljöpolitiska forskningsområdet; 

resursstarka och oberoende individer införskaffar ett övertag av individuellt miljöansvar; 

konkurrens råder mellan individers miljöansvar; individualisering pekar på misstro mot 

samhällets överhängande institutioner. Därtill visar det koppling mellan Dahls avhandling och 

denna studie genom att använda individers miljöansvar och den moderna individualiseringen 

som faktorer i miljöpolitiska problem och lösningar. Dessutom riktar Dahl fokus på genus och 

klass som faktorer i individers förhållningssätt.  

I relation till genus använder Johnsson-Latham huvudsakligen skiljelinjen mellan män 

och kvinnors livsstilar för att undersöka genusspecifika mönster och hur dessa förhåller sig till 

hållbar konsumtion och livsstil. En studie om jämställdhet som förutsättning för hållbar 

utveckling,77 en rapport till Miljövårdsberedningen, undersöker främst transport och mobilitet i 

det svenska samhället såsom i globala samhällen. Resultaten påvisar rika människors 

överkonsumtion och att de huvudsakliga ”förorenarna” är män. Kvinnor är desto mer kopplade 

till miljöfrågor och hållbar utveckling genom bekämpning och utsatthet. Den gedigna studien 

                                                           
76 Dahl, Om miljöproblemen hänger på mig, 2014. 
77 Johnsson Latham, 2007. 
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finner sina resultat genom flera undersökningar anförda av svenska myndigheter, 

regeringskansliet, kommuner, EU, FN och diverse forskningsrapporter samt 

frivillighetsorganisationer. Johnsson-Lathams användning av genus relaterar till denna studies 

genusinriktade perspektiv och att skilja miljöattityder utifrån genus.  

Den kvalitativa undersökningen i Miljökollaps eller hållbar framtid? redogör för 

samtal om konsumtion med gymnasieungdomar. Studien visar både självreflekterande attityder 

såsom attityder riktade både mot utbildning och samhället. Resultaten visar på maktlöshet hos 

individer som inte är medvetna om problemlösningar. Krammings studie är därför ett bidrag 

som kan ge förståelse till politiska arenors och samhällsinstitutioners essentiella karaktär i deras 

påverkan på individer, i detta fall ungdomar, och hur ungdomar kan medverka i miljö- och 

samhällsfrågor.  

All forskning hittills talar för både genusperspektivets betydelse och unga människors 

involvering i miljöfrågor. Därför innehåller denna studie både ett genusperspektiv och ett 

åldersperspektiv. Dessutom ger genusperspektivet en dimension som fortsätter forskningen om 

hur signifikativt genus är i frågan om miljön, särskilt inom hållbar utveckling.  

Vilka svar i källmaterialet är för hållbar utveckling? Vilka är destruktiva eller ger svag 

indikation? Hållbar utvecklingsbegreppet visar att en positiv inställning gentemot miljön 

indikerar om en individ är för eller emot hållbar utveckling. Individer är engagerade i samhället 

både som konsumenter och medborgerligt deltagande och har därmed åsikter om hållbar 

utveckling. Unga vuxna har konstruktiva förmågor att bearbeta miljöproblem liksom övriga 

vuxna. Det finns redan resultat i forskningsområdet som särskilt påvisar kvinnors 

miljöengagemang och att genus har betydelse i frågor om miljön. Hypotesen har därmed sin 

grund i det teoretiska ramverket. Slutligen kommer nästa delavsnitt att hantera hur variablerna 

i frågeundersökningen operationaliseras utifrån det teoretiska ramverket. Studiens användning 

av operationella indikatorer, frågeställningar och resultat kan genomföras med hjälp av 

analysmodellen och dess teoretiska underlag.  

 

a) Operationella indikatorer och kriterier 

Den kvalificerade studiemodellen ger ett teoretiskt underlag till samtliga variabler i den utvalda 

frågeundersökningen, vilket förser studien med operationella indikatorer. För att kunna mäta 

individers attityder gentemot hållbar utveckling baseras studiens resultat på fem variabler från 

den kvantitativa frågeundersökningen. Teorin operationaliseras och används i fem individuella 

bivariata analyser. Detta för att kunna se närmare på hur skillnader ser ut mellan unga män och 
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kvinnor, vilket besvarar den första frågeställningen. De fem indikatorer, som förklaras mer 

utförligt här, används också i histogram för att både få en helhetsbild av skiljelinjen mellan 

unga kvinnor och män och för att kunna besvara studiens andra frågeställning som riktas sig 

mot skiljelinjerna mellan unga och övriga vuxna. Följande påståenden – variabler i 

frågeundersökningen – som skall belysa individers inställningar till hållbar utveckling listas 

härefter.  

 

• Nästan allt i vårt moderna levnadssätt skadar miljön 

• Villig att acceptera en sänkt levnadsstandard för att värna om miljön 

• Folk oroar sig för mycket om att människans framsteg ska skada miljön 

• Det finns viktigare saker att göra här i livet än att skydda miljön 

• Många påståenden om miljöhot är överdrivna 

 

Studiens urval av variabler mäter inställningar gentemot miljön genom att instämma eller ta 

avstånd från påståendet. Fem värden betecknar hur en individ förhåller sig till påståendet: starkt 

instämmer, instämmer, varken eller, tar avstånd och tar starkt avstånd. Individen kan också 

välja ”vet ej” som svar och genererar saknade värden, vilka exkluderas från 

resultatredovisningen. Därtill kan antalet svarspersoner variera beroende på hur många som valt 

att svara på påståendet. Individen som instämmer starkt håller med om, exempelvis, att 

levnadssätt och vad det innebär skadar miljön. Eftersom ”starkt instämmer” har värdet 1, har 

variabeln omkodats till värdet 5. Detta för att liera sig med resten av variablerna. Värde 5 

representerar att man uttrycker sig fördelaktigt till hållbar utveckling medan värde 1 betecknar 

en negativ inställning till hållbar utveckling. Samtliga variabler har justerats för att anpassa sig 

till detta värdesteg även om enstaka variabler inte har samma benämning på värden. Alltså, alla 

variabler har fem (sex) värden från lågt (1) till högt (5) enligt mätningen för hållbar utveckling.  

För tydligare resultat har variablernas värden sammanfogats till tre värden – igen, från 

lågt till högt: ”tar avstånd”, ”varken eller” och ”instämmer”. ”Tar starkt avstånd” läggs till i det 

första värdet och ”instämmer starkt” likaså i det tredje värdet. ”Varken eller” förblir 

mittenvärdet, 2 i detta fallet. Även om graden av inställningar är signifikativa, räcker det att 

antingen ta avstånd eller instämma (eller varken eller) för att ge betydliga åtskillnader mellan 

varje åsikt. Denna typ av gruppering och distinktion används för alla variabler i studien.  

Möjliga invändningar är att indikatorn levnadssätt skadar kan ge olika svar beroende 

på hur individen tolkar påståendet. Generellt kan detta beröra matvanor eller vardagliga vanor 
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som påvisar hur personer lever och agerar i enlighet med vardagliga sysslor. Hur individen själv 

anser att sitt personliga levnadssätt förhåller sig till hållbar utveckling kan därför ge upphov till 

svar som är olikt individens åsikt. Vanor som exempelvis att e-posta, äta vegansk mat och åka 

tåg kan sammanfatta ett relativt hållbart och modernt levnadssätt för svarspersonen trots en 

negativ inställning till hållbar utveckling. ”Nästan allt i vårt moderna levnadssätt skadar miljön” 

(egen kursivering) menar att människans generella och moderna levnadssätt skadar, inte enbart 

individen som svarar på frågeundersökningen. Detta innebär att personliga vanor som avviker 

från den totala befolkningens typ av levnadssätt spelar mindre roll och fokus är på individer 

som en samlad enhet. Om en individ tar avstånd från påståendet har individen åsikten att det 

moderna levnadssättet inte skadar miljön, vilket det i själva verket gör. Individen skulle 

förminska de nuvarande miljöproblemen och dagens miljöhot.  

Invändningen till ”Folk oroar sig för mycket om att människans framsteg ska skada 

miljön” bygger på hur individen tolkar människans framsteg. Många talar för en 

antropocentrisk syn i arbetet om att lösa dagens miljöproblem och människans framsteg kan ha 

positiva konsekvenser inom hållbar utveckling, särskilt genom teknologi. Somliga är 

övertygade om att teknologi kan ensamt åtgärda och förebygga miljöproblem. Detta till trots, 

och i enlighet med det teoretiska ramverket, är alla grenar som förespråkar hållbar utveckling 

medvetna om att det existerar miljöproblem på grund av människans framsteg. Man menar att 

dessa är just nu materialiserade och att människans framsteg utgör en stor skada. Däremot anser 

vissa att lösningar kan komma med människans framsteg trots negativ påverkan sedan tidigare. 

I studien är åsikter som förminskar oron om människans involvering i miljön mer eller mindre 

emot värderingarna i hållbar utveckling.  

 

i) Vårt levnadssätt skadar miljön och acceptera sänkt levnadsstandard 

En del av hållbar utvecklingsbegreppet talar för individens miljöansvar och hur ansvar kan vara 

tudelat: ovanifrån och underifrån. Variabler i frågeundersökningen som reflekterar inställningar 

gentemot individualiserat miljöansvar redovisas i ”vårt levnadssätt skadar” och ”sänkt 

levnadsstandard”. Vilka frågor bör ställas för att utmärka personligt ansvar och attityd mot 

livsstil, konsumtion, mobilitet och samhällsstruktur? Givetvis kan mer exakta och detaljerade 

frågor ge svar på sådana attityder men i en begränsad studie kan de sammanfattas av de två 

första operationella indikatorerna. Attityder gällande levnadssätt och levnadsstandard talar just 

för individualiserat miljöansvar enligt den teoretiska diskussionen i tidigare avsnitt. 

Levnadsstandard styrs av den teoretiska definitionen av generationsrättvisa, livsstil och 
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överhängande institutioner medan levnadssätt kan ge en snävare syn på individuellt ansvar, 

genom exempelvis livsstil och vardagliga vanor. För att styrka sambandet mellan levnadssätt 

och levnadsstandard kan följande korrelationsanalys presenteras:  

 

Tabell 1 
Levnadssätt 

skadar 

Villig att sänka 

levnadsstandard för miljön 

Pearson Correlation ,193** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 1109 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Detta innebär att det existerar en korrelation mellan variablerna i den statistiska 

frågeundersökningen, vilket indikeras av korrelationsvärdet ,193. Däremot är den inte särskilt 

hög jämfört med det högsta korrelationsvärdet, vilket är 1. Orsaken till detta relativt låga värde 

kan förklaras i två: villighet att förändra kan vara mer komplicerat för en individ än att påpeka 

skada, och de båda hanterar olika nämnare (levnadsstandard och levnadssätt). Drivna av det 

teoretiska ramverket kan man icke desto mindre förhålla dessa till attityder som utmärker 

vardagliga aktioner i en samhällsstruktur om hållbar utveckling. Studien redogör för unga 

kvinnors och mäns inställningar till hållbar utveckling genom att operationalisera de teoretiska 

definitionerna av individualiserat miljöansvar, livsstil etcetera, vilka ger de två ovanstående 

operationella indikatorerna. Detta grundas på kriterievaliditet där samma typer av teoretiska 

definitioner används för olika operationella indikatorer.78 Levnadsstandard och levnadssätt 

hanteras av individer och attityder gentemot dessa indikatorer reflekterar attityder gentemot vad 

individer anser är väsentligt. Exempelvis, om en individ anser att vårt levnadssätt inte utgör 

något hot mot miljön saknar individen ett individuellt miljöansvar och anser att hållbar 

utveckling har en begränsad betydelse. Däremot, om individen är villig att sänka sin 

levnadsstandard är man medveten om bland annat generationsrättvisa och hur man bör förhålla 

sig till andra individer enligt hållbar utveckling.  

 

  

                                                           
78 Esaiasson, 2017, 63 
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ii) Människans framsteg skadar, viktigare saker än miljön och överdrivna miljöhot 

De resterande variabler som används i frågeundersökningen indikerar på hållbar utveckling i 

dess helhet, om att värna om miljön, inställning till miljöhot och framtida miljöproblem. Den 

teoretiska definitionen av hållbar utveckling hänger mestadels på om man värnar om miljön; 

om bekämpningen av miljöproblem är allvarliga; om framtida generationer bör inkluderas i 

samhällsutvecklingen. Dessa kan bland annat mätas genom frågor om människans utveckling 

och dess påverkan på miljö. Påståendet om att folk oroar sig för mycket om att människans 

framsteg ska skada miljön visar på attityder som förhåller sig till människans betydelse i 

världen, att man värnar om framtida generationer i nutidens framsteg av teknologi och 

modernisering. Om man anser att hållbar utveckling är en nödvändig entitet i 

samhällsutvecklingen har man en positiv inställning till hållbar utveckling. Detta gäller också 

för påståenden det finns viktigare saker att göra här i livet än att skydda miljön och många 

påståenden om miljöhot är överdrivna. Dessa överensstämmer med ovanstående resonemang, 

om att hur individens inställning till miljöhot och prioriteringen att skydda miljön kan mäta om 

individen instämmer om en hållbar utveckling och ekologismens roll i samhällsutvecklingen 

(ekonomisk, social, kulturell och ekologisk hållbar utveckling). Genom att man accepterar att 

det finns viktigare saker än miljön och att miljöhot är överdrivna medger man att miljöproblem 

har en begränsad betydelse, vilket påvisar en negativ attityd gentemot hållbar utveckling.  

Vidare kan man påstå utifrån ovanstående resonemang att kriterievaliditet även 

stämmer för dessa tre operationella indikatorer och deras teoretiska grunder. Hur de korrelerar 

och samstämmer kan tydas i följande tabell.  
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Tabell 2 

För mycket oro 

om att 

människans 

framsteg ska 

skada miljön 

Viktigare 

saker än 

miljön 

Många 

miljöhot är 

överdrivna 

För mycket oro om att 

människans framsteg ska 

skada miljön 

Pearson Correlation 1 ,272** ,411** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 

N 1111 1098 1061 

Viktigare saker än miljön Pearson Correlation ,272** 1 ,461** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 

N 1098 1145 1091 

Många miljöhot är överdrivna Pearson Correlation ,411** ,461** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  

N 1061 1091 1103 

 

 

 

Det existerar en relativt stark relation mellan samtliga variabler, särskilt mellan överdrivna 

miljöhot och viktigare saker med korrelationsvärdet ,461. Därnäst korrelerar överdrivna 

miljöhot och människans framsteg skadar med ett värde på ,411, och slutligen ,272 för 

korrelationen mellan viktigare saker och människans framsteg skadar vilket visar på ett lågt 

värde jämfört med de andra. Notera att korrelationsvärdena är baserade utifrån alla 

svarspersoner i frågeundersökningen, därtill det höga antalet (N). Utifrån deras teoretiska 

definition kan de operationella indikatorerna mätas och jämförelsevis utmärka vilka indikatorer 

som ger störst skillnader eller likheter, samt ingå i den totala mätningen av individers 

inställningar till hållbar utveckling. Indikatorerna mäts enligt det tidigare delavsnittet där varje 

variabel har 5 värden från negativ till positiv inställning till hållbar utveckling.  

 

  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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5. Material och metod 

Källmaterialet som hanteras i studien består av en postenkätundersökning som utfördes 2010 

av Edlund och Svallfors på den sociologiska institutionen vid Umeås universitet.79 

Undersökningen, ”Åsikter om miljön”, hanterar främst individers attityder och åsikter riktade 

mot miljön och är beställd och hämtad från Svensk Nationell Datatjänst. ”Åsikter om miljön” 

utförs inom ISSP, International Social Survey Programme, och är ett svenskt bidrag till en 

internationell, komparativ databas. Länder som medverkar kan jämföras på olika grunder, 

däribland attityder mot miljö och bevarande, sociala välfärdssystem och strukturer, med mera.80 

Gällande studiedesign är undersökningen av longitudinell design, vilket innebär att det 

förekommer kontinuerliga utvärderingar av individers utveckling av attityder – upprepad 

tvärsnittsstudie – till skillnad från vanlig tvärsnittsstudie som endast samlar in data vid ett 

tillfälle.81 

Observera att det existerar sedan 2009 en enkätundersökning från den 

statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet som hanterar hållbar utveckling och 

har politiska förbindelser.82 Däremot motiveras studiens val av den sociologiska 

enkätundersökningen av följande skäl. Frågeformuläret i vardera undersökningar är 

representativt för hållbar utvecklingsbegreppets helhet. De är inte differentierade beroende på 

institution, likaså är de inte mer eller mindre statsvetenskapliga eller sociologiska utan de har 

ett jämbördigt innehåll i förhållande till hållbar utveckling. De har däremot givetvis olika frågor 

som styrs av deras huvudsakliga mål. Den statsvetenskapliga frågeundersökningen har 

konsumtion och individens personliga anknytningar till miljön som fokus, medan den 

sociologiska fokuserar på en helhetsram av personliga attityder. Studiens syfte är att belysa hur 

unga kvinnor och män skiljer sig åt i deras inställningar – genom åsikter – till hållbar utveckling. 

I kontrast med en snäv bild av individers attityder söker studien att kartlägga en helhetsbild. 

Alltså, konsumtion är väsentligt att undersöka men är en av flera som inkluderas i livsstil och 

miljöansvar, vilka besvaras sparsamt i den sociologiska frågeundersökningen. Flera frågor i den 

statsvetenskapliga frågeundersökningen kan besvaras av färre frågor i den sociologiska, därav 

valet av den senare. Studiens omfattning tillåter inte oändliga resurser av frågor och individuella 

                                                           
79 Edlund & Svallfors, ISSP 2010 – Åsikter om miljön, Umeå Universitet, Sociologiska institutionen. Tillgänglig: 

Svensk Nationell Datatjänst, Version 3.0. https://doi.org/10.5878/002621. (Hämtad 2017-12-01) 
80 Svensk Nationell Datatjänst, ISSP 2010 – Åsikter om miljön, 2015. Tillgänglig: 

https://snd.gu.se/sv/catalogue/study/snd0887/001/3.0 (Hämtad 2018-01-07)  
81 Djurfeldt, Statistisk verktygslåda, 2003, 146 
82 Micheletti, Hållbart medborgarskap 2009, Stockholms Universitet, Statsvetenskapliga institutionen. 

Tillgänglig: Svensk Nationell Datatjänst, Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002164. (Hämtad 2017-12-01) 

https://doi.org/10.5878/002621
https://snd.gu.se/sv/catalogue/study/snd0887/001/3.0
https://doi.org/10.5878/002164
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analyser. I stället väljs ett fåtal frågor (fem) som samtalar med, och representerar, hållbar 

utveckling. Som tillägg är båda frågeformulären utvärderade utifrån deras förmåga att 

strukturera lämpliga miljöfrågor med anknytning till hållbar utveckling. Valet av den 

sociologiska undersökningen beror på att den har välutförda och helhetsinriktade frågor. Det är 

även värt att notera undersökningarnas omfång. Frågeundersökningen från den 

statsvetenskapliga institutionen innehar fler individer än den sociologiska motsvarigheten, med 

runt 3000 svarande respektive drygt 1000. Däremot har de båda obundet slumpmässiga urval 

och en ökning från 1000 svarspersoner till 3000 innebär inte nödvändigtvis en signifikativ 

förbättring.83 Cirka 100 unga kvinnor och män medverkar i denna studie.  

Denna studie fokuserar på personer från 18 till 24. Detta val beror på den begränsade 

erfarenheten i både arbetslivet och vuxenlivet, vilket består av politiska och sociala aktiviteter. 

Detta innebär att vuxna personer i Sverige mellan 18 och 24 inte visar på likadana erfarenheter 

som de resterande i ålderspektrumet. Exempelvis är det större chans att en 20-åring har en 

tunnare meritlista på förvärvsarbete, utbildning, aktivitet i politiska val och sociala föreningar 

än en 40-åring, vilket inte nödvändigtvis innebär att så är fallet för alla. Invändningen skulle då 

vara att denna typ av skillnad inte nödvändigtvis överensstämmer för de som är exempelvis 24 

och 25 år. Skiljelinjen kan därför vara betydligt mindre än för de mellan 20 och 40 år. Icke 

desto mindre, för att kunna dra statistiska slutsatser har en linje dragits. Studien visar på unga 

vuxna mellan 18 och 24, och denna definition kan i annan forskning te sig annorlunda. 

 

6. Resultatredovisning 

I detta avsnitt redovisas resultat från samtliga indikatorer där anmärkningar görs utifrån kön 

och inställning till miljön. I mån om att besvara studiens första frågeställning, och kunna pröva 

studiens hypotes, kommer fem indikatorer att individuellt redovisas och tydas för att ge en 

detaljerad redovisning av skillnader och likheter mellan unga kvinnor och män. 

Slutdiskussionen längre fram kommer att redogöra för slutsatser och diskussionen kring 

resultaten.  

 

  

                                                           
83 Djurfeldt, 2003, 127 
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a) Vårt moderna levnadssätt skadar miljön 

Denna indikator till hur individer förhåller sig till hållbar utveckling har sin grund i individens 

inställning till vårt, främst svenska, moderna levnadssätt. Resultaten kan avläsas i figur 1. 

 

Figur 1 

 

Procent i y-axeln redogör för den totala siffran inom varje kön. Figuren visar på en 

överväldigande procentdel för både unga män och kvinnor i kolumnen ”instämmer”. Unga 

kvinnor instämmer med ovanstående påstående till drygt 65%, en majoritet kring de unga 

kvinnor som besvarade enkäten. Med detta sagt finns det en större skara unga kvinnor, 19% 

exakt, som tar avstånd från påståendet än de som varken instämmer eller tar avstånd, runt 15%. 

Detta till trots, är skillnaden som störst mellan de som instämmer och resterande. Denna skillnad 

är betydligt mindre för unga män, som stegvis klättrar från ”tar avstånd” till ”instämmer”. Unga 

mäns avstånd från påståendet ökar en aning från unga kvinnor till strax över 20% och har en 

större ökning i kolumnen ”varken eller” som utgör 31% av unga män. Detta innebär att unga 

män tenderar att instämma med att vårt moderna levnadssätt skadar miljön, trots en mindre 

enighet än unga kvinnor. Majoriteten av samtliga unga kvinnor instämmer med att vårt moderna 

levnadssätt skadar miljön, och skiljer sig från unga män där majoriteten, i ringa mån, antingen 

tar avstånd eller lämnar en inställning som inte väger tung i endera änden.  
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b) Acceptera sänkt levnadsstandard för miljön 

Indikatorn om att individen förhåller sig till hållbar utveckling genom att vara villig, ovillig 

eller varken det ena eller det andra är likt i grunden med den tidigare indikatorn. I grunden 

reflekterar de båda individens miljöansvar och livsstil. Däremot hanterar denna indikatorn 

levnadsstandarden, vilket kan tolkas i figur 2.  

 

Figur 2 

 

Till skillnad från figur 1 visar figur 2 på fler motsatta fall, motparterna ”ovillig” och ”villig” 

har fler representanter än ”varken eller” för både unga män och unga kvinnor. Nästan 50% unga 

män tenderar att vara ovilliga att sänka sin levnadsstandard för att värna om miljön, medan strax 

över 30% av unga kvinnor är ovilliga att sänka sin levnadsstandard. Detta innebär att nästan 

hälften av unga kvinnor, 45%, är mer villiga att sänka sin levnadsstandard. Procentdelar i 

”varken eller” är relativt lika för både kvinnor som män, 22% respektive 24%. 

Sammanfattningsvis finns det ingen intern majoritet för män och kvinnor trots deras höga 

procentdelar på endera änden. Däremot kan man dra slutsatsen att män är betydligt mer ovilliga 

än kvinnor att sänka sin levnadsstandard.  
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c) För mycket oro om att människans framsteg ska skada miljön 

Följande figur påvisar huruvida unga vuxna instämmer med eller tar avstånd från att folk oroar 

sig för mycket om att människans framsteg ska skada miljön. Individer som instämmer ger 

inställningen att folk faktiskt oroar sig för mycket och att det antingen finns för mycket fokus 

på miljön eller att människans framsteg och miljön bör separeras.  

 

Figur 3 

 

I figur 3 är det en markant svarsfrekvens som tar avstånd från påståendet. Däremot existerar det 

skillnader mellan unga män och kvinnor. Medan de båda tenderar att förstå att det existerar en 

oro om människans framsteg som skadeorsak, är kvinnor mer angelägna att acceptera detta 

faktum. Majoriteten av unga kvinnor, 57%, tar avstånd från ovanstående påstående medan 

”endast” 39% unga män har valt likadant. Detta ger en nästintill jämn fördelning av de män 

som instämmer och de som varken tar avstånd eller instämmer, 29% respektive 31%. Den 

minsta skillnaden mellan kvinnor och män är de som varken instämmer eller tar avstånd (33% 

kvinnor varken instämmer eller tar avstånd). Jämfört med tidigare figurer är denna jämlikhet 

och procentdel relativt hög. Unga kvinnor tenderar att ta avstånd från påståendet medan 

attityder kring unga män är mer utspridda. Drygt 10% av unga kvinnor instämmer, en relativt 

ansenlig skillnad från unga män som instämmer med ovanstående påstående. De stora 

skillnaderna mellan kvinnorna i de tre förhållningssätt skiljer sig betydligt från männens jämna 

nivå. Detta innebär att skillnaderna inom värdena ”instämmer” och ”tar avstånd” är större 
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mellan män och kvinnor, medan för de som varken gör det ena eller det andra är män och 

kvinnor mer eller mindre lika.  

 

d) Viktigare saker i livet än miljön 

Individers inställningar till påståendet om att det finns viktigare saker att göra här i livet än att 

värna om miljön, indikerar på individers inställningar till hållbar utveckling genom hur de 

prioriterar miljön framför andra samhällsutvecklingar.  

 

Figur 4 

 

Det ovanstående påståendet ger utmärkande skillnader för unga kvinnor, där ett relativt stort 

antal av de unga kvinnorna som medverkar i enkäten tar avstånd från påståendet, vilket 

motsvarar 48%. Däremot finns det ingen majoritet av unga kvinnor som tar avstånd, utan en 

relativt hög procentdel – knappa 40% – bemötte påståendet med ett svar på ”varken eller”. Detta 

innebär att unga kvinnor sällan instämmer med att det finns viktigare saker i livet än miljön. 

Män, däremot, har sin högsta svarsfrekvens, strax över 40%, inom ”varken eller” och tenderar 

att inte ha en bestämd åsikt i ämnet. Därefter instämmer män mer än att ta avstånd från 

ovanstående påstående, med svarsprocent på 31% respektive 28%. Detta betyder inte att unga 

män och kvinnor är jämlika i deras förhållningssätt till ämnet utan att de är jämlika i deras milda 

attityd då fler män instämmer med påståendet än de som tar avstånd.  
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e) Många påståenden om miljöhot är överdrivna 

Åsikten om att miljöhot är överdrivna går emot den standardiserade teorin om att miljön 

handskas med flera problem på olika fronter, där människans agenda är den huvudsakliga 

orsaken. Påståendet om att miljöhot är överdrivna är därför ett sätt att uttrycka sig emot 

samtidens miljöproblem, även för förespråkare av antropocentrism är miljöproblem ytterst 

relevanta och alla miljöhot har valida grunder. Med andra ord, att tona ned miljöhot skapar en 

position emot hållbar utveckling.  

Enligt figur 5 finns det nästan en majoritet av unga män, 43%, som instämmer med att 

mycket av de existerande miljöhoten är överdrivna, till skillnad från de unga män som tar 

avstånd, 29%, och de som tycker varken det ena eller det andra, runt 28%.  

 

Figur 5 

 

Det är knappt fler som tar avstånd än de som har svarat ”varken eller”. Däremot är det tvärtom 

för kvinnor. De som instämmer och de som tycker varken eller har en jämlik representation, 

där de som har svarat ”varken eller” är runt 3 procentenheter fler än de som instämmer, 21% 

respektive 18%. Flest kvinnor – en övertygande majoritet som består av 61% unga kvinnor – 

tar avstånd från ovanstående påstående, vilket utgör en dubbelt så stor procentdel än unga män 

som ”tar avstånd”. Detta innebär att det är vanligare att unga män tenderar att instämma med 

att miljöhot brukar vara överdrivna, medan kvinnor tar avstånd från denna inställning.  
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f) Unga och övriga vuxnas hållbara inställning 

Unga vuxna utgörs av de svarspersoner som är av åldern 18 till 24. Resten av svarspersonerna 

är märkta ”övriga” och utgörs av svarspersoner mellan 25 till 79. Denna distinktion har gjorts 

för att förenkla gruppindelningen. Dessutom är det värt att nämna, vilket har förklarats tidigare, 

att gruppen som utgör övriga vuxna är betydligt större än unga vuxna. Däremot, för att dra 

komparativa resonemang, och med hjälp av följande histogram, är det möjligt att jämföra 

grupperna för att tolka likheter och skillnader emellan dem. Likt redovisningen av figurerna är 

syftet här att redovisa gruppernas förhållning till hållbar utveckling, fördelat mellan män och 

kvinnor i båda åldersgrupperna. I slutdiskussionen används resultaten för att besvara 

frågeställningarna.  

Följande histogram är etablerade kring sammansättningen av de fem operationella 

indikatorerna som individuellt har redovisats i detta avsnitt. Sammansättningen av dessa ger 

resultat av individers förhållning till hållbar utveckling, vilket genererar värden som inte helt 

och hållet överensstämmer med 1, 2 och 3 (Instämmer, varken eller och tar avstånd) utan 

existerar mellan 1 och 3. Värdet 1 ger en negativ inställning till hållbar utveckling medan värdet 

3 ger en positiv sådan. I histogrammen utmärks också skillnaden mellan män och kvinnor med 

syfte att redovisa skillnader och likheter.  

 

Histogram 1 
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I mätningen av unga vuxnas generella inställning till hållbar utveckling är det möjligt att se 

väsentliga drag för unga kvinnor och män. Först och främst är unga män mer utspridda och 

enligt normalfördelningen är koncentrationen främst vid värdet 2, vilket ger varken en negativ 

eller positiv generell attityd i förhållande till hållbar utveckling. Det extrema fallet strax innan 

värdet 1,5 ger en motvikt av konsistensen runt 2,5. Däremot har unga kvinnor en positiv 

ståndpunkt för hållbar utveckling. Med få extrema fall vid värdet 1 är det en betydlig tyngd vid 

3. Normalfördelningens höjdpunkt är strax innan värdet 2,5 och går sedan nedåt, vilket tyder 

på en positiv inställning för kvinnor. Jämfört med unga män, har unga kvinnor en utomstående 

svarsfrekvens strax efter 2,5. Dessutom existerar det fler fall för unga män runt värdet 1 än vad 

det gör för kvinnor, och vice versa för unga kvinnor vid värdet 3 än vad det gör för unga män.  

Eftersom svarspersonerna är betydligt fler inom övriga vuxna än unga vuxna har 

histogrammet en annorlunda struktur. Som man kan se är varken staplarna eller 

normalfördelningarna helt lika de som finns i tabell 8. Däremot fungerar de likadant. För övriga 

vuxna har män störst svarsfrekvens runt 2 och ett antal vid 2,5 och 3. Normalfördelningen har 

sin höjdpunkt strax efter värdet 2, och visar på en sammanlagd inställning som ger minimal 

fördel till hållbar utveckling.  

 

Histogram 2 
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För kvinnor är de högsta svarsfrekvenserna omkring och förbi 2,5 och en lägre svarsfrekvens 

utgör utrymmet mellan värdena 1 och 1,5 jämfört med män. Normalfördelningen visar på en 

höjdpunkt innan 2,5 och sprider sig därefter i fördel för värdet 3 än 1. Kvinnor i gruppen övriga 

vuxna tenderar att ha en relativt positiv inställning till hållbar utveckling medan män förhåller 

sig till att vara varken negativt eller positivt inställda, om inte en aning skeptiska. Män har fler 

extrema fall mellan värdena 1 och 1,5 medan kvinnor visar på fler extrema fall vid värdena 2,5 

och 3.  

Avslutningsvis är både unga och övriga kvinnor mer positiva till hållbar utveckling än 

män, vilka påvisar en skeptisk attityd mot hållbar utveckling. Normalfördelningen är relativt 

jämlik inom genusgrupperna. Unga såsom övriga kvinnor har sina största svarsfrekvenser runt 

2,5 med normalfördelningarnas höjdpunkter strax där innan. Dessutom har kvinnor i båda 

grupperna en hög nivå av extrema fall vid värdet 3. Detta kan jämföras med genusgruppen män, 

som har relativt låga frekvenser vid 3 och fler svar som utgör utrymmet vid 1 och 1,5.  

 

7. Slutdiskussion 

Både unga mäns och kvinnors inställningar till att varken tycka det ena eller det andra håller 

oftast en relativt jämn nivå. Detta gäller exempelvis människans framsteg som skadeorsak, 

villighet till sänkt levnadsstandard och att prioritera miljön framför andra saker i livet. 

Resultatredovisningen påvisar dock unga kvinnors inklination att vara medvetna om det 

moderna levnadssättets skada på miljön. Unga kvinnor är mer villiga till förändring i förmån 

för miljön och de är medvetna om människans skadliga involvering i miljöproblem. Vidare är 

unga kvinnor mer villiga att värna om miljön, och de tenderar att instämma i att miljöhot 

existerar och är verkliga. Unga män är betydligt mer ovilliga att förändra deras levnadsstandard 

för miljön. De är medvetna om människans skadliga involvering i miljön, men kan även avfärda 

påståendet eller ha en viss nivå av skepticism i frågan. Män har en något svalare attityd kring 

att värna om miljön, där andra saker i livet är mer värda att prioritera. Som tillägg har unga män 

oftare inställningen att många miljöhot är mer eller mindre överdrivna.  

Undersökningen ger ett gott underlag inför uppgiften att besvara den första 

frågeställningen. Genom de individuella indikatorerna har unga kvinnor en mer positiv 

inställning till hållbar utveckling än män. Trots deras jämlika ”varken eller” attityder i 

majoriteten av indikatorerna, och mäns stundtals positiva inställning, är kvinnor de primära 

förespråkarna för hållbar utveckling. De indikatorer som genererar störst åtskillnader mellan 

unga kvinnors och mäns förhållningssätt kan ses främst i individers inställning till moderna 
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levnadssätt, sänkt levnadsstandard och inställning till miljöhot. Andelen kvinnor, som 

instämmer i att det moderna levnadssättet skadar miljön, utgör en övertygande majoritet. 

Andelen män som håller med om påståendet är betydligt lägre. Detta innebär att män instämmer 

till viss del, men i en betydligt lägre grad än kvinnor. Indikatorer, såsom sänkt levnadsstandard 

och överdrivna miljöhot, ger också utmärkande åtskillnader mellan genusgrupperna. Gruppen 

unga män uppvisar ett större motstånd till förändring av sin levnadsstandard, medan unga 

kvinnor är mer villiga att sänka levnadsstandarden till förmån för hållbar utveckling. Det är värt 

att nämna att denna indikator genererar flest extrema fall och har lägre andel av ”varken eller” 

hos både unga kvinnor och män.  

Den indikator som påvisar störst skillnad mellan unga män och kvinnor ses i deras 

inställningar till miljöhot. Unga män är relativt skeptiska till samtidens miljöhot med en låg 

svarsfrekvens som instämmer med existerande miljöhot. I stället har många unga män attityden 

att miljöhot tenderar att vara överdrivna, och därmed förminskar man betydelsen av en 

ekologiskt hållbar utveckling. Detta skiljer sig från kvinnors förhållningssätt. Majoriteten av 

unga kvinnor – en slående sådan – samtycker med bilden av att miljöhoten är reella och att de 

bör tas på allvar. Gruppen unga kvinnor som instämmer med detta är över 30 procentenheter 

större än gruppen unga män med samma åsikt. Dessutom är gruppen unga män, som anser att 

miljöhoten är överdrivna, 20 procent större än gruppen kvinnor med samma inställning.  

Skillnaderna i unga vuxnas inställning till hållbar utveckling utifrån genusgrupper kan 

även jämföras och undersökas med övriga (äldre) vuxnas inställning utifrån genus. Dessa 

komparativa resonemang kan sedan användas för att besvara den andra frågeställningen. 

Utifrån histogram baserat på sammansättningen av de fem individuella indikatorerna är det 

möjligt att se tydliga likheter mellan unga män och äldre, samt unga kvinnor och äldre. Kvinnor, 

unga och äldre, har snarlika normalfördelningar som tyder på relativt gynnsamma inställningar 

till hållbar utveckling. De är dock inte helt positiva, utan undersökningen visar också på en viss 

skepticism. Vidare i undersökningen är män, unga och äldre, mer benägna att representera 

extremfall som talar för negativa attityder mot hållbar utveckling, medan det inte finns några 

extremfall som visar en absolut positiv inställning. Detta till skillnad från kvinnors mer positiva 

syn med fler extremfall på den positiva sidan av spektrumet enligt histogrammen. Detta innebär 

att undersökningen som helhet påvisar att kvinnor generellt har en mer positiv inställning till 

hållbar utveckling både vad gäller unga vuxna och övriga vuxna. Även om många mäns och 

kvinnors åsikter håller sig i mitten av histogrammet finns det ändå tydliga indikationer på att 

kvinnor har en mer positiv inställning till hållbar utveckling såväl inom gruppen unga vuxna 

kvinnor som i gruppen övriga vuxna kvinnor.  
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Eftersom den totala svarsfrekvensen för unga och övriga skiljer sig åt bör en mer exakt 

jämförelse mellan unga och övriga vuxna utföras i en undersökning som hanterar en större 

svarsfrekvens av unga vuxna. Sammanfattningsvis är kvinnor mer positivt inställda till hållbar 

utveckling än män, unga som äldre, trots små svängningar mellan unga och övriga vuxna inom 

deras genusgrupper. Detta resultat visar främst på att unga vuxna kan stå för olika individuella 

miljöansvar och vara med i diskussionen om samtidens miljöproblem. De är minst lika 

engagerade som övriga vuxna och kan inkluderas i hållbarhetsdebatten.  

För att kunna besvara den tredje frågeställningen krävs det att återkoppla studiens 

hypotesprövning till det relevanta forskningsområdet. Studiens användning av samtliga 

frågeställningar ger allomfattande svar i hypotesprövningen. Hypotesen – som påstod att unga 

män och kvinnor har mer eller mindre olika inställningar gentemot hållbar utveckling där 

kvinnor har en mer fördelaktig inställning till hållbar utveckling – är prövad och stämmer 

överens med verkligheten enligt studiens användning av 2010 års postenkätundersökning, 

”Åsikter om miljön”. 

Johnsson-Latham visar resultat som betonar skillnader mellan män och kvinnor, både 

i deras inställningar gentemot miljön och i deras engagemang. Denna studie, med fokus på unga 

svenska vuxna mellan 18–24, ger liknande resultat som påvisar skillnader mellan unga män och 

kvinnor. Kvinnor är mer positiva i deras attityd mot hållbar utveckling än män, och varje 

individuell indikator ger upprepande resultat som visar kvinnors gynnsamma inställning. Detta 

innebär inte att kvinnor är helt och hållet positiva och agerar enligt hållbar utveckling. Det 

innebär heller inte att män undviker att ta ansvar för hållbar utveckling. Enligt Casimirs och 

Dutilhs presentation av Hofstedes undersökning och teori mellan feminint och maskulint 

samhälle i olika länder, är Sverige mer feminint än resten av länderna i undersökningen. Till 

skillnad från andra länder, vilket även betonas av Johnsson-Latham, är kvinnor och män relativt 

nära varandra i deras förhållningssätt i det svenska samhället. Sverige som samhälle värderar 

vård och omsorg, välfärd och miljöskydd betydligt mer än andra länder och detta reflekteras i 

studiens hypotesprövning. Däremot existerar det åtskillnader mellan genusgrupperna och, i 

samband med Johnsson-Lathams rapport, är det väsentligt med ett jämställdhetsperspektiv för 

både förståelse och bekämpning av miljöproblem och att agera gynnsamt för hållbar utveckling.  
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8. Sammanfattning 

Studien har, med dess användning av unga och övriga vuxnas åsikter från en 

enkätundersökning, prövat hypotesen som påstår att unga kvinnor är mer positivt inställda till 

hållbar utveckling än unga män. Studien ger svar på att det finns skillnader mellan unga kvinnor 

och män, där kvinnor har en mer positiv inställning till miljön och hållbar utveckling enligt 

studiens teoretiska ramverk. Dessutom ger studien komparativa resonemang kring unga vuxna 

och övriga vuxna. Unga vuxna reflekterar övriga vuxnas inställningar och genusspecifika 

skillnader vilket tyder på att unga vuxna har minst lika stor vikt i frågor om hållbar utveckling 

som övriga vuxna, trots begränsade vuxenerfarenheter. Studiens hypotes och resultat 

överensstämmer med dess forskningsområde som påstår att kvinnor agerar och förhåller sig 

mer gynnsamt till hållbar utveckling än män. Vidare kan studien konstatera att det finns andra 

dimensioner som spelar roll i teoriutvecklingen. Eftersom unga och övriga vuxna har snarlika 

inställningar kan dessa attityder mellan genusgrupperna redan uppstå i barndomen, antingen 

genom sociala sammanhang eller genom psykologiska influenser. Politiskt inflytande som 

påverkar individers livsstilar kan också bidra till hur individer förhåller sig till miljön och 

hållbar utveckling. Däremot kräver sådana påstående ett underlag från andra 

forskningsområden med andra frågeställningar. Denna studie besvarar inte sådana 

frågeställningar eller ger direkta anknytningar till sådana antydanden, utan ger exempel på hur 

genus i samband med hållbar utveckling kan utvecklas för att förbättra samtidens 

förhållningssätt till miljön och de existerande miljöproblem. Slutligen kan denna studie 

kompletteras av andra typer av undersökningar som antingen har en kvalitativ karaktär i form 

av samtalsintervjuer eller genom ett institutionellt perspektiv i form av institutioners konkreta 

påverkan hos individer och deras miljöansvar. Undersökningar som hanterar yngre 

svarspersoner, barn eller ungdomar, kan ha stor betydelse i frågan om korrelationen mellan 

genus och miljö. Dessutom kan undersökningar som behandlar fler subkategorier, exempelvis 

intersektionalitet, föra vidare hur unga vuxna förhåller sig till hållbar utveckling.  
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