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Abstract 

This is a comparative case study research on the development of the postmaterial values in 

two European countries, Poland and Ukraine. The study is done with the basis in a 

sociological theory developed in the 1970s by an American scientist, Ronald Inglehart. The 

main characteristic of his theory is the transformation of individual values, changing from 

materialist values, where the economic and the physical security were emphasized, to post-

materialist values, which instead emphasize self-expression and autonomy. He has two 

hypotheses explaining the value change. First is the assumption that an individual’s values 

reflect the socioeconomic environment, and the second is that people tend to place high 

priorities on whatever the needs are in short supply. Once the basic economic and physical 

security needs are met, other values are given higher priority, for instance belonging, self-

expression and autonomy. The aim of my study was to compare the postmaterialist values 

developement in Poland and the Ukraine, to see, if Inglehart’s hypotheses can be applied on 

those two countries. The main source of my analysis was the database “World Value 

Survey”. The result of my study showed that the habitants in Poland have more 

postmaterialistic values, than the habitants of the Ukraine. That is accordingly to the 

hypotheses and the theory of the postmaterial development by Inglehart.  
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1. Inledning 

Forskning kring utvecklingen av olika livsåskådningar och teorier som påverkar samhället och 

dess medborgare är ett ständigt aktuellt ämne inom flera samhällsvetenskapliga områden. 

Forskare och filosofer har sedan urtiden haft sina teorier om de olika utvecklingarna och 

härkomsten av samtliga fenomen som sker i samhället. Många av de fenomenen grundar sig 

på betraktandet av naturen och användningen av naturens lagar, medan andra kan anses 

vara spekulationer eller teorier om verkligheten som vi lever i. En sådan teori som har blivit 

mer och mer omtalad sedan 70-talet, är den amerikanske statsvetaren Ronald Ingleharts 

teori om utvecklingen av postmaterialismen runt om i världen. Enligt Inglehart är många 

världens länder på väg mot en ny era, som sakta tar över den materialistiska, där 

tyngdpunkten låg på den fysiska och ekonomiska tryggheten. Nu är människan mer ute efter 

att förverkliga sig själv och vara sin egen herre i den stora världen av möjligheter och 

livsstilar.  

Alla världens länder skiljer sig åt på olika plan. Vissa är mer lika andra i synen på den 

ekonomiska planen och livsstandarden, medan andra har mer gemensamt på den kulturella 

och religiösa planen. Utvecklingen av de olika kulturella, institutionella och politiska 

formationerna återspeglar den verkligheten som finns i var och en av världens alla länder. 

Uppkomsten av bland annat postmaterialismen är något som påverkas av just de 

formationerna. Teorier om de olika sociologiska uppkomsterna brukar ta sin början i 

hypoteser, vilket även var fallet med forskaren Inglehart. Hela hans teori om 

postmaterialismen grundar sig nämligen på två hypoteser. Den första hypotesen är ett 

antagande att människors värderingar återspeglar den socioekonomiska miljön de lever i.1 

Den andra hypotesen är en påbyggnad till den första och forskaren menar här att när 

människan är trygg i sin ekonomi och i den fysiska säkerheten, kan hon istället fokusera sig 

på utvecklingen av icke-materialistiska behov, som till exempel drömmar om 

självförverkligande och självautonomi. 

Jag är intresserad av att se om Ronald Ingleharts hypoteser på utvecklingen av 

postmaterialismen går att använda på två europeiska länder som för inte så länge sen var 

väldigt lika varandra i avseende på de tidigare nämnda områdena. 

                                                           
1Jstor.org, “Materialist and Postmaterialist Values and Social Structure in the Nordic Countries: A Comparative 
Study” 
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De länderna som jag valde för mina analyser har båda varit kommuniststater. Efter 

kommunismens fall har länderna utvecklats åt olika håll. Det ena landet har blivit medlem i 

den Europeiska unionen för cirka tio år sedan, medan det andra landet har under hela den 

tiden varit mer östorienterat. De två länderna som jag valde för min undersökning är Polen 

och Ukraina. Varför jag valde just de två länderna beror på att de är grannländer men skiljer 

sig trots det mycket åt. Polen är i nuläget en stabil demokrati och ett av Europas mest 

växande länder i avseende på utvecklig och ekonomi.2 Ukraina däremot har på senaste tid 

varit ett väldigt omtalat fall på grund av all politisk och ekonomisk kaos som råder i landet. 

Oroligheterna som bröt ut i Ukraina i mitten av april 2014 har krävt mer än 4000 

människoliv3, vilket är en hög siffra med tanke på att det sedan balkankrigen inte fanns 

några större konflikter i någon av de europeiska länderna. 

Polen och Ukraina har varit kommuniststyrda stater för inte så länge sedan och de har 

genomgått en rad förändringar mot demokrati. Dessa förändringar kan ha haft betydelse för 

den politiska kulturen och de postmaterialistiska värderingarna inom staterna.  

 

1.1 Problemområde  

Mitt forskningsområde ska analyseras genom en samling av information från olika relevanta 

källor som kommer kunna hjälpa mig att besvara den av mig valda vetenskapliga frågan, som 

hela uppsatsen bygger på. Frågan jag har valt är nästan outforskad, då jag inte kunde hitta 

någon information om att den har undersökts av någon annan tidigare. Min fråga kommer 

även kunna öppna fler vägar för vidare forskning kring det valda området. I min uppsats ska 

jag utgå ifrån flera omtalade områden, såsom de före detta kommunistiska öststaterna och 

Ronald Ingleharts teori om utveckling av postmaterialismen. Utveckling av de östeuropeiska 

staterna efter att de har slutat vara kommuniststater är ett ämne som hela tiden är aktuellt. 

Jag valde Polen eftersom de har en snabbväxande ekonomi, och även för att landet har på 

kort tid gjort stora demokratiska framsteg. Mitt val av Ukraina däremot, grundas på att det 

är ett grannland till Polen och att de två länderna skilde sig inte så mycket åt under 

kommunisttiden. Nu, cirka 25 år efter kommunismens fall, ser situationen i länderna helt 

                                                           
2 Landguiden.se – Polen, Ekonomi 
3 Dn.se – nyheter världen, Ukrainakrisen 
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olika ut. Anledningarna till varför utvecklingsnivån i de här två länderna skiljer sig åt kan bero 

på faktorer som EU-medlemskapet eller andra institutionella förändringar. Varje stat har sin 

egen politiska kultur och olika värderingar, som kan vara en betydande faktor för staternas 

olika utvecklingsnivå. Jag valde att fokusera på utvecklingen av just postmaterialismen, då 

jag inte har hittat någon tidigare forskning om jämförelser över tid med just Polen och 

Ukraina inom det här området. Enligt Inglehart är utvecklingen av postmaterialismen 

beroende av den socioekonomiska situationen i landet. Demokrati och skydd av de 

mänskliga rättigheterna är faktorer som måste vara fungerande för att befolkningen i ett 

visst land ska kunna utveckla postmaterialistiska värderingar.4 Därför tänkte jag analysera 

två länder, där det ena landet har på senare tid varit en stabil demokrati, å det andra landet 

har varit ett omtalat fall på grund av att demokratin och de mänskliga rättigheterna hade 

blivit allvarligt kränkta. På så sätt kommer jag kunna se om Ingleharts hypoteser om 

utvecklingen av postmaterialismen stämmer i jämförelsen av Polen och Ukraina.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka värderingsförändringar hos befolkningen i Polen och 

Ukraina för att sedan kunna se vilket land är mer postmaterialistiskt. Med hjälp av 

värderingsundersökningar ska jag kunna se om Ronald Ingleharts hypoteser om utvecklingen 

av postmaterialismen kan tillämpas på två före detta kommunistiska stater som har 

utvecklats olika efter kommunismens fall. Om hypoteserna kommer att stämma, borde 

Polen vara mer postmaterialistiskt än Ukraina. Jag har valt en central fråga som kommer vara 

grunden för mina analyser i uppsatsen, nämligen: 

Kan Ronald Ingleharts hypoteser rörande teorin om postmaterialismen tillämpas på Polen 

och Ukraina? 

1.3 Avgränsning 

Min tanke från början var att välja ett fåtal länder från det tidigare kommunistiska 

Östeuropa, som på senare tid blev medlemmar i EU, och jämföra de postmaterialistiska 

värderingarna som finns i de länderna. En sådan undersökning skulle dock kräva mer tid, 

                                                           
4 Ester, Halman, de Moor, ”The Individualizing society” 
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vilket inte är möjligt i det här fallet. På grund av tidsbegränsning har jag därför bestämt mig 

för en enklare variant av jämförelse, som jag tycker är minst lika spännande och även 

genomförbart. En annan idé var att jämföra utvecklingen av postmaterialismen i Östeuropa 

med Sverige, dock så insåg jag att det finns alldeles för många självklara olikheter när det 

gäller just den postmaterialistiska utvecklingen i jämförelsen av Sverige med östeuropeiska 

länder, och då tyckte jag inte att det skulle vara lika intressant att skriva om det.                      

När jag bestämde mig för att göra en pilotstudie av Polen och Ukraina så återstod bara 

frågan vilka tidsperioder jag ska avgränsa mig till. Jag tyckte att det skulle vara intressant att 

se om och hur befolkningens värderingar hade utvecklats mot postmaterialismen sedan 

slutet på Andra Världskriget, men jag kom fram till att det skulle vara för omfattande, då det 

skulle krävas minst dubbelt så mycket information att läsa igenom och ha med i 

beskrivningarna, och att det inte finns data på folkets värderingar från den tiden. Den 

avgränsningen skulle inte vara genomförbar på två månader och därför valde jag att istället 

fokusera på hur människor i Polen och Ukraina tyckte och tänkte precis efter 

kommunisttidens slut, till vilka värderingar de har idag.  Om det kommer finnas tillräckligt 

med data på värderingar, kommer jag välja att undersöka tidsperioden från det året då 

Polen och Ukraina blev fria från det kommunistiska styret, vilket är år 19895 i Polen, 

respektive år 19916 i Ukraina. Jag anser att den här avgränsningen är lämplig för mitt syfte 

med uppsatsen, då jag vill jämföra de postmaterialistiska värderingarna i Polen och Ukraina 

vid kommunismens fall med hur de har utvecklats fram tills idag. Jag kommer därmed att 

avgränsa mig till två undersökningsvågor, den första är gjord på 90-talet och kommer att 

omfatta hur den politiska kulturen och värderingarna såg ut precis vid kommunisttidens slut. 

Den andra undersökningsvågen är gjord efter 2010 och kommer att visa hur länderna 

utvecklades i sina postmaterialistiska värderingar fram till dagen närmast idag.   

 

1.4 Metod 

Den analysmetod jag har valt är en jämförande kvantitativ metod, eftersom jag måste 

jämföra befolkningens värderingar över tid från det hur de tänkte precis efter att varit under 

en kommunistisk regim, till hur de tänker idag som mer fria stater. En kvantitativ metod 

                                                           
5 Kommunismensbrott.se - Polen 
6 Landguiden.se - Ukraina 
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kommer att användas till olika uträkningar och tabeller för att se hur Polen och Ukraina har 

utvecklats mot postmaterialismen. Mitt arbete kommer att utgå ifrån en teori om den 

politiska kulturen som Ronald Inglehart har definierat i sin bok ”Modernization and 

Postmodernization. Cultural, economic and political change in 43 societies”7. Hans teori går 

ut på att ju starkare, rikare och mer utvecklat ett land är, desto större är chansen att 

utvecklingen i det landet kommer gå i positiv riktning, som enligt honom är 

postmaterialismen. Det finns några viktiga samhälleliga och materiella faktorer som måste 

bli uppfyllda för att människorna ska kunna rikta in sig på vad de själva vill få ut av livet. När 

alla materiella behov som man alltid innan behövde tänka på i första hand är uppfyllda, 

börjar människan se mer till livskvalitetsfrågor och det är just det som kallas för den 

postmateriella utvecklingen. Det finns även en annan benämning som hör till 

postmaterialismen, och det är ”individualisation”.8 Det innebär att individerna har större 

autonomi när det gäller att utveckla sina egna värderingar, normer och förverkliga sig själva 

och sina drömmar.  För att testa min studie och få fram den informationen jag behöver för 

att få bra svar på min fråga kommer jag att använda mig av ett antal centrala variabler som 

brukar kallas för Ingleharts postmaterialistiska index.  

Tanken från början var att i alla mina variabelundersökningar använda mig av en 

kontrollerande variabel som är ålder, då Inglehart menar i sin teori att utvecklingen av 

postmaterialistiska värderingar sker mer bland de unga människorna. Motiveringen bakom 

övervägandet av att ha just ålder som en extra variabel är den att enligt författarna till boken 

”The Individualizing Society – Value change in Europe and North America”, utgör ålder och 

två andra variabler (kön och utbildning) socio-demografiska variabler och är därför också 

relaterade till spridningen av politiska orienteringar och politiskt agerande.9 De är därmed 

centrala faktorer som kan påverka utvecklingen av den politiska kulturen och de olika 

värderingarna som delas av ländernas befolkning. En värderingsundersökning genomförd av 

European Value System Study Group, första gången år 1981 och sedan 1990, visade till 

exempel att mellan den här tidsperioden, ökade postmaterialismen och den kulturella 

individualismen väsentligt bland unga människor i västerländska samhällen.10 Här kan vi 

                                                           
7 Journals.cambridge.org 
8 Ester, Halman, de Moor “The individualizing society”, s. 1 
9 Ester, Halman, de Moor, ”The Individualizing society”, 
10 Ester, Halman, de Moor, ”The Individualizing society”, s. 90 
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alltså se att ålder är en betydande variabel för utvecklingen av olika filosofiska åskådningar, i 

det här fallet postmaterialismen. Dock så kom jag fram till att ålder inte blir en relevant 

variabel i min undersökning, då min vetenskapliga fråga avser att undersöka skillnader i 

ländernas socioekonomiska situation, för att senare kunna se om Ingleharts hypoteser är 

tillämpbara på valet av de av mig valda länderna. Jag kommer därför att ha en mer generell 

analys av den polska och ukrainska befolkningens värderingsundersökningar.  

Vissa variabler kan ibland vara svåra att jämföra, då betydelsen av en variabel i ett visst land 

kan skilja sig i betydelse i ett annat land.11 För att variablerna ska kunna jämföras, måste de 

därför ha samma mening i länderna som man undersöker. Ett exempel är betydelsen av att 

vara ”liberal”. Det räcker med att jämföra Sverige med USA för att se, att betydelsen av 

uttrycket liberal skiljer sig åt, även fast nivån av de postmaterialistiska värderingarna är hög i 

båda länderna. De variablerna jag har valt är dock inte problematiska när det gäller deras 

innebörd, då de torde ha samma mening i båda länderna.     

 

1.5 Material 

Min tanke från början var att vid alla beräkningar och tabeller använda mig av två olika 

databaser, World Values Survey (WVS) och European Social Survey (ESS). När jag sedan ville 

undersöka om de två databaserna hade relevant information, kunde jag bara komma åt 

informationen lagrad i databasen WVS. Den andra databasen krävde ett konto, vilket inte 

var så enkelt att skapa. Därför också bestämde jag mig för att i mina analyser på hur 

postmaterialismen i Polen och Ukraina ser ut genom de olika tidsperioderna, bara använda 

mig av databasen World Values Survey.  

Vad som enligt mig kommer krävas ytterligare för att man ska kunna förstå resultatet av min 

analys, är en beskrivande del om den politiska kulturen i Polen och i Ukraina genom 

historien. Därför kommer jag även här att använda mig av data på internet och böcker som 

beskriver utvecklingen i Polen och Ukraina sedan kommunisttiden.                                                          

Det material jag kommer att använda mig av för att beskriva min teori och vad termen 

postmaterialism innebär, är främst boken ”Modernization and Postmodernization. Cultural, 

                                                           
11 Ester, Halman, de Moor, ”The Individualizing society”, s. 29 
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economic and political change in 43 societies” av Ronald Ingelhart. Ytterligare en viktig 

informationskälla kommer att vara boken ”The Individualizing Society – Value change in 

Europe and North America” skriven av Peter Ester, Loek Halman och Ruud de Moor. Den här 

boken beskriver bland annat syftet med databaserna där man kan hitta människors olika 

värderingar inom många olika områden, och den analyserar utvecklingen av den så kallade 

”individualiseringsprocessen” (”process of individualization”12), som hänger ihop med 

utveckling av postmaterialismen. Utöver det kommer jag att även använda mig av relevanta 

artiklar på internet.  

 

1.6 Disposition 

I kapitel ett inleder jag min uppsats med lite bakgrundsfakta och motivering till valt 

forskningsområde. Senare beskriver jag syftet och frågeställningen som är grunden för min 

analys. Därefter kommer underkapitel om avgränsningen, metoden och materialet som jag 

valde att använda mig av i min uppsats. Här tar jag upp vad som ska undersökas, varför, på 

vilket sätt och med hjälp av vilket material. Kapitel två består av tidigare forskning kring det 

här ämnet och bakgrunden till min utgångsteori. Fortsättningsvis i samma kapitel definieras 

termen postmaterialism. På slutet har jag även med lite bakgrundsfakta om Polen och 

Ukraina, från det hur deras situation såg ut under bland annat kommunisttiden fram till hur 

länderna blev självständiga stater. Innehållet i kapitel tre består av analysdelen. I det kapitlet 

kommer jag att tolka olika sortens tabeller över de förändringarna i människors värderingar 

som jag har fått fram. Med hjälp av teorin och all bakgrundsfakta som jag får fram, ska jag 

sedan tolka resultaten i tabellerna. Till sist kommer en sammanfattning av det jag har 

kommit fram till i kapitel fyra. 

 

2. Tidigare forskning och bakgrund 

Tidigare forskning kring det här området innefattar forskning kring postmateriell framväxt, 

beskrivning av dess innebörd och även relevant bakgrundsfakta kring länderna Polen och 

                                                           
12 Ester, Halman, de Moor ”The individualizing society” 
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Ukraina. I början kommer jag att fokusera mig på postmaterialismen och teorin kring den, 

därefter ska jag beskriva nödvändig historisk bakgrundsfakta om Polen och Ukraina. 

 

2.1 Tidigare forskning och teori 

Under de senaste decennierna har det skett vissa värderingsförskjutningar i de västerländska 

samhällena som enligt Ronald Inglehart beror på den materiella tryggheten, som en stor del 

av människorna upplever idag. Inglehart menar att den västerländska människan alltmer 

värderar inre lycka och personlig utveckling framför lyckan av att tillfredsställa sina 

materiella behov.13 Inglehart skriver i sin bok att ju starkare, rikare och mer utvecklat land, 

desto större är chansen att staten utvecklas i riktning mot postmodernismen.14 Enligt 

Inglehart beror förändringarna på att majoriteten som växer upp i dagens västerländska 

samhälle, har det mycket bättre nu än de äldre generationerna och de har aldrig upplevt 

materiella brister som inte tillfredsställde deras grundbehov. Människorna känner en större 

fysisk trygghet, då västerländska länder inte har varit i krig på flera decennier och de flesta 

vet därmed inte vad det innebär att oroa sig för sin framtid. Många människor, speciellt de 

yngre generationerna, blir väldigt sällan nöjda med det de har och de strävar alltid efter nya 

saker och upplevelser. När de materiella behoven och den fysiska tryggheten blir 

tillfredsställda, dyker därför andra behov upp. De behoven handlar nu mer om att finna inre 

lycka och känna en personlig utveckling. En ny bil eller ett par moderna skor är saker som 

människan nöjer sig tillfälligt med. 

Inglehart lade redan i början av 70-talet märke till en förändring i människors värderingar 

över olika livsfrågor. Hans mest grundläggande teori kring dessa värderingsförändringar 

kallade han ”The silent revolution”, som på svenska betyder ”Den tysta revolutionen”. 

Huvuddragen i den är precis som jag nämnde innan, att människor i det västerländska 

samhället går från att värdera materiell lycka och fysisk trygghet, till att allt mer uppskatta 

andra slags värden, såsom livskvalitet och självutveckling. Sedan Inglehart presenterade sin 

teori om den tysta revolutionen på 70-talet, har hans teori fått stor uppmärksamhet. På 

senare tid har det blivit ett stort studieområde. 

                                                           
13 Inglehart ”Modernization and Postmodernization. Cultural, economic and political change in 43 societies” 
14 Inglehart ”Modernization and Postmodernization. Cultural, economic and political change in 43 societies”  
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Det finns även en annan teori som har utforskats av forskarna Peter Ester, Loek Halman och 

Ruud de Moor, och den går ut på att samhällena går mot en individualiseringsprocess.15 

Grundhypoteserna bakom den här processen är att ju bättre staterna har det ekonomiskt, 

desto mer förändras befolkningens värderingar i riktning mot individualiseringen. Därmed 

följer även sekularisationsprocessen, demokratiseringen och emancipationen. 

Individualiseringens innebörd är att människors värderingar, deras tro, attityder och 

uppförande, alltmer beror på deras personliga val och inte längre så mycket på traditioner 

och sociala institutioner.16 Individualiseringen kan därför ses som en faktor bakom 

postmaterialismens utveckling. Individualiseringens påverkan på olika områden, bland annat 

på religion, den politiska kulturen och på arbete, har undersökts av forskarna Ester, Halman 

och de Moor och resulterat i boken ”The individualizing society – Value change in Europe and 

North America”. Utöver boken, är författarna tillsammans med andra akademiker en del av 

”European Value System Study Group” (EVSSG), vars mål är att undersöka om och i vilken 

utsträckning människor i Europa delar samma värderingar, och i vilken riktning utvecklas de 

här värderingarna. Undersökningarna görs varje nionde år, med start år 1981, och går 

numera under namnet ”European Values Study” (EVS).17  

En stor del av forskningen inom området värderingsförändringar står Inglehart själv för, men 

han har även tagit hjälp av ovan nämnda och även andra forskare, och tillsammans med dem 

undersökt på olika sätt de värderingsförskjutningar som ägt rum sedan han presenterade sin 

teori om den tysta revolutionen. Ingleharts betydande undersökningar var en bidragande 

faktor för utvecklingen av databaserna European Values Study (EVS), samt även World 

Values Survey (WVS). Sedan slutet av 70-talet har man kontinuerligt med några års 

mellanrum undersökt värderingar i ett 100-tal länder över hela världen, därav cirka hälften 

europeiska länder. Syftet med de här studierna är att undersöka individernas tankar och 

värderingar kring olika livsfrågor som innefattar bland annat religion och könsroller.18 

Dessutom försöker man att även att se om det finns en gemensam värderingsförändring i de 

länderna som undersöks. Länder från hela världen ingår i undersökningen, därmed finns det 

många historiska och kulturella olikheter. Det som man dock har kunnat konstatera är, att 

                                                           
15 Ester, Halman, de Moor ”The individualizing society” 
16 Ester, Halman, de Moor ”The individualizing society” , s. 7 
17 Ester, Halman, de Moor ”The individualizing society”, förord 
18 World values survey.org/WVSContents 
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undersökningarna i västvärldens länder har visat ungefär samma resultat vad det gäller 

materialism och postmaterialism. Huvuddragen i undersökningarna är att yngre 

generationer är mer postmaterialistiska än äldre generationer och att 

individualiseringsprocessen utvecklas också snabbare i de yngre generationerna.19 Om man 

jämför undersökningarna som har gjorts i de olika länderna, kan man se att i de länderna där 

det finns välfärd har befolkningen mer postmaterialistiska värderingar, än de människorna 

som har levt med välfärd under en kortare tidsperiod.   

För att en stat ska kunna utvecklas och för att man ska kunna gå mot ett postmodernt 

tillstånd, måste medborgarna kunna lita på staten och på varandra. Demokrati är en viktig 

förutsättning. Inglehart anser att om en stat ska kunna ha en stabil demokrati, så måste den 

först ha tillväxt i ekonomin, den sociala strukturen och kulturen.20 Det är de starkare och 

rikare staterna och dessas befolkning som kan utveckla de postmoderna värderingarna. Med 

detta visar Inglehart att demokrati är en viktig faktor för den politiska kulturen, men att det 

även är den ekonomiska tillväxten som påverkar graden av stabil demokrati. I Östeuropas 

stater har kommunisttiden, de icke-demokratiska politiska systemen och korruption varit ett 

hinder för ländernas utveckling under olika tidsperioder. Det som därför prioriterades högst, 

var den grundläggande ekonomiska och fysiska säkerheten. De flesta östeuropeiska stater 

har inte haft tilltro till det politiska systemet, då de inte hade fått uppleva välfärden. Välfärd 

är en viktig faktor för att människor ska kunna tänka på andra saker än säkerställning av de 

grundläggande behoven.  

 

2.2 Knapphetshypotesen                                                 

Inglehart menar att hans teori bygger på något som han kallar för knapphetshypotesen. Han 

beskriver det som att tillgången är det avgörande för vad som är eftertraktat. Behov som 

inte är tillfredsställda är mer eftersträvansvärda än de som kan bli tillfredsställda. Hos en 

person som alltid har haft lite pengar och de materiella tingen, kommer de materiella värden 

att värderas högst. Däremot de människorna som inte vet hur det är att leva i materiell och 

fysisk osäkerhet, kommer inte ha något större materiellt behov att tillfredsställa och deras 

prioriteringar kommer därför att utgöras av andra slags värden, framför de mest 

                                                           
19 Ester, Halman, de Moor ”The individualizing society” 
20 Inglehart ”Modernization and Postmodernization. Cultural, economic and political change in 43 societies” 
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grundläggande. De eftersträvade värdena hos en sådan person berör istället personens 

individuella lycka, till exempel att känna inre harmoni och få sin vilja och sina drömmar 

uppfyllda.  

 

2.3 Definition av postmaterialism och postmaterialistiska värderingar 

För att kunna definiera vad postmaterialism är, måste vi först veta innebörden av 

materialism. Materialism definieras av den svenske teologen Thorleif Pettersson som ”en 

ensidig inriktning på ett konkret välstånd”.21 Däremot Inglehart beskriver begreppet 

materialism som ”en övervälvande betoning på materiellt välbefinnande och fysisk 

trygghet”.22 Materialism kan därmed sammanfattas som en filosofisk åskådning, där man 

anser att materia är det enda verkliga och viktiga. Det är moderniseringsprocessen som är 

upphovet till den materialistiska åskådningen, då moderniseringen utvecklades efter den 

Franska Revolutionen och industrialiseringen av England. Det ledde till sammanlänkade 

fundamentala förändringar i den ekonomiska, teknologiska, socio-kulturella och även den 

politiska sfären.23 Människorna satsade nu på den ekonomiska och teknologiska 

utvecklingen som kunde försäkra deras materiella grundbehov. 

Postmaterialismens betydelse är det som kommer efter materialismen och därmed 

modernismen. Inglehart definierar det som en betoning av livskvalitet och frihetsvärden, 

istället för materialistiska trygghetsvärden och materiellt välstånd.24 Enligt Pettersson, en 

postmaterialist är en person som prioriterar livstillfredsställelse och självförverkligande.25   

Huvuddragen i de postmateriella värderingarna är att människor i välfärdssamhällen går från 

att värdera materiell lycka och fysisk trygghet, till att allt mer uppskatta andra saker i livet, 

såsom livskvalitet och självutveckling. Människor värderar det egna välbefinnandet och att 

uppleva roliga saker för stunden högre än sparsamhet, hårt arbete och slit. Inglehart 

beskriver postmateriella värderingar som en övergång från trygghetsvärden till 

frihetsvärden. En postmaterialist definieras även som en människa som är mer 

                                                           
21 Pettersson, 2005 
22 Inglehart, 1977, s. 3 
23 Ester, Halman, de Moor ”The individualizing society”, s. 3 
24 Inglehart, 1977, s.3 
25 Pettersson, 2005 
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individualistisk, då med postmaterialismen följer en individualiseringsprocess. Med det 

menas att om det som räknades mest tidigare som familjen, den kollektiva moralen och det 

sociala livet, börjar i och med värderingsförändringarna ändras till att istället omfatta de 

individualistiska värdena, som personen själv väljer att uppskatta.  

 

2.5 Polens bakgrund 

Den polska staten har en komplicerad historia, då den under 100-års tid inte har ansetts vara 

en självständig stat. Polen förlorade sin självständighet år 1785, och fick tillbaka den år 1918, 

för att några år senare bli en sovjetisk vasallstat.26 De här långa perioderna utan 

statslegitimitet har bidragit till landets medborgare har bland annat ett utomstående 

förhållningssätt till statsmakten, som är förankrad i samhället utan legitimitet. En stor del 

forskare anser att denna legitimitet har förbehållits en grupp av människor från den sociala 

klassen, vilka var mer bildade och därmed mer kunniga, och just de människorna hade fått 

en avgörande roll i bland annat formuleringarna och försvaret av den nationella identiteten 

och även skapandet av kulturella, politiska och vetenskapliga värden utanför statsmakten. 

Den här gruppen av kunniga människor kallades för ”inteligencja” vilket översatt till svenska 

betyder ”intelligens”. 

Kristian Gerner, som är en svensk historiker, beskriver den historiska utvecklingens 

konsekvenser i Polen som:  

”… staten (kom, min anm.), både regeringen och institutionerna, av många medborgare att 

betraktas som ”främmande”, som något att bedra, inte att samarbeta med. Under 1800-

talet utvecklades bland polackerna, som då inte hade någon egen stat, en politisk kultur där 

samhället… ställdes mot staten. Denna kultur vidareutvecklades dels under den tyska 

ockupationen 1939–1945, och dels under den kommunistiska diktaturen 1948–1989 till ett 

starkt civilt samhälle.”27 

Vidare, inteligencjas idétraditioner före Andra Världskriget betonade vetenskapligt frihet, 

autonomi och en distinkt separation mellan vetenskap och politik. Det polska 

                                                           
26 Norling ”Mot Väst – vetenskap, politik och transformation i Polen 1989-2011” 
27 Gerner, Kristian, ”Polen – från motstånd i Gdansk till EU-medlemskap” s. 221 
Björklund, Fredrika & Gerner, Kristian ”Det nya Östeuropa – Stat och nation i förändring” 
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forskningssystemet och forskningspolitiken följde den traditionen även efter de första åren 

efter världskrigets slut. När Sovjet tog över makten i Polen och införde sin forskningspolitik, 

var den helt rakt emot inteligencjas forskningsideal. Efter kommunismens fall blev dock 

inteligencjas forskningsideal och deras syn på vetenskapens roll i samhället återigen av stor 

betydelse. När Polen ännu en gång blev självständigt efter 1989, var den allmänpolitiska 

situationen i landet svår, då landet hade stor skuldbörda och därmed allvarliga ekonomiska 

problem. Dessutom hade Polen ingen konsumtionsmarknad, då landet var så gott som 

opåverkad av västkapitalismen. Trots att den ursprungliga tanken hos fackföreningen 

Solidarność var en föreställning om en ”korporativt styrd regim”, med idéer mer åt det 

socialliberala hållet, antog man istället en neoliberal syn. Genom snabba och radikala 

reformer var Polen i början av 1990 först av de statssocialistiska länderna med att återinföra 

marknadsekonomin. Den här processen skulle snart prägla även resten av Öst- och 

Centraleuropa.  

Under de åren Polen var under kommunistiskt styre, led landet av stora brister på flera olika 

områden. Dessa brister märktes tydligt i demokratin, i medborgarrätten, i produktionen och 

även i utbudet av varorna. Även om den ursprungliga tanken med kommunismen var att alla 

människor skulle få ett mer rättvist liv, med jobb för alla, så såg det annorlunda ut i 

verkligheten, då människorna ägdes av staten. Även industri och alla kommunikationsmedel 

var statsägda, vilket gav staten maktbefogenhet över människornas liv. Det var många 

människor emot, då man inte kunde uttrycka sina ambitioner på det sättet man ville.                     

Slutet på den kommunistiska eran innebar därmed många olika förändringar i den 

ekonomiska, politiska och administrativa sfären. Ett par exempel är förändringar i statliga 

institutioner och strukturer, instiftandet av en börs och aktiemarknad, privatiseringar av den 

statliga industrin och en övergång från tung industri till produktion av konsumtionsvaror.28 

Det hela bar med sig en stor administrativt kaos. Efter fyra decennier där forskningssystemet 

och forskningspolitiken har präglats av centralisering, har äntligen idéerna om vetenskaplig 

frihet, självstyre och autonomi kunnat förverkligas. Därmed var också en separation av 

politiken från vetenskapen möjlig, vilket var viktigt för att motverka en upprepning av den 

statssocialistiska styrning kommunisterna använde sig av. Nu hade inte politikerna någon 

större makt över formuleringarna av vad som var vetenskapens och forskningens uppgifter, 

                                                           
28 Norling ”Mot Väst – vetenskap, politik och transformation i Polen 1989-2011” 
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utan det området tillhörde nu akademikerna. Det var ungefär så inteligencjan hade föreställt 

sig relationen mellan vetenskap och politik under mellankrigstiden. Relationen mellan politik 

och den kunskap vetenskap frambringade, gick från att omfatta ideal och värden som först 

och främst samhället skulle känna på, till att kort tid därefter omfatta ideal som snarare 

erkände dess egenvärde. Det här idealet har varit starkt förankrad i den politiska historien, 

då precis som jag nämnde tidigare, har den här relationen mellan politik och vetenskap och 

även utseendet på forskningspolitiken varit en idé som inteligencjan hade redan efter Andra 

Världskriget.  

Frigörelsen från kommunisterna leddes av den fackliga rörelsen Solidarność, med Lech 

Wałęsa som ledare.29 Wałęsa blev sedan landets förste demokratiskt valde president. Under 

00-talet splittrades dock demokratirörelsen Solidarność och Polen styrdes därefter av en rad 

andra, svagare regimer. De första åren efter kommunisttiden var Polen i stort ekonomiskt 

behov, då landets ekonomi var mer eller mindre sönderfallen. Det som ansågs vara 

angeläget då var mobiliseringen av offentliga resurser som i första hand skulle användas till 

uppbyggnaden av marknadsekonomin. Kort därefter påbörjade man förberedelserna inför 

EU-inträdet och det bidrog till omfattande omförhandlingar och omtolkningar av bland 

annat synen på den anti-politiskt orienterade forskningspolitiken, vilkets grundval var 

akademisk självorganisering. Efter EU-inträdet, år 2004, blev ekonomin i landet allt bättre 

men samtidigt var väldigt många människor arbetslösa. Siffran på arbetslösheten var 

betydligt högre under 00-talet, jämfört med kommunisttiderna, då nästan alla hade ett jobb.  

Efter EU-inträdet skedde många positiva förändringar i landets utveckling. Även om Polen 

fortfarande till stor del är ett jordbruksland med utbredd fattigdom som speciellt märks på 

landsbygden, så kan man se betydande skillnader i den ekonomiska utvecklingen under ett 

kort tidsperiod. Till exempel, vid övergången till marknadsekonomin i början av 1990-talet, 

hade polackernas levnadsstandard nått bara 25 procent av EU-genomsnittet, vilket fram till 

år 2011 ökade till att omfatta hela 65 procent.30 Polens ekonomiska tillväxt har på senare år 

varit bättre än ekonomisk tillväxt i EU som helhet, och om det fortsätter i samma riktning, 

kommer landet kunna nå EU:s genomsnittliga levnadsstandard på ett kvartssekel. Några av 

de bakomliggande faktorerna för landets höga tillväxt på senare år har bland annat varit 

                                                           
29 Landguiden.se, Polen - Modern Historia 
30 So-rummet.se, Fakta om Polen 
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utbyggnaden av industrin och tjänstesektorn. Dock så är arbetslösheten i landet fortfarande 

hög vilket tillsammans med låga löner, resulterar i att många polacker flyttar från sitt 

hemland till de västeuropeiska länderna i hopp om jobb och ett bättre liv. 

Arbetskraftsutvandringen gäller inte bara människor med sämre utbildning eller de utan 

någon utbildning överhuvudtaget, utan även utbildade människor som har attraktiva yrken, 

så som läkare och ingenjörer. Anledningen här är först och främst de stora löneskillnaderna 

mellan Polen och Västländerna. Den massiva arbetskraftsutvandringen som började efter år 

2004, då Polen blev medlem i EU, har skapat betydande brister i arbetskraften i landet, 

speciellt bland de högre yrkena.  

Den dominerande religionen i Polen är romersk katolicism och den katolska tron är en viktig 

del i den nationella identiteten.31 Den katolska kyrkan har spelat stor roll redan långt bak i 

Polens historia. Till exempel, under den tiden då Polen inte hade någon statsbildning, var 

den katolska kyrkan huvudsakligen den enda organisationen där polackerna kunde uttrycka 

sina ambitioner. Vidare, hade den katolska kyrkan gjort motstånd mot den kommunistiska 

regimen genom att försvara de mänskliga rättigheterna och det nationella oberoendet.32               

Katolicismen i Polen spelar därför stor roll inte bara historiskt men även kulturellt och 

politiskt. Politiskt sätt har den katolska kyrkan ett relativt stort inflytande på landets 

lagstiftning. Till exempel är fri abort förbjudet. Ytterligare en faktor som har påverkat 

polackernas tro på den katolska kyrkan är polacken Karol Wojtyla, som under åren 1978-

2005 var påve för den katolska kyrkan. Hans namn som påve var Johannes Paulus II och han 

har varit en stolthet för många polacker. Påven Johannes Paulus II har även spelat en viktig 

roll för kommunismens sönderfall i de Östeuropeiska staterna. 

 

2.6 Ukrainas bakgrund 

I samband med grundandet av det så kallade Kievriket i slutet av 880-talet, skapades 

ukrainarnas nationala identiteter. Det Kievska riket upplöstes på 1200-talet och sedan dess 

har ukrainarna varit under många olika styren, bland annat under ett polskt styre.33  Efter 

Första Världskriget växte ett stort missnöje bland det ukrainska folket, vilket resulterade i 

                                                           
31Gul.gu.se 
32Signum.se 
33 Globalis.se - Ukraina 



18 
 

den ryska revolutionen i februari år 1917. Därefter väcktes tankar bland ukrainarna om en 

självständig stat, vilket också förverkligades bara ett år senare. Den ukrainska staten var 

dock inte helt självständig än, då det i tre år efter utropet om en självständig Ukraina, rådde 

inbördeskrig i landet och kort därefter delades Ukraina mellan polacker och ryssar. I 

samband med uppdelningen 1922, grundades den ukrainska socialistiska sovjetrepubliken. 

Därmed var Ukraina en av de fyra republiker som grundade Sovjetunionen. 

Med Josef Stalins seger i kamp om ledarskap för den socialistiska sovjetrepubliken, 

genomfördes i Ukraina en rad olika förändringar under stort förtryck. Bland annat utfördes 

en tvångskollektivisering av jordbruket och en utrotning av de politiska och kulturella 

eliterna i landet. Under Stalins ledning drabbades Ukraina av utbredd svältdöd och i 

samband med andra världskriget dog även miljontals ukrainare i krig och utrensningar.34 

Konsekvenserna av andra världskriget var förödande även för det ukrainska landskapet, då 

många städer totalförstördes. Genom kriget skedde dock utbredning av det ukrainska 

området, då i stort sätt alla delar av Ukraina som tidigare erövrades av polacker och ryssar, 

förenades till slut igen. 

Efter reaktorolyckan i Tjernobyl 1986, blev det ukrainska folket mycket motiverade till att 

bilda stark opposition mot det hårda kommuniststyret. 1991, fem år efter olyckan i 

Tjernobyl, föll Sovjetunionen samman. Samma år utropade Ukraina sin självständighet.35 En 

djup ekonomisk kris följdes av en rad hårda politiska stridigheter, som vid millennieskiftet 

började gå mot auktoritärt styre. Omfattande folkliga protester de kommande åren efter 

millennieskiftet tvingade fram ett omval, vilket trots allt inte var till stor hjälp mot den 

politiska turbulensen, då det hela tiden pågår bittra motsättningar mellan de ledande 

politiska aktörerna. 

Efter den uppnådda självständigheten 1991, präglades Ukrainas utrikespolitik av en strävan 

mot EU- och Natomedlemskapet. Målet var att skapa goda förbindelser västerut, samtidigt 

att minska beroendet av Ryssland. Med maktskiftet 2010, då Viktor Janukovytj blev 

president, förändrades dock situationen och återigen fanns ett större intresse i riktning för 

Ryssland. Janukovytjs politik utvecklades mot en mer auktoritär makt och det ledde till att 

Ukraina blev alltmer isolerat internationellt. På vägen till makten och sedan som president, 

                                                           
34 So-rummet.se, Ukrainas historia 
35 Dn.se, Ukrainas självständighet 1991 
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begick Janukovytj ett antal allvarliga brott, bland annat förskingring och massmord på 

ukrainska demonstranter, vilket ledde till att han störtades och flydde till Ryssland.36  

Den politiska turbulensen var under de senaste åren även mer märkbar, speciellt efter 

vintern 2014, då den politiska situationen i landet började likna en revolution. De dramatiska 

omvälvningarna i Ukraina skakade hela världen och situationen blev desto mer allvarlig när 

den ryske presidenten, Vladimir Putin började agera och blanda sig i den ukrainska politiken. 

Efter det stora missnöjet med den hårda regimen av den tidigare ukrainske presidenten, 

Viktor Janukovytj, skedde ett maktskifte i landet som dock möttes av stora protester. Det var 

de rysktalande kretsarna som visade sitt missnöje med valet och det ledde till en 

konfrontation med Ryssland som stödde ett uppror av proryska separatister i sydöstra 

Ukraina. Det hela ledde till brutala terrordåd som krävde flera tusen människors liv.37       

I maj 2014 valdes en ny president, Petro Porosjenko och ett nytt parlament, som är 

västorienterat. Med deras seger fullbordade man fort brytningen mellan Ukraina och 

Ryssland. Det främsta strävandet nu är ett EU-medlemskap, som anses vara det bästa sättet 

att få Ukraina på fötter igen. Landet är i djup ekonomisk kris och präglas svårt av korruption 

och EU anses vara vägen till en lösning för de här problemen.38 Vidare, är konflikten med 

separatister i östra Ukraina fortfarande inte löst. Deras motvilja till att samarbeta är en fryst 

konflikt som hindrar Kievs frihet. Det separatisterna vill är en folkomröstning som kommer 

att avgöra om östra delar av Ukraina ska tillhöra Ryssland. Det väcker dock oro om att det 

som hände med Krimhalvön, kommer att även hända den regionen och många fruktar att 

Ukraina kommer att plockas sönder bit för bit.39 

Sedan Ukrainas självständighet har befolkningen i landet minskat med över fem miljoner, då 

fler människor dör än föds varje år. De flesta som bor i Ukraina är etniska ukrainare, men 

den största minoritetsgruppen är ryssar. Samma gäller språken som talas i landet, då 

ukrainska är det officiella språket men följs därefter av ryskan, som var det enda tillåtna 

språket under Ukrainas tid som en del av den socialistiska sovjetrepubliken.                   

Som man kan se här, har därför Ryssland och den kommunistiska tiden lämnat många spår 

efter sig. Vad gäller den politiska kulturen i landet, har den sedan lång tid tillbaka varit 
                                                           
36 Dn.se – Janukovytj vill tillbaka till Ukraina 
37 Un.org 
38 Dn.se - valet i Ukraina, nej till putinism och extremism 
39 Aftonbladet.se – Problem efter Ukrainakrisen 
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komplicerad och är det fortfarande. Enligt forskare Steffen Halling och Susan Stewart från 

det tyska institutet för internationella- och säkerhetsfrågor, är Ukraina i många avseenden 

fast på samma ställe sedan transformationsfasen år 1991.40 De anser att situationen har på 

vissa sätt blivit även värre, då vid alla politiska val som hittills har gjorts, har eliten först och 

främst gynnat de kortsiktiga politiska behoven av en liten grupp av individerna. De 

långsiktiga åtgärderna och förståelsen för vad som är best för landet och dess invånare har 

knappt uppmärksammats av landets ledare. Den sovjetiska byråkratin präglar fortfarande 

den politiska effektiviteten och pålitligheten i landet.  

 

3. Analys 

Analysen jag kommer att göra nedan är en samling av data från databasen World Values 

Survey. Forskare har gjort undersökningar under olika tidsperioder. Den tidigaste 

undersökningen är från 1981-198441, men har data på bara tio länder som inte är relevanta 

för min analys. Jag kommer därför att använda mig av de senare undersökningarna som 

börjar på nittiotalet och framåt. Eftersom värderingsundersökningarna i Polen började redan 

1990, men 1995 i Ukraina, anser jag det vara lämpligast att börja med 

värderingsundersökningar i båda länderna med start år 1995. Jag ville egentligen ha med 

undersökningarna redan från det året då båda länderna blev fria från kommunismen, men 

eftersom det inte finns någon data på det, får jag göra analyser på de tidigaste 

värderingsundersökningarna som är tillgängliga i båda länderna. Den andra 

värderingsundersökningen jag valde att ha med är utförd mellan 2010-2014 och den 

omfattar hur utvecklingen av postmaterialismen såg ut i Polen och Ukraina närmast idag. 

Sammanlagt kommer jag göra analyser med åtta variabler från två olika tidsperioder som 

finns tillgängliga i WVS. 

Vidare kommer jag ta fram de variabler från databasen, som kan vara av betydelse för 

utvecklingen av postmaterialismen och som därmed också anses tillhöra den 

postmaterialistiska värderingsgrunden. Ett problem som jag stötte på när jag skulle 

kontrollera de av mig valda variablerna, är att vid de olika undersökningsvågorna har man 

                                                           
40 Swp-berlin.org 
41 World values survey.org  
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tagit fram olika variabler och de som till exempel fanns med i undersökningen från 1995-

1998 fanns inte med i den sista undersökningsvågen. Därför var jag tvungen att välja olika 

variabler vid olika tidsperioder som jag valde att undersöka. Jag försökte dock hitta 

motsvarande variabler eller de variablerna som hänger ihop med de postmaterialistiska 

värderingarna. I båda analysvågor kommer jag att undersöka fyra variabler var, sammanlagt 

kommer jag därför att presentera resultaten från åtta variabler. De variabler jag valde till 

min första undersökning från 1995-1998 är ”Future changes: less emphasis on money and 

material possession”, “Financial satisfaction” , ”Most important: first choice” och ”Feeling of 

happiness”. Vid den andra valda undersökningsvågen som är mellan 2010-2014, har jag valt 

”How democratically is this country being governed today”, “How much respect is there for 

individual human rights nowadays in this country”, ”Most important: first choice ”och 

”Feeling of happiness”. “Variablerna “Most important: first choice” och “Feeling of 

happiness” fanns med i båda analysvågorna och eftersom de båda är kopplade till de 

postmaterialistiska värderingarna, tyckte jag att det skulle vara intressant att ha med de och 

se hur värderingarna har ändrats under något decennier. 

 

3.1 Tabellanalyser från World Values Survey, undersökningsvåg 1995-1998 

I inledningen av tabellanalyserna har jag tänkt att först undersöka hur människorna förhöll 

sig till postmaterialismen och materialismen under den första vågen som jag valde att 

undersöka, nämligen 1995-1998. Jag valde att göra analys på hur stor andel av de 

människorna i urvalsprovet i procent ansåg sig vara postmaterialister, materialister eller en 

blandning av de båda. 

 

Tabell 1. Post-materialist index i Polen och Ukraina 1995-1998 

 Total Poland Ukraine 

Materialist 46,7 % 38,5 % 50,1 % 

Mixed 43,5 % 51,9 % 40,1 % 

Postmaterialist 3,1 % 5,1 % 2,3 %  
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Missing 6,6 % 4,5 % 7,5 % 

N 3964 1153 2811 

Källa: WVS                  

Selected samples: Poland 1997, Ukranie 1996 

Som man kan se under tabellen, gjordes undersökningarna i Polen 1997 och i Ukraina 1996. 

Analysen visar att de flesta människorna mätt i båda länderna totalt, räknade sig till 

materialister. Var för sig, är andelen av människorna som ansåg sig tillhöra materialister 

större i Ukraina än Polen, och därmed var på den tiden ungefär 50 procent av den ukrainska 

befolkningen materialister. Skillnaden mellan graden av materialister i Polen vs Ukraina blir 

11,6 procentenheter, vilket är en hög siffra med tanke på att båda länderna har varit i 

ungefär samma situation efter kommunismens fall och därmed kan man tycka att de borde 

haft mer liknande värderingar. Den största gruppen av människorna i Polen, som utgjorde 

lite mer än 50 procent, ansåg sig vara en blandning av både materialister och 

postmaterialister. Den procentuella andelen människor mellan 1995-1998 som betraktade 

sig vara postmaterialister är väldigt liten i båda länderna. Polen hade här ungefär två gånger 

så många postmaterialister än Ukraina, procentuellt sett. 

Nu när jag fått reda på hur det ser ut, kommer jag att gå in djupare i min studie och redovisa 

tabeller med de variablerna som har en postmaterialistisk grund. I nästa tabellundersökning 

tänkte jag ta variabeln ” Future: less emphasis on money and material possession”. Eftersom 

huvuddragen i det postmaterialistiska tänkandet är att människor går från att värdera 

materiell lycka och fysisk trygghet till att alltmer uppskatta värden som livskvalitet och 

självutveckling, är den här variabeln ett bra exempel på en postmaterialistisk värdering. 

Enligt Inglehart beror värderingsförändringarna på att majoriteten som växer upp i dagens 

västerländska samhälle, har det mycket bättre nu än de äldre generationerna och de har 

aldrig upplevt materiella brister som inte tillfredsställde deras grundbehov.42 Speciellt de 

yngre generationerna, blir väldigt sällan nöjda med det de har och de strävar alltid efter nya 

saker och upplevelser och det är också de som tidigare utvecklas till postmaterialister. 

Undersökningen av den här variabeln kommer att visa hur människor i Polen och Ukraina 

förhåller sig till utvecklingen av postmaterialismen. Ju fler procent tycker att det är bättre 

                                                           
42 Inglehart ”Modernization and Postmodernization. Cultural, economic and political change in 43 societies”  
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med mindre betoning på pengar och materiella saker, desto mer lutar deras värderingar åt 

det postmaterialistiska hållet.  

 

Tabell 2: Future: Less emphasis on money and material possessions 

 Total Poland Ukraine 

Good 41,9 % 51,8 % 37,9 % 

Do not mind 15,2 % 21,2 % 12,7 % 

Bad 23,4 % 14,6 % 27,0 % 

Don’t know 19,5 % 12,4 % 22,4 % 

N  3,964 1,153 2,811 

Källa: WVS                       
Selected samples: Poland 1997, Ukraine 1996  

Tabellen visar att 51,8 procent av de undersökta i Polen och 37,9 procent av de i Ukraina 

tycker att det är bra med mindre betoning på pengar och de materiella tillhörigheterna. Den 

procentuella skillnaden blir att 13,9 procentenheter mer av de undersökta i Polen tycker att 

det är bra att i framtiden sätta mer betoning på andra saker än de materiella. Däremot, de 

som tycker att det är dåligt med mindre betoning på de materiella tingen är fler i Ukraina än 

i Polen. Det visar ett mönster att befolkningen i Polen lutar mer åt de postmaterialistiska 

värderingarna än den ukrainska befolkningen. Det undersökta påståendet ”dåligt” visar att 

skillnaden mellan länderna är 12,4 procentenheter, det vill säga så många fler procent av de 

undersökta människorna i Ukraina tycker att det är dåligt att i framtiden sätta mindre 

betoning på de materiella önskningarna. Enligt Ingleharts hypotes är de människor som 

upplever ekonomisk otillfredsställelse mer materialistiska, då det är deras första prioritering 

att känna sig ekonomiskt tillfredsställd. Med hjälp av bakgrundsfakta om Polen och Ukraina 

anser jag att Ingleharts hypotes stämmer vid undersökningen av den här frågan, då Polen är 

mer utvecklat på den ekonomiska planen än Ukraina. Därför också lutar den polska 

befolkningen mer åt de postmaterialistiska värderingarna. 

För att se hur befolkningen i Polen och Ukraina ser på sin ekonomiska situation valde jag att 

ta med variabeln ”Financial satisfaction”. Resultaten från den här variabelundersökningen 

kommer att antingen styrka eller försvaga resultaten från föregående variabelundersökning. 

Den här variabeln hade en skala mellan 1-10, där 1 var lika med inte nöjd och 10 var lika med 
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nöjd. Jag valde att göra analysen enklare att tyda och därför summerade jag skalan 1-5 till 

inte nöjd, och skalan 6-10 till nöjd. 

Tabell 3: Financial satisfaction 

 Total Poland Ukraine 

Dissatisfied (1-5) 80,9 % 69,9 % 85,2 % 

Satisfied (6-10) 16,3 % 29,5 % 10,8 % 

Don’t know 2,8 % 0,6 % 3,8 % 

N 3,964 1,153 2,811 

Källa: WVS                                    
Selected samples: Poland 1997, Ukranie 1996 

Tabellen visar att påståendet inte nöjd har valts av cirka 80 procent av alla undersökta 

personer i båda länderna. Med andra ord betyder det att så lite som 20 procent av de 

undersökta personerna från Polen och Ukraina är nöjda med sin ekonomiska situation. Även 

i den här variabelundersökningen märker man att befolkningen i Polen är mer nöjda med sin 

ekonomi än den ukrainska befolkningen. Av alla undersökta människor i Ukraina, lutar cirka 

85 procent åt att inte vara nöjda med sin ekonomiska situation, medan det i Polen är cirka 

15 procentenheter färre personer. 29,5 procent av de undersökta i Polen valde någon av 

siffran på skalan 6-10, det vill säga de lutar mer åt att vara nöjda än att inte vara nöjda med 

sin ekonomi. I jämförelsen med Ukraina skiljer det cirka 19 procentenheter, då knappt elva 

procent av de undersökta i Ukraina svarade att de var nöjda. Jag fick fram att medelvärdet 

på den ursprungliga skalan mellan 1-10 blev cirka 4,4 i Polen och medelvärdet av de valda 

svaren i Ukraina blev tre. Vi kan därför konstatera att variabeln ekonomisk tillfredsställelse 

stödjer resultaten från förra variabelanalysen och därmed stödjer även den Ingleharts 

hypotes om förutsättningar för utvecklingen av de postmateriella värderingarna.  

 

Nästa variabel som jag valde för min analys är ”Most important: first choice”, där 

människorna kunde välja mellan fyra olika alternativ. Jag ansåg att den här variabeln är 

relevant för utvecklingen av de postmaterialistiska värderingarna, då två av de fyra 

alternativen räknas till Ingleharts postmaterialistiska index. Resultaten av den här 

variabelundersökningen kommer att visa vad befolkningen i Polen och Ukraina anser vara 
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viktigast. Även den här variabeln är kopplad till de tidigare undersökta variablerna, då vi hela 

tiden har att göra med Ingleharts första hypotes om påverkan av den rådande 

socioekonomiska situationen i länderna.  

 
Tabell 4: Most important: first choice 

 Total Poland  Ukraine 

A stable economy 61,8 % 48,9 % 67,1 % 

Progress toward a less impersonal and 
more humane society 

11,8  % 9,8  % 12,6 % 

Progress toward a society in which ideas 
count more than money 

3,5 % 6,4 % 2,2 % 

The fight against crime 20,7 % 33,6 % 15,4 % 

No answer / do not know 2,3 % 1,3 % 2,7 % 

N 3,964 1,153 2,811 

Källa: WVS                              
Selected samples: Poland 1997, Ukranie 1996 

Tabell 4 visar att det främst valda alternativet av de undersökta personerna i båda länderna 

är en stabil ekonomi. Nästan hälften av de undersökta människorna i Polen svarade att det 

viktigaste för de är en stabil ekonomi, och nästan 70 procent av de undersökta i Ukraina 

svarade likadant. Det är inte förvånansvärt med tanke på att undersökningarna gjordes bara 

några år efter kommunismens fall. Länderna var då ekonomiskt skuldsatta och outvecklade 

jämfört med många andra europeiska länder. Det alternativet som i båda länderna tog andra 

plats efter en stabil ekonomi är bekämpning av kriminalitet. Så många som nästan 34 

procent av de undersökta i Polen tyckte att det viktigaste var att bekämpa kriminaliteten. I 

Ukraina valdes det här alternativet av ungefär hälften så många människor som i Polen, sett 

procentuellt sett. Det är intressant att se de här resultaten, även om jag inte har tillräcklig 

bakgrund för att kunna svara på varför så många människor valde det påståendet, att det 

hamnade på andra plats. Det viktigaste med den här variabelundersökningen är egentligen 

att se hur många procent av människorna i de två länderna valde ett av de mer 

postmaterialistiska alternativen, som var: progress mot ett mindre opersonligt och ett mer 

humant samhälle och progress mot ett samhälle där idéer är viktigare än pengar. Cirka tio 

procent av de undersökta i Polen och nästan 13 procent av de undersökta i Ukraina ansåg att 
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det viktigaste är att sträva mot ett mindre opersonligt och mer humant samhälle. Den mest 

postmaterialistiska variabeln som var strävan efter ett samhälle där idéer räknas mer än 

pengar, valdes av 6,4 procent av de undersökta i Polen och bara av cirka 2,2 procent av de 

undersökta i Ukraina. Det procentuella antalet är lågt i båda länderna, men vi kan tydligt se 

att skillnaden är nästan tre gånger så stort, sett i procentenheter. Slutsatsen i den här 

variabelundersökningen blir därför att den polska befolkningens värderingar innan 

millenniumskiftet lutade mer åt det postmaterialistiska hållet, än den ukrainska 

befolkningens värderingar.  

 

Nu kommer vi till den sista variabeln i första valda undersökningsvågen mellan 1995-1998. 

Den här variabeln kommer att visa hur pass mycket människorna i Polen och Ukraina anser 

sig vara lyckliga. Det är en variabel som jag anser vara relevant för min studie av 

postmaterialistisk utveckling, då enligt Inglehart är den riktiga lyckan något som vi får 

uppleva och som kvarstår. De materiella tingen tillfredsställer människorna under kort tid 

och människan kan därför inte känna sig fullt lyckligt Samma variabel kommer jag att 

undersöka även i andra undersökningsvågen. Då kommer jag kunna se om människorna i 

Polen och Ukraina känner sig lyckligare eller olyckligare, cirka 15 år senare.  

 

 

 

 

Tabell 5: Feeling of happiness 

 

 Total Poland Ukraine 

Very happy 8,8 % 18,3 % 4,9 % 

Quite happy 48,5 % 67,0 % 40,9 % 

Not very happy 32,3 % 11,5 % 40,9 % 

Not at all happy 6,7 % 2,5 % 8,4 % 

Don’t know 3,6 % 0,7 % 4,8 % 

N 3,964 1,153 2,811 

Källa: WVS                                                                                                                                                                             
Selected samples: Poland 1997, Ukraine 1996 
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Majoriteten av de undersökta personerna i Polen anser sig vara ganska lyckliga. Den gruppen 

utgör 67 procent. I Ukraina finns det två påståenden som tog första plats i lika antal svar. Det 

är ganska lycklig och inte så lycklig. Cirka 41 procent av de undersökta i Ukraina känner sig 

ganska lyckliga och det är 16 procentenheter färre jämför med de undersökta personerna i 

Polen. Lika många i Ukraina som känner sig ganska lyckliga, är de som känner sig inte så 

lyckliga. De som känner sig väldigt lyckliga är cirka 18 procent i Polen och nästan fem procent 

i Ukraina. Även här ser vi att det skiljer cirka 13 procent mellan länderna och att 

människorna i Polen verkar känna sig lyckligare än de i Ukraina. Till slut svarade bara 2,5 

procent av de undersökta i Polen att de inte alls känner sig lyckliga och i Ukraina nådde 

svaren upp till över 8 procent.  

När man slår ihop påståendena väldigt lycklig och ganska lycklig får man något över 85 

procent i Polen och cirka 46 procent i Ukraina. Att så många fler människor kände sig lyckliga 

i Polen efter kommunismens fall kan bero på att de äntligen kunde leva i en fri, demokratisk 

stat med många fler möjligheter än under kommunismens tid. I Ukraina såg situationen 

annorlunda ut, då precis som jag nämnde i avsnittet om Ukrainas bakgrund, fann sig landet 

efter kommunismens fall i en djup ekonomisk kris som följdes av en rad hårda politiska 

stridigheter, vilka senare resulterade i ett auktoritärt styre. Det kan vara en av anledningarna 

till varför den ukrainska befolkningen inte kände sig så lycklig.                                 

 

 

3.2 Tabellanalyser från World Value Survey, undersökningsvåg 2010-2014 

Den andra undersökningsvågen gjordes med cirka 15-års mellanrum från den av mig första 

valda undersökningsvågen. Två av variablerna som undersöktes mellan 1995-1998 kommer 

att presenteras även här. De två andra variablerna är kopplade till Ingleharts påstående om 

att demokrati och skydd av de mänskliga rättigheterna måste vara välfungerande faktorer i 

ett land, där människorna ska kunna utveckla postmaterialistiska värderingar.43 Därför valde 

jag att ha med variablerna “How democratically is this country being governed today” och 

“How much respect is there for individual human rights nowadays in this country”. 

                                                           
43 Ester, Halman, de Moor, ”The Individualizing society” 
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Jag valde att börja med att undersöka hur demokratiskt styrda är länderna Polen och 

Ukraina, utifrån befolkningens perspektiv. Undersökningarna gjordes 2012 i Polen och 2011 i 

Ukraina och här har jag sammanfattat skalan till två påståenden: inte alls demokratiskt och 

helt demokratiskt. Svaren mellan 1-5 lutar åt en icke demokratiskt styrd stat, medan 6-10 

lutar åt det motsatta hållet.  

Tabell 6: How democratically is this country being governed today 

 Total Poland Ukraine 

Not at all democratic 
(1-5) 

56,7 % 39,8 % 67,5 % 

Completely 
democratic (6-10) 

41,0 % 54,1 % 32,5 % 

Don’t know / No 
answer 

2,3 % 6,1 % 0,0 % 

N 2,466 966 1,500 

Källa: WVS                                    
Selected samples: Poland 2012, Ukranie 2011 

Resultaten av den här variabelundersökningen visar att majoriteten i Polen anser sitt land 

vara styrt demokratiskt. Befolkningen i Ukraina anser det motsatta, då så många som nästan 

70 procent av de undersökta valde en siffra under fem. Ukraina har vid 

undersökningstillfället varit under styre av Viktor Janukovytj, vars politik var omtalat för att 

vara auktoritärt och presidenten själv hade kriminell bakgrund. Det kan förklara den höga 

procentuella siffran av alla undersökta som tyckte att Ukraina inte styrs demokratiskt. 

Nästan 40 procent av de undersökta i Polen lutar mer åt att vara missnöjda med demokratin 

i landet. Nästa variabel är kopplad till den förra, då det som undersöks nu är de mänskliga 

rättigheterna i landet. I en välfungerande demokrati ska det finnas skydd för individernas 

rättigheter då det är sammankopplat med det fysiska skyddet och säkerheten. Om den 

ekonomiska och fysiska säkerheten inte är uppnådda, kan inte människan utveckla 

postmaterialistiska värderingar. Därför anser jag den här variabeln vara relevant för min 

studie, då den kommer att visa vad människor i Polen och Ukraina anser om den existerande 

respekten för individernas rättigheter i sina länder. 

 



29 
 

Tabell 7: How much respect is there for individual human rights nowadays in this country 

 Total Poland Ukraine 

A great deal of respect for 
individual human rights 

2,9 % 3,7 % 2,3 % 

Fairly much respect 45,1 % 64,8 % 32,5 % 

Not much respect 36,5 % 23,7 % 44,8 % 

No respect at all 13,7 % 3,4 % 20,4 % 

Don’t know / No answer 1,7 % 4,4 % 0,0 % 

N 2,466 966 1,500 

Källa: WVS                               
Selected samples: Poland 2012, Ukraine 2011 

Ett fåtal procent av de undersökta anser att det finns stor respekt för mänskliga rättigheter i 

sitt land. Det är någon procent högre i Polen än i Ukraina. Det som dock skiljer avsevärt är 

andra påståendet, någorlunda mycket respekt. Det påståendet valdes av nästan 65 procent 

av de undersökta i Polen, medan i Ukraina valdes det av 32,5 procent, som är hälften så 

många personer. De som anser att det inte finns så mycket respekt valdes av nästan 45 

procent i Ukraina och cirka 24 procent i Polen. Det är en skillnad på över 20 procentenheter, 

som också är mycket. Till sist valdes påståendet ingen alls respekt av något över 20 procent 

av de undersökta i Ukraina, men bara av lite mer än tre procent av de undersökta i Polen. 

Den här variabelundersökningen visade stora skillnader, vilket kan förklaras med det som jag 

nämnde tidigare, nämligen att Polen efter kommunismens fall blev en fri och demokratisk 

stat, medan Ukraina hela den tiden kämpade med den ekonomiska krisen och de politiska 

stridigheterna i landet.  

 

Härnäst kommer presenteras variabeln ”Most important: first choice”, som jag även hade 

med i min första undersökningsvåg. Med hjälp av den här variabeln kan man undersöka vad 

individerna tycker är viktigast i ett samhälle. Det kommer finnas fyra olika alternativ: stadig 

ekonomi, utveckling mot ett mindre opersonligt och mer humant samhälle, utveckling mot 

ett samhälle där idéer är viktigare än pengar eller bekämpning av kriminalitet. Resultaten jag 

får från den här undersökningen är kopplade till de två tidigare variablerna i den här 
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undersökningsvågen, då man nu kommer kunna se om Ingleharts teori om utveckling av 

postmaterialismen faktiskt är beroende av en fungerande demokrati och skyddet mot de 

mänskliga rättigheterna. Beroende på vilket påstående människorna väljer i undersökningen 

av den här variabeln, kommer vi kunna se åt vilket håll deras värderingar utvecklades, 

jämfört med analysen från 1995-1998. 

 

Tabell 8: Most important: first choice 

 Total Poland  Ukraine 

A stable economy 68,8 % 57,8 % 75,8 % 

Progress toward a less impersonal and 
more humane society 

8,3 % 10,1 % 7,1 % 

Progress toward a society in which ideas 
count more than money 

7,6 % 10,0 % 6,3 % 

The fight against crime 14,3 % 19,9 % 10,7 % 

No answer / do not know 0,9 % 2,1 % 0 % 

N  2466 966 1500 

Källa: WVS                    
Selected samples: Poland 2012, Ukraine 2011 

Majoriteten i båda länderna svarade att en stadig ekonomi är det viktigaste i ett samhälle. 

Eftersom både Polen och Ukraina har sedan länge handskats med ekonomiska problem, är 

det inte förvånansvärt att de svarade just på det sättet de gjorde. Skillnaden mellan länderna 

är dock relativt stor, då det skiljer så mycket som 18 procentenheter. Många fler i Ukraina 

anser det vara viktigast med en stadig ekonomi och det kan bero på att Ukraina har det 

fortfarande mycket sämre ekonomiskt än Polen. 2004 blev Polen medlem i EU och sedan 

dess har den ekonomiska situationen i landet förbättrats, dock återstår fortfarande 

problemet med utbredd fattigdom. Ungefär 20 procent av de undersökta i Polen svarade att 

utveckling mot ett mindre opersonligt och mer humant samhälle, samt utveckling mot ett 

samhälle där idéer är viktigare än pengar, är viktigast. De här två påståendena hade 

tillsammans valts av något över 13 procent av den ukrainska befolkningen. I jämförelsen 

mellan länderna har Polen därmed fått nästan 7 procentenheter fler svar på påståendena 

som är kopplade med de postmaterialistiska värderingarna.  
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Eftersom min tanke var att se hur värderingarna utvecklades över tid, kommer jag att kort 

sammanfatta jämförelser mellan tabell 4 och 8. Påståendena som undersöktes i de två 

tidsperioderna är samma, vilket underlättar jämförelsen. I den första av mig valda 

undersökningsvågen valdes påståendena utveckling mot ett mindre opersonligt och mer 

humant samhälle och utveckling mot ett samhälle där idéer är viktigare än pengar av cirka 

16 procent av den polska befolkningen, vilket jämfört med resultaten från den här 

undersökningsvågen, som var 20 procent, är en ökning med fyra procentenheter. I Ukraina 

blev resultatet från den tidigare undersökningsvågen nästan 15 procent, vilket jämfört med 

undersökningen från 2011, då de här två påståendena valdes av cirka 13 procent av de 

undersökta, är en sänkning med två procentenheter. Vi kan därför konstatera att 

utvecklingen av postmaterialismen i Polen fram till variabelundersökningen från 2012 gick 

mot positiv riktning, medan den i Ukraina fram till 2011 gick mot en negativ riktning. Med 

tanke på de politiska turbulensen i Ukraina, är det inte så förvånansvärt och här kan vi också 

se att Ingleharts teori om att demokratin är en viktig faktor för utvecklingen av 

postmaterialismen, stämmer i fallet med Polen och Ukraina.  

Vidare, det som jag anser är lite förvånande är den procentuella skillnaden mellan länderna 

vid det fjärde påståendet. Tydligen är det så många som nästan 20 procent av de undersökta 

i Polen som tyckte att bekämpning av kriminalitet är det viktigaste i samhället, medan det 

knappt är elva procent av befolkningen i Ukraina som svarade på samma sätt. Innan 

analysen trodde jag det motsatta, då problem med kriminalitet, exempelvis korruption, är 

avsevärt större i Ukraina än i Polen. Dock så när man tittar på prioriteringar i länderna, så är 

en stabil ekonomi det viktigaste för den ukrainska befolkningen, då den valdes av nästan 76 

procent av de undersökta. Det är förståeligt med tanke på de djupa ekonomiska och politiska 

krisen i landet vid undersökningstillfället. En stor del av den polska befolkningen har det bra 

ekonomiskt och att de här personerna tyckte att till exempel bekämpning av kriminalitet är 

det viktigaste, kan förklaras med att de inte behöver prioritera just ekonomin. De väljer 

istället andra samhälleliga problem, som de antagligen anser borde komma före något av de 

två tidigare nämnda postmaterialistiska påståenden.  
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Den sista variabeln som jag avser att redovisa även i den här undersökningsvågen är ”Feeling 

of happiness”. Jag tänker främst jämföra hur lyckliga människorna i Polen och Ukraina 

känner att de är nu, jämfört med undersökningen från 1995-1998.  

 

Tabell 9: Feeling of happiness 

 

 Total Poland Ukraine 

Very happy 18,5 % 22,2 % 16,1 % 

Rather happy 59,2 % 70,4 % 52,0 % 

Not very happy 15,9 % 5,3 % 22,6 % 

Not at all happy 2,8 % 0,5 % 4,2 % 

Don’t know / No answer 3,6 % 1,5 % 5,0 % 

N 2,466 966 1,500 

Källa: WVS                                                                                                                                                                             
Selected samples: Poland 2012, Ukranie 2011 

Av alla undersökta i Polen svarade cirka 22 procent att det känner sig väldigt lyckliga. Samma 

svar valdes av cirka 16 procent av de undersökta i Ukraina. Det är en skillnad på sex 

procentenheter. Majoriteten i båda länderna anser sig vara någorlunda lyckliga. De 

personerna utgör lite mer än 70 procent i Polen och något över 50 procent i Ukraina. När vi 

slår ihop två första påståenden som lutar mot en positiv riktning, får vi fram att över 90 

procent av de undersökta i Polen kände sig väldigt eller någorlunda lyckliga år 2012. De som 

kände likadant i Ukraina 2011 var sammanlagt cirka 68 procent.  Jämfört med 

undersökningsvågen från 1995-1998, är den polska och ukrainska befolkningen mer lycklig 

nu. Innan valdes de två första påståendena av ungefär 85 procent av de undersökta i Polen 

och av cirka 46 procent av de undersökta i Ukraina. I Ukraina är den procentuella ökningen 

betydligt större, då den ökade med hela 20 procentenheter på 15 år. Om vi sedan tittar 

närmare på de som inte alls känner sig lyckliga i tabell 10, utgör de inte ens en procent i 

Polen och ungefär fyra procent i Ukraina. Jämför med undersökningen som gjordes för 15 år 

sedan, är det en minskning med 2 procentenheter i Polen och cirka fem procentenheter i 

Ukraina. Sammanfattningsvis kan man därför säga att befolkningen i båda länderna kände 

sig mer lyckliga vid de senaste undersökningstillfällen, jämfört med undersökningarna gjorda 
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för 15 år sedan. Det är ett bra tecken, dock så kan deras lycka påverkas av flera olika faktorer 

som inte går att undersöka i min studie.  

                                                                                                                                                        

Precis som i början, vill jag även i slutet på min analys göra en tabellundersökning som visar 

hur människor förhåller sig till materialismen och postmaterialismen.  

Tabell 10: Post-materialist index i Polen och Ukraina 2010-2014 

 Total Poland Ukraine 

Materialist 37,3 % 23,5 % 46,2 % 

Mixed 55,7 % 64,5 % 50,1 % 

Postmaterialist  5,0 % 7,0 % 3,7 % 

Missing/Unknown 2,0 % 5,0 % 0 % 

N 2466 966 1500 

Källa: WVS                          

Selected samples: Poland 2012, Ukraine 2011 

Det totala antalet materialister i båda länderna har minskat med tiden från att mellan 1995-

1998 omfatta 46,7 procent, till att i den sista undersökningsperioden omfatta 37,3 procent. 

Det är en minskning med nästan tio procentenheter. I jämförelsen mellan länderna, har 

antalet materialister minskat mest i Polen. I första undersökningen hade Polen 38,5 procent 

materialister och i den senaste undersökningen hade Polen 23,5 procent, vilket är en 

minskning med 15 procentenheter. I Ukraina har materialisterna också minskat genom åren, 

och skillnaden mellan undersökningarna är 3,9 procentenheter. Majoriteten i båda länderna 

under den senaste undersökningsvågen har svarat att de är blandningar mellan materialister 

och postmaterialister. Antalet postmaterialister har ökat en aning i båda länderna, men 

skillnaden är relativt liten. I tabell 10 ser vi att Polen har sju procent postmaterialister och 

Ukraina har 3,7 procent. Det betyder att Polen har nästan dubbelt så många 

postmaterialister som Ukraina, procentuellt sett. Sammanfattningsvis kan man konstatera 

att även i den här tabellundersökningen märker man att den polska befolkningen är mer 

postmaterialistisk än den ukrainska befolkningen.  
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4. Sammanfattning  

Det materialet jag har använt mig av har enligt mig varit tillräckligt för att besvara frågan 

som min uppsats bygger på. Variabelundersökningarna var knepiga vid vissa tillfällen, då jag 

inte kunde använda mig av samma variabler i båda undersökningsvågorna, men det som jag 

kände var viktigast är att de alla var kopplade till varandra och till Ronald Ingleharts teori om 

postmaterialismen. Jag anser därför att jag har gjort det bästa jag kunnat från det materialet 

jag har använt mig av. Nedan kommer min fråga och det svaret jag kom fram till: 

Kan Ronald Ingleharts hypoteser rörande teorin om postmaterialismen tillämpas på Polen 

och Ukraina? 

Ja, jag anser att resultaten från mina analyser stödjer Ingleharts hypoteser om vad som 

måste uppnås och vilka faktorer är viktiga för att befolkningen i ett land ska kunna utveckla 

postmaterialistiska värderingar. Både Polen och Ukraina har efter kommunismens fall 

utvecklats mot postmaterialismen, dock så är graden av den inte så stor i båda länderna. 

Resultaten från analyserna har visat att befolkningen i Polen är mer postmaterialistisk än 

befolkningen i Ukraina, vilket är i enlighet med Ingleharts teori. Vid alla undersökta 

tidsperioder hade den polska befolkningen mer postmaterialistiska värderingar, dock så 

kunde man utifrån tabellanalyserna inte få reda på alla faktorer som kan ligga till grund för 

det. Även om kommunisttiden var över ungefär samtidigt i både Polen och Ukraina, så har 

Ukraina inte lyckats gå vidare i utvecklingen mot en friare stat med en fungerande 

demokrati. De olika maktskiftena i Ukraina har hela tiden lett tillbaka till mer auktoritära 

regimer som var Rysslands-orienterade, däremot med kommunismens fall har Polen återfått 

sin suveränitet och har sedan dess utvecklats mer åt väst och EU. Därmed har Polens 

ekonomiska situation blivit bättre, då landet blev mer internationellt genom att vara med i 

ett nät av ett europeiskt samarbete. Sammanfattningsvis har Polen utifrån sin ekonomiska 

och politiska situation haft bättre förutsättningar till att kunnat utveckla de 

postmaterialistiska värderingarna.  
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