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1. Inledning 
 

Vi har de senaste 100 åren höjt vår levnadsstandard väldeliga och tillgodosett alla behov som vi i 

början av seklet kunnat drömma om. Men trots detta är man som medborgare i Sverige, och i resten 

av västvärlden idag inte riktigt nöjd. Den ”tysta revolutionen” har börjat ta plats i samhället. Denna 

revolution innebär att det finns en allt större del av befolkningen som vill få andra aspekter av 

tillvaron, än de materiella, tillfredsställda. Mönstret blir tydligt när man tittar närmare på problemet. 

För varje generation som går så finns det andra krav på samhället än att kunna skaffa fler saker. Det 

blir av allt större vikt för varje ny generation att få ut ”mjuka” sidor av tillvaron också, t ex mer ledig 

tid, bo vackert, ren miljö. 

 

Utbildning kan antas spela en stor roll i denna förändringsprocess. Studier är en mycket väsentlig 

del av det som möjliggör förändringarna i vår syn på vad som är det essentiella i tillvaron. Ju högre 

utbildning man har desto lättare är det att ta åt sig av essensen. Därför bör personer med 

post-gymnasial utbildning anamma det postmaterialistiska tänkandet lättare än vad de utan den 

högre utbildningen gör. Vi lever just nu i ett samhälle som präglas utav utbildning i en ständigt 

ökande grad. Denna utveckling skulle leda till att processen vinner mark i ett lite högre tempo än 

vad som varit fallet tidigare. 

 

Processen som pågår i det tysta runt om i samhället har som resultat att allt fler kommer att ha en 

postmaterialistisk syn på sin och andras tillvaro. Deras syn på tillvaron är att det är viktigare med de 

ovan nämnda ”mjuka” sakerna än med mer nya materiella ting som ska ta plats i tillvaron. 

Problemet är bara att strukturen i dagens samhälle, som kan betecknas som en struktur anpassad 

för materiella värderingar, inte passar för ”mjuka” önskemål. Man kan tillgodose alla önskemål som 

handlar om ytterligare materiell välfärd men denna typ av ”mjuka” önskemål klarar man inte av att 

uppfylla. De etablerade partierna har svårt att kitta plats åt dessa nytänkare vilka snart tröttnar på att 

inget händer och därför vänder ryggen åt hela systemet. 

 

I det materialistiska och delvis sekulariserade samhället i väst spelar religionen en mindre roll idag 

än i forna tider. Hur kan detta påverka människan i dess syn på tillvaron? Det finns undersökningar 

som pekar på att det skulle vara materialisterna som är religiösa och postmaterialisterna som väljer 

bort religionen. 

 

Eftersom det är postmaterialisterna som är på frammarsch kan man se en framtid där 

samhällssystemet av idag, skapat för materiella behov, kommer att attrahera och nå ut till allt färre 
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människor. På lång sikt är det därför omöjligt att inte förändra systemet från grunden om man ska 

tilltala de som kan vara i majoritet i framtiden.1 

                                                 
1 Inglehart, 1977, s.14-17 
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2. Syfte, metod, material och definition 
 

2.1 Syfte 

 

Syftet med denna uppsats är: 

- att använda Ingleharts teori om ”Den tysta revolutionen” och ställa den mot egeninsamlad data 

som inhämtas bland, slumpmässigt utvalda, individer med post-gymnasial utbildning och utan 

post-gymnasial utbildning och jämföra resultaten med teorin för att se om den är tillförlitlig även 

idag, över 20 år efter att den publicerats. 

- att dessutom undersöka om det finns ett samband mellan postmaterialism och tro/icke-tro på 

en högre makt som kan påverka skeendena på jorden. 

 

2.2 Metod 

 

Eftersom min uppsats är uppdelad i två delar har jag använt mig av helt skilda metoder för att få in 

det material jag behövde till de olika delarna; en litteraturbaserad och en enkätbaserad. 

 

Den litteraturbaserade metoden använde jag till den teoretiska delen av arbetet. Den har bestått av 

att jag inför uppsatsen samlat på mig uppgifter från böcker och tidningar som jag hittat via 

litteratursökning på Internet och bibliotek. Litteraturen jag fann använde jag till att grunda min 

teori på vilken sedan skapat mig ett bra underlag att stå på vid mitt fortsatta arbete. 

 

Den enkätbaserade delen var till min fältbaserade del av arbetet. Den bestod av att jag konstruerade 

en enkät med vilken jag gick ut och mätte de för arbetet relevanta variablerna. Dessa är kön, ålder, 

utbildningsgrad, val av materialistiska och postmaterialistiska alternativ och slutligen tro/icke tro 

och hur man tror. För att få tag på den typ av kategorier jag behövde, studenter som ännu inte 

kommit till den postgymnasiala delen av utbildningskedjan och personer som hade gjort det, tog jag 

kontakt med Komvux och Mitthögskolan i Östersund som hjälpte mig att slumpvis välja ut en klass 

vardera att undersöka (37 respektive 30 elever). På Mitthögskolan kom jag in i en klass som hade 

relativt lång utbildning bakom sig. På Komvux fick jag komma in i en klass med förhållandevis nya 

elever, det s.k. basåret. 

 

De olika delar jag införskaffade analyserade jag sedan tillsammans i mitt analysavsnitt. 
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2.3 Material 

 

Jag har till denna uppsats använt mig av böcker skrivna av personer som inom sitt ämne är kunniga 

och engagerade. Därför finner jag ingen anledning att misstänka att materialet inte skulle vara 

tillförlitligt, tvärtom bedömer jag tillförlitligheten vara mycket god. 

 

Enkätinsamlingen är utförd på ett sätt, som utifrån de resurser (i form av tid och kapital) som fanns 

tillgängliga för undersökningen, var det mest tillförlitliga. Det hade helt klart varit bättre om det 

hade varit ett totalt slumpmässigt urval. Det som saknades för ett sådant tillvägagångssätt var 

resurser att ta reda på alla de människor som hade kommit att bli utvalda i en sådan process. 

Dessutom riskerar man en väsentligt lägre svarsfrekvens än vad man gör vid en undersökning gjord 

på ett sätt som denna. En lägre svarsfrekvens är också en faktor som påverkar hur trovärdigt 

resultatet är. Jag anser att jag genom det sätt jag använt mig av för min materialinsamling ändå har 

fått fram den trovärdighet av materialet som behövs för att jag ska kunna utföra den uppgift jag 

valt; nämligen att med färska data konfrontera Ingleharts teori för att se om den är hållbar än idag. 

 

2.4 Definition av begrepp 

 

- livsvärde 

 

Livsvärde är det begrepp jag givit åt den syn man som individ har på vad som har primärt värde i 

livet. Detta med innebörden att man placeras i ett intervall med materialister och postmaterialister 

som de två ändpunkterna. 

 

- livsvärdegrupperna 

 

Fråga 4 var bestående av tre materialistiska påståenden: ”Lag och ordning”, ”Hög materiell 

standard”, ”Göra karriär och få hög lön” samt tre postmaterialistiska alternativ: ”Demokrati där 

gräsrötterna kan påverka”, ”Mer ledig tid”, ”Ren miljö”. De svar som individerna som deltagit i 

undersökningen gav på fråga 4 var grundande for vilken grupp de skulle komma att bli placerade i. 

Det var fyra olika alternativ att placera in de olika typerna av svar i: 

 

- Materialist: För att placeras här skulle båda de markerade alternativen vara av materialistisk 

karaktär. 
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- Grupp 2: Vid ett materialistiskt förstahandsalternativ och ett postmaterialistiskt 

andrahandsalternativ blev man placerad i denna grupp. 

- Grupp 3: Ett postmaterialistiskt förstahandsval och ett materialistiskt andrahandsval 

gjorde att man blev placerad i denna grupp. 

- Postmaterialist: Båda de markerade alternativen var av postmaterialistisk karaktär. 

- Ålderskategorier 

 

Den population som deltagit i enkätundersökningen har delats in i tre olika ålderskategorier; födda 

före 1970, mellan 1971 och 1976 och 1977 och framåt. Denna indelning gjordes för att se om det 

fanns en skillnad mellan de olika kategorierna. Beroende på när man är född har man olika villkor. 

De födda fram tom 1970 har vuxit upp under ekonomiskt goda tider, de som är födda 1971-1976 

har växt upp under en tid då nedskärningar påbörjats inom den offentliga sektorn och den kategori 

som är födda 1977 och framåt har vuxit upp under en tid då nedskärningarna präglat tillvaron i den 

offentliga sektorn. Det som är av intresse är då att se om individer som vuxit upp under en viss typ 

av ekonomiskt klimat blivit mer benägen att få en viss typ av livsåskådning. 
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3. Teori 
 

3.1 Förändring av samhället … 

 

Västvärldens samhälle har under 1900-talet förändrats i stort sett övergripande. Vi har idag helt 

andra möjligheter att leva ett liv som präglas av materiell trygghet än vad människor hade för 100 år 

sedan. Man levde under förhållanden som präglades av en låg levnadsstandard, med låg eller ingen 

materiell välfärd. Denna låga levnadsstandard gjorde att man levde under sådana omständigheter 

att risken för att bli smittad av en mängd dödliga sjukdomar var mycket hög. Sjukdomar som inte 

borde vara något problem i ett samhälle men som uppstod p.g.a. dåliga, smutsiga livsvillkor för 

väldigt många. 

 

Under senare årtionden har en förändringsprocess av vårt samhälle skjutit fart ordentligt. Det är 

utan tvivel så att det redan tidigare skedde en viss utveckling men i jämförelse med den takt som 

råder idag var det ett mycket långsamt tempo. Vi har under detta århundrade i stor utsträckning fått 

ett bekvämt boende som de allra flesta kan ta del av. Arbetsmarknaden har förändrats såtillvida att 

det som tidigare varit basnäringarna, industrin och jordbruket, har mekaniserats i så hög grad att det 

inte längre behövs de stora kvantiteter av arbetskraft som man tidigare var i behov av. Sjukvården 

har kommit att bli så sofistikerad att vi idag räddar väldigt många undan en för tidig död. Datorerna 

har tagit plats i vår värld och det har också medfört att man inte behöver lika mycket arbetskraft 

som tidigare.2 

 

3.2 … leder till nya strukturer 

 

De ovan nämnda sakerna har sammantaget förändrat strukturen på arbetsmarknaden och därmed 

också på utbildningsväsendet. Det man utbildar sig till idag skiljer sig mycket från det man 

utbildade sig till för 40-50 år sedan. Detta delvis beroende på att det är andra yrken man har chans 

att få jobb inom idag. Det finns dessutom, inom utbildningsområdet, en stor skillnad till vilken är 

slående. Det handlar om tillgängligheten på utbildning. Idag utbildas människor post-gymnasialt i 

en utsträckning som är oändligt många gånger större än vad som var fallet i början av seklet. Bara 

under åren 1950 - 1965 fördubblades antalet studerande i USA3 och då hade inte den stora 

kunskapsindustrin blommat upp ännu. Därefter har behovet av utbildad personal bara stegrats. 

 

                                                 
2 Inglehart, 1977, s.8 
3 Inglehart, 1977, s.7 
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Utbildningen har, tillsammans med andra faktorer, fört med sig att man har fått en reell löneökning 

som lett till ökad köpkraft vilket i sin tur lett till ökad materiell välfärd. Vi har skapat möjligheten för 

den stora delen av befolkningen att ta del av att resa till främmande länder, inte bara de välbeställda 

utan även folk långt ner i den sociala hierarkin.4 Dessutom har vi fått ett allt större mediaflöde vilket 

omedvetet och troligen ofrivilligt förändrar åsikter hos samhällsmedborgarna, vilket leder till 

ändrade mål med tillvaron.5 Massmedia förändrar världen genom sin upplysning om olika 

företeelser, åsikter mm. Även om media är medvetet kontrollerat såtillvida att bara dominerande 

värderingar ska slappas genom i filtreringen så är den oerhörda nyhetstäckning som idag existerar 

en förmedlare av information som ofta är farlig för nuvarande värderingar. Massmedierna är 

ständigt en källa till förändring och eftersom nyheter finns överallt är det inte underligt att 

människor blir påverkade och att förändringen fortgår. Detta är inte alltid tanken bakom 

handlingen hos dem som äger tidningarna, staten eller privata ägare, vilka tillhör etablissemanget 

och helst vill bevara strukturerna i samhället.6 

 

Det finns en liknelse över hur stort vart informationsflöde är idag och den har innebörden: för 100 

år sedan nåddes en människa under sin livstid av lika mycket information om vad som kände i 

Sverige och i världen som vi gör idag av ett söndagsnummer av Dagens Nyheter. Om media 

påverkar vårt synsätt och tempot i mediaflödet hela tiden accelererar snurrar förändringskarusellen 

allt fortare. Varje del av jorden går att nå, sekundsnabbt med hjälp av datorer, e-mail, telefon och 

något längre tid om man själv vill fara dit. Flödet av information når oss överallt idag och eftersom 

det har en påverkan på oss är detta en faktor som leder förändringsprocessen framåt i ett högre 

tempo. 

 

Sammantaget kan man säga att ”infrastrukturen”, d v s de samhällsförändringar som ovan 

beskrivits, i samhället förändrats radikalt under detta århundrade, ”Infrastrukturen” spelar en stor 

roll i ett samhälles utveckling. Den brukar betecknas som hjärtat i ett samhälle, fungerar inte den så 

fungerar inte resten av samhället. En logisk följd av att ”infrastrukturen” förändras är att 

människors förutsättningar också förändras. De som lever idag kan vad gäller bl a kunskap och 

levnadsstandard starta på en högre nivå än vad man har kunnat tidigare. Detta leder till att vårt 

samhälle är satt i ständig förändring.7 När förutsättningarna i livet förändras, förändras även det vi 

har som mål med livet. Det som var ett mål för 30 år sedan är idag en normal tillvaro, detta innebär 

då inte att människor slutar ha mål utan istället förändras våra mål ytterligare. Målen formar vår syn 

                                                 
4 Inglehart, 1977, s.7 
5 Inglehart, 1977, s.11 
6 Inglehart, 1977, s.11 
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på vad som är viktigt i livet och det är här spåren av att det har skett något är tydliga. Framförallt om 

man ser till vilka en generation har och vilka en annan har.8 Det har skett och sker fortfarande en 

förändring över tid vilken innebär att vi inte längre eftersträvar materiell välfärd före så kallade 

”mjuka” saker. 

 

Vi har efterhand som ”infrastrukturen” förändrats, och den materiella bastryggheten blivit en 

självklarhet, kommit att prioritera saker som inte är av materiell karaktär. Förändringen mot 

postmaterialistiska värderingar har i stor utsträckning skett generationsvis.9 

 

3.3 Postmaterialismens framväxt 

 

Barn- och ungdomstiden präglar den syn individen anammar i vuxen ålder. Den standard, sett till 

det materiella, som medborgare A har under uppväxttiden, hög eller låg, den tar kan för givet för 

resten av livet (hög/låg materiell standard, hög/låg ekonomisk tillväxt mm) och det är saker vilka 

inte funnits under uppväxttiden man kommer att eftersträva istället.10 De som har en kärv tillvaro 

vad gäller de materiella behovens tillfredsställelse under sin uppväxt kommer därav i större 

utsträckning att bli personer med mer materiell inställning till sin tillvaro och vice versa.11 

 

Med en ökande del av befolkningen som får sina materiella behov tillfredsställda redan i tidig ålder 

blir resultatet att dessa generationer kommer att efterfråga andra saker som inte är av materiell 

karaktär.12 Därav att alltfler blir postmaterialistiska i sin inställning, de materiella behoven är ju 

tillfredsställda för de allra flesta. Man kan då komma att få mål med livet som är av karaktären; 

kortare arbetsdag, bättre miljö och bättre fungerande demokrati. 

 

Förändringen går inte framåt hela tiden utan kommer periodvis att svänga över i motsatt riktning 

men riktningen sett över tid är ödesbestämd mot mer postmaterialistisk inställning, såvida det inte 

sker någon grundläggande förändring i samhället på vägen.13 Dagens samhälle får allt svårare att 

producera det som folk vill ha om den postmaterialistiska trenden kommer att hålla och några 

andra tecken ser vi inte. Man kan producera klockor, BNP, mat mm, men man kan inte producera 

de saker som postmaterialisterna efterfrågar vilket kommer att leda till att en allt större del av 

                                                 
7 Inglehart, 1977, s.31-32 
8 Inglehart, 1977, s.69 
9 Inglehart, 1977, s.21 
10 Inglehart, 1977, s.23 
11 Pettersson, 1988, s.23 
12 Inglehart, 1977, s.23 
13 Inglehart, 1977, s. 4 
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samhället kommer att vända sig bort från politiken för att den inte svarar mot deras behov.14 

Medborgarnas önskemål kommer inte att finnas med på agendan vilket gör att de tappar förtroende 

för det politiska systemet. 

 

Vi ser, trots olikheterna kulturer emellan, stora likheter i de olika europeiska länderna vad gäller 

andelen materialister/postmaterialister i olika generationer. I stora drag är det så att det är de äldre 

som står för den materialistiska hållningen och bland de yngre ökar inblandningen av 

postmaterialister. 

 

 

Källa: Ingelhart, 1977, s. 52. 

 

Vi kan se av följande bild att det finns ett klart samband mellan åsikt och ålder. 

 

Källa: Inglehart, 1977, s.54 

                                                 
14 Inglehart, 1977, s.15-16 
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En postmaterialist är ofta en mycket vidsyntare person än en materialist. Detta följer fullt naturligt 

av att om man är upptagen med att få inkomsten att räcka till och att trygga familjens tillvaro har 

man mindre energi att se till andra aspekter av tillvaron. Vi kan se en klar skillnad mellan 

materialister och postmaterialister vad gäller att ta åt sig av nya idéer och företeelser. Detta visar sig 

även vad gäller hur man väljer att se världen och sig själv. En postmaterialist känner sig i mycket 

större utsträckning som en kosmopolit15 än vad materialisterna gör. Materialisterna visar sig ha 

mycket starkare band till sin hemort, region eller land än vad postmaterialisterna har. Drygt 60 % av 

postmaterialisterna svarade 1973 på frågan ”Vilken av de följande geografiska enheterna skulle du 

vilja säga att du först och främst tillhör?” att de hörde hemma i ”världen” eller i ”Europa” medan 

bara drygt 20  % av materialisterna gjorde detsamma.16 

 

3.4 Utbildningens roll 

 

Om utbildningen har en stor inverkan på hur individers livsvärdering formas så kommer människor 

att, ju mer utbildning de skaffar sig, fokusera mer på postmaterialistiska önskemål. Det finns tydliga 

empiriska bevis som talar för just detta. Individer med post-gymnasial utbildning tenderar att i 

mycket större utsträckning anamma ett postmaterialistiskt synsätt än vad individer som inte fortsatt 

med studier till den högre nivån. 1973 genomförde Inglehart en undersökning i Europa som visade 

att personer med materialistisk synbara var hälften av sin numerär bland universitets utbildade 

jämfört med den numerär som de hade bland gymnasieutbildade, detta samtidigt som 

postmaterialisterna i samma jämförelse ökade sitt antal fem gånger från gymnasieutbildade till 

universitetsutbildade.17 

 

Vad kan det finnas för faktorer som gör att postmaterialisterna ökar sin numerär så mycket mellan 

dessa olika led i utbildningskedjan? De lever i en annan miljö än vad de lägre utbildade gör. 

Dessutom har de välutbildade tränat sin förmåga till att se och förstå abstrakta saker, vilket kan vara 

en tänkbar förklaring till varför de har så mycket lättare att ta till sig nya idéer. Det kan också ses 

som en förklaring till varför postmaterialister är mer av kosmopoliter än vad materialisterna är.18 

 

De empiriska studier som har gjorts för att testa denna tes har visat att vid lika mängd information 

om olika företeelser så är det ändå de med högre utbildning som i en större utsträckning har en 

postmaterialistisk inställning. Även bland dem med hög utbildning och lägre grad av 

                                                 
15 Person som känner sig hemma i hela världen - ”Världsmedborgare” 
16 Inglehart, 1977, s.57-60 
17 Inglehart, 1977, s.75 
18 Inglehart, 1977, s.76 
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informationsgrad är det en större andel som blir postmaterialister än bland de lägre utbildade med 

högre informationsgrad.19 Därav att man kan anta att utbildningen har en stor del i formandet av 

människors livsvärdering. 

 

Frågan som ögonblickligen infinner sig är om det kan vara på det sättet att utbildningen är det 

primära i hela orsakskedjan till att den tysta revolutionen har uppkommit. Det är kanske inte alls så 

att det är åldern som är avgörande. Kanske kan det vara så att de yngre i större utsträckning är 

postmaterialister p.g.a. att de har en högre utbildning än de tidigare generationerna. 

 

Det finns alltid en annan sida av myntet och i det här fallet kan man tänka sig att det skulle vara en 

förändring i ekonomisk och materiell trygghet över tid som gjort att de yngre generationerna blivit 

mindre materialister än de äldre. Alla generationer har fått det bättre och de skillnader som 

förekommer inom en specifik generation beror på individernas utbildningsnivå.20 

 

3.5 Religiösa materialister 

 

Religionens innebörd på vilken livsvärdering man har är inte alldeles klarlagd. Det som är synbart är 

att de som tillhör någon kyrka har mer materialistiska värderingar än de som inte tillhör någon. Här 

kan man se tydliga mönster i vilka det är som går till kyrkan. Det är framförallt lantbrukare, vilkas 

utbildning liksom deras inkomstnivå oftast inte är hög. De traditionella värderingar som samhället 

har, vilka ofta är materiella i sin karaktär, har man som medlem av någon församling lättare att 

anamma än de som inte är medlemmar av någon församling.21 

 

3.6 Sammanfattning 

 

Ingleharts teori går ut på att samhället förändras ”infrastrukturellt”, vilket leder till att människors 

livsvärdering, generationsvis, skiftar långsamt från materialistisk livsvärdering till postmaterialistisk 

livsvärdering. Förändringarna i livsvärdering beror mycket på att vi länge haft det materiellt sett bra, 

det materiella välståndet behöver man inte sträva efter, det är något man redan har. Istället strävar 

man efter att få ”mjuka” delar att fylla sitt ”hårda” liv med. ”Livskvalitet” blir ett viktigare begrepp 

i människors liv. 

 

                                                 
19 Inglehart, 1977, s.77 
20 Inglehart, 1977, s.81 
21 Inglehart, 1977, s.89 - 90 
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Utbildning tenderar att accelerera denna utveckling. Postmaterialistisk livsvärdering blir allt mer 

förekommande ju längre upp i utbildningskedjan man kommer. Dagens kunskapssamhälle torde 

därmed påskynda den postmaterialistiska livsvärderingens framfart. 

 

Religionen är en beståndsdel av det materialistiska samhället vilket leder till att, när 

postmaterialisterna växer sig starka, försvagas religionen. Förändringen av livsvärderingen leder till 

att alla institutioner tillhörande det ”materialistiska” samhället kommer att förlora i aktning och 

tilltro, såväl religion som politik. Samhället går mot en total omstrukturering. 
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4. Resultat 
 

Under det fältarbete som studien krävde, vilket utfördes 990412 - 990413, framkom ett antal 

resultat som var av vikt för arbetet. Denna resultatredovisning utgår från de frågor som finns på 

den enkät som användes vid datainsamlingen. Enkäten återfinns som bilaga 1. Siffrorna som 

identifierar de olika tabellerna betyder i tur och ordning; kapitel, fråga, tabell. 

 

4.1 Kön 

 

Tabell 4.1.1 Respondenternas könsfördelning i relation till deras utbildningsnivå 

 Komvux Högskola Totalt 

Män 20 7 27 

Kvinnor 17 23 40 

Totalt 37 30 67 

 

Vi kan av tabell 4.1.1 utläsa det totala utfallet kvinnor och män inom respektive utbildningsnivå. 

Exempelvis är det 7 av totalt 27 män som går på högskola. 

 

4.2. Födelseår 

 

Tabell 4.2.1 Könsfördelningen i respektive utbildningsnivå fördelat i åldersgrupper 

 -1970 1971-1976 1977- 

Komvux 12 8 17 

- Män 6 4 10 

- Kvinnor 6 4 7 

    

Högskola 5 21 4 

- Män 3 4 - 

- Kvinnor 2 17 4 

    

Totalt 17 29 21 

 

I tabell 4.2.1 kan vi se hur de män och kvinnor som deltog i studien utifrån utbildningsnivå 

fördelade sig inom de olika ålderskategorierna. Exempelvis är det, av dem som deltagit i studien, 10 

män som går på Komvux och är födda 1977 eller senare. 
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4.3. Vilken är den högsta utbildning du påbörjat? 

Av dem som deltog i undersökningen hade 37 personer gymnasieskola som högsta påbörjade 

utbildningsnivå och 30 hade högskola eller universitet. 

 

Om du läst/läser på högskola/universitet, hur många terminer har du då läst? 

De som hade läst på högskola fördelade sig enligt följande: 

6 st - tre terminer 

9 st - fyra terminer 

5 st - fem terminer 

9 st - sex terminer 

1 st - åtta terminer 

 

4.4. Vilka av följande alternativ är viktigast för dig? 

(välj två och markera ditt förstahandsval med en ”1” och ditt andrahandsval med en ”2”) 

 

Tabell 4.4.1 De olika utbildningsstegens och åldersgruppernas 

procentuella fördelning över livsvärdering 

 -70 71-76 77- 

Materialister    

- Komvux 0 0 12 

- Högskola 0 10 0 

    

Grupp 2    

- Komvux 0 25 6 

- Högskola 0 10 0 

    

Grupp 3    

- Komvux 33 25 41 

- Högskola 25 24 25 

    

Postmaterialister    

- Komvux 67 50 41 

- Högskola 75 57 75 
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I tabell 4.4.1 kan vi se hur de olika åldersgrupperna fördelat sig över skalan materialist 

postmaterialist. Exempelvis ser vi att det är 33  % av dem som är födda - 70 som går på Komvux 

och är tillhörande grupp 3. 

 

Tabell 4.4.2 Könens procentuella fördelning över utbildningsnivå och livsvärdering 

    Materialister   Grupp 2     Grupp 3   Postmaterialister 

 Komv. Hgsk. Komv. Hgsk. Komv. Hgsk. Komv. Hgsk. Totalt 

Män 10 14 5 14 50 43 35 29  

Kvinnor 0 9 11 4 16 17 63 70  

Komv. = Komvux; Hgsk. = Högskolan 

 

Vi kan i tabell 4.4.2 se hur de som deltagit i undersökningen fördelat sig, efter kön och 

utbildningsgrad, mellan de fyra olika grupperna i den materialistiska - postmaterialistiska skalan. 

Exempelvis är det 10 % materialister av männen på Komvux. 

 

4.5. Vilket av följande alternativ passar in på dig? 

 

(Troende = tro på något slags högre makt som kan påverka skeenden på jorden och/eller våra liv.) 

 

Tabell 4.5.1 Tro/icke-tro procentuellt fördelat över livsvärdering uppdelat i utbildningsnivå 

     Materialister    Grupp 2     Grupp 3   Postmaterialister 

 Kom. Hgsk. Kom. Hgsk. Kom. Hgsk. Kom. Hgsk. 

Tro 50 20 67 40 67 43 30 50 

Icke-tro 50 20 33 20 25 29 30 28 

Vet ej 0 60 0 40 8 29 40 22 

 

Tabell 4.5.1 talar om för oss hur stor procent av de olika kategorierna i materialist -postmaterialist 

intervallet, uppdelat i de olika utbildningsnivåerna, som är troende, icke-troende och vet ej. 

Exempelvis är det 67 % av de Komvuxstudenter som placerat sig i Grupp 2 som är troende. 

 

Tabell 4.5.2 Könens procentuella fördelning över tro/icke-tro 

 Troende Icke-troende Vet ej Totalt 

Män 41 33 26 100 

Kvinnor 45 22 33 100 
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Vi ser i tabell 4.5.2 hur man fördelat sig mellan könen på de olika alternativen; troende, icke-tro 

ende och vet ej. Exempelvis valde 26 % av männen att markera att de inte vet om de är troende eller 

ej. 

 

Tabell 4.5.3 Ålderskategoriernas procentuella fördelning över tro/icke-tro 

 Troende Icke-troende Vet ej Totalt 

-70 29 47 24 100 

71-76 45 17 38 100 

77- 52 24 24 100 

 

Tabell 4.5.3 visar hur de olika ålderskategorierna fördelat sig över svarskategorierna troende, 

icke-troende och vet ej. Exempelvis ser man att 17 % av dem som är födda 71 -76 är icke-troende. 

 

4.6. Om du är troende vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig? 

 

Tabell 4.6.1 Ålderskategorierna hos de troende procentuellt fördelat över trosinriktning 

 I enlighet … Ej i enlighet … Annat Totalt 

-70 20 40 40 100 

71-76 23 46 31 100 

77- 36 36 27 99 

 

I tabell 4.6.1 kan vi utläsa hur de troende uppdelade i olika ålderskategorier fördelat sig mellan att 

tro i enlighet med en världsreligion, ej i enlighet med en världsreligion och annat. Exempelvis är det 

20 % av de födda tom 1970 som är troende. 

 

Tabell 4.6.2 De troendes kön procentuellt fördelat över trosinriktning 

 I enlighet … Ej i enlighet … Annat Totalt 

Män 36 36 27 99 

Kvinnor 22 44 33 99 

 

Tabell 4.6.2 visar hur de troende efter kön fördelade sig över att tro i enlighet med en världsreligion, 

ej tro i enlighet med världsreligion och annat. Exempelvis ser vi att 44 % av kvinnorna ej tror i 

enlighet med en världsreligion. 
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Tabell 4.6.3 Livsvärderingsgrupperna fördelat över trosinriktning 

 I enlighet … Ej i enlighet … Annat Totalt 

Materialister 67 33 0 100 

Postmaterialister 23 42 35 100 

 

I tabell 4.6.3 har materialister och grupp 2 lagts ihop, det har även grupp 3 och postmaterialister 

gjort. Detta för att visa på den trend som man då skulle kunna utläsa. Exempelvis ser vi att det 67 % 

av materialisterna som är troende i enlighet med en världsreligion. 
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5. Analys 
 

Det som framkommit i denna undersökning skiljer sig i stora drag inte från dem som tidigare gjorts. 

Det generella drag man kan utläsa av de insamlade data är att det är främst kvinnor som är 

postmaterialister, de är unga och de har kommit långt i utbildningssystemet, d v s de har kommit 

upp till högskolenivå. Det är på alla punkter ett resultat som överensstämmer med tidigare 

forskningsresultat. 

 

Det finns givetvis punkter i arbetet som är annorlunda mot de resultat som tidigare framkommit, 

den stora skillnaden man kittar i materialet är hur stor del av dem som påbörjat post-gymnasial 

utbildning och de som inte gjort det som är postmaterialister. I Ingleharts undersökning från 1971 

om just detta fick man som resultat att bland dem som inte gått vidare till högskoleutbildning var 

det 52 % som var materialister och 5 % som var postmaterialister, siffrorna bland dem som hade 

gått vidare till högre utbildning 36 % respektive 11 %. Bilden som visar just detta finns på sidan 9. 

De siffror som kommit fram i detta arbete avseende den frågan är helt andra. Som vi ser i tabell 

4.4.1. är det hela 52 % av de gymnasiestuderande som är postmaterialister och 5 % som är 

materialister. Siffrorna är alltså de omvända mot Ingleharts undersökning. Bland de 

högskolestuderande är siffrorna 60 % respektive 10 %. Även här väsentligt annorlunda mot 

Ingleharts undersökning. 

 

Vad kan detta bero på? En förklaring till dessa resultat skulle kunna vara att utvecklingen inte alls 

går så långsamt som Inglehart antog. Den håller ett mycket högre tempo, vilket troligen dessutom 

förstärks av en, sedan teorin grundades, ständigt ökad tillgänglighet på utbildning och massmediala 

informationer. Kanske har ”revolutionen” haft ett lägre tempo innan, vilket numera har skruvats 

upp ett antal steg beroende på den snabba utveckling infrastrukturen i samhället genomgår i vår tid. 

 

Teorin bygger på att man som barn påverkas av det samhälle man växer upp i. Med tanke på att 

man för 50 - 60 år sedan hade räknestickor i skolan och att datorer var ett ännu inte uppfunnet 

hjälpmedel, vilka idag är en självklarhet22, kan man förstå vilket oerhört snabbt tempo som präglat 

utvecklingen fram till idag. Påverkas man av samhället när man växer upp och samhället förändras 

fört borde även åsikterna hos varje ny generation ha förändrats fört såtillvida att förskjutningen 

från materialister till postmaterialister tagit ett stort kliv åt det postmaterialistiska hållet. Den snabba 

övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle är en lika stor omdaning av samhället som 

                                                 
22 Jegers/Lindgren, 1992, s 13 
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det var när det agrara samhället övergick till det industriella.23 Denna övergång som hade tagit sin 

början när Inglehart företog sina undersökningar har sedan bara fortsatt. Övergången till ett 

samhälle där fler jobbar med arbeten som inte kräver fysisk prestation utan är baserat på kunskap 

har liksom det mesta annat kommit att gå väldigt fort. Med detta har det kommit att bli mycket 

viktigare med utbildning än det varit tidigare. Kanske har man som ung idag fått veta betydelsen av 

studier i ett tidigt skede av livet och växer därför upp med insikten om nödvändigheten av studier. 

Med detta i bagaget kan det mycket väl vara så att livsvärderingen förändras. Detta samtidigt som 

de andra kriterierna Inglehart tar upp som faktorer som påverkar vår livsvärdering har fortsatt att 

finnas i vår levnadsmiljö och dessutom ökat i styrka; ökat välstånd, frånvaro av krig och ökat 

massmedialt nyhetsflöde. Förändringar av dessa faktorer är en trolig orsak till att revolutionen 

mycket väl kan öka i tempo. 

 

Den åldersindelning som gjorts i detta arbete har, som tidigare nämnts, gjorts i syfte att se om det 

kunde finnas skillnad mellan människor uppväxta under olika epoker i det svenska samhället. De 

som är födda tom 1970 var inne i den period då man formar sin livsvärdering, dvs8-12år, under sent 

70-tal vilket var ekonomiskt goda tider för Sverige. Den ålderskategori som är födda 1971 - 1976 

har varit inne i samma period under 80-talet vilket var det årtionde då nedskärningarna tog sin 

början. De som är födda 1977 och framåt har varit inne i samma period under sent 80-tal och tidigt 

90-tal när den svenska krisen var ett faktum och besparingarna hade tagit fart ordentligt. Den 

huvudsakliga frågan var om detta har påverkat livsvärderingen hos de olika grupperna. Har man en 

mer materialistisk syn om man är född 1977 och framåt, d.v.s. uppvuxen under de hårda 

besparingarnas tider? Finns det märkbara skillnader mellan de olika ålderskategorierna? 

 

Det svar vi finner på de frågorna visar att det finns stora skillnader mellan dessa åldersgrupper. Den 

bekräftar dock inte teorin. Verkligheten visar sig vara mer komplex än vad teorin var. Det var en 

neråtgående trend i Komvuxgruppen, ju senare de var födda desto mer materialistisk inställning 

hade de. I gruppen med högskolestuderande var siffran postmaterialister ungefär densamma mellan 

de två äldsta grupperna men där ökade det sedan i andelen postmateriella, från 62 % till 77 %. Till 

detta kan det vara svårt att kitta en förklaring utan att undersöka fenomenet på ett djupgående plan. 

Till detta finns det inom ramen för denna undersökning varken tid eller resurser varför jag väljer att 

bara ta upp det ytligt. 

 

I teorin togs det upp att det i större utsträckning är materialisterna som är troende i enlighet med 

någon av de stora världsreligionerna. Det skulle sammanhänga med att det var religioner som var 

                                                 
23 Krislund, 1998, s 39 
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anpassade för det materialistiska samhället. Postmaterialisterna skulle därför ha svårare att bli 

attraherade av en sådan religion, eftersom man som postmaterialist är ute efter andra värden, de 

”mjuka” värdena. Resultaten som framkommit i denna undersökning skiljer sig inte på något sätt 

från detta. 

 

I tabell 4.5.1 ser man att den största gruppen, inom alla typer av livsvärdering, nästan uteslutande är 

troende. Det är egalt om man är grupp 2 eller om man är postmaterialist, man är ändock i en ganska 

hög utsträckning troende i den betydelsen att man tror på något slags högre makt …(se fråga 5, 

bilaga 1). 

 

Tro har funnits i alla kända mänskliga kulturer och därför är inte resultatet avseende den undersökta 

populationens tro i något avseende uppseendeväckande. Tro finns även idag, men har möjligtvis 

tagit sig ett annat uttryck än tidigare. Allt prat om sekularisering av västvärldens kulturer kan med 

tanke på resultatet, som här framkommit, tyck as som överdrivet. Det finns inget, i varje fall inte här 

i denna undersöknings resultat som stödjer att Sverige skulle vara ett sekulariserat land. Kan man 

säga det när det bara är 27 % som säger att de inte är troende? 

 

Man kan av resultaten se att det inte är speciellt höga procentandelar inom de olika 

livsvärderingsgrupperna som kommit att beteckna sig själva som icke-troende. Ingen regel utan 

undantag; bland materialisterna var det precis jämnt mellan tro och icke-tro. Detta kan kanske 

tyckas underligt om man utgår från det som sades i teorin. Där poängterades det ju att om man 

tillhörde någon kyrka skulle man vara mycket mer benägen att vara materialist än andra människor. 

Detta p.g.a. religionens materiella karaktär, d v s att religionen är en del av det materiella samhället 

och ofta bärare av dess grundläggande värderingar, vilka man då skulle ha lättare att anamma som 

medlem av en församling. Men man måste noga lägga märke till att detta rör sig om tro i största 

allmänhet och inte en tro på någon specifik religion. Intressant är vidare att följa om det kom att bli 

någon skillnad mellan de olika livsvärderingsgrupperna när det kom att handla om tro i enlighet 

med världsreligion eller ej. Där kan man förvänta sig att resultatet blev en klar markering åt att det 

var materialisterna som trodde i enlighet med världsreligionerna och postmaterialisterna som 

trodde överensstämmande med de båda andra kategorierna (se fråga 6, bilaga 1). 

 

Av tabell 4.5.2 i resultatpresentationen kan vi se att det är relativt jämnt mellan könen gällande tro. 

Resultatet blev en knapp ”seger” för kvinnorna i det fallet. Det som är slående i det här fallet är den 

skillnad som uppenbarar sig mellan män och kvinnor beträffande icke-tro. Det är 50 % fler män 

som säger sig inte ha någon tro på ett övernaturligt väsen. 
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Bland de olika ålderskategorierna finner man en klar trend; ju yngre person, desto troligare att 

personen i fråga är troende. Det är tydligt att det finns en ökad tro bland dem som är yngre. 

Siffrorna visar (i tabell 4.5.3) att det är 29 % som är troende i den äldsta ålderskategorin och att det 

sedan stiger till en siffra av 52 % i den yngsta ålderskategorin. Det är givet att man ställer sig 

frågande till ett sådant resultat. En tänkbar förklaring till detta fenomen är att det skulle känga ihop 

med den samhällsekonomiska trenden. Med detta menar författaren att det skulle kunna vara så att 

ju tryggare välfärdsstat vi har desto färre vänder sig till religionen. När pendeln sedan svängde och 

vi fick en nedmontering av den välfärdsstat vi bara sett växa i omfattning från 60-talet, fick man en 

ökning av antalet troende. Det förefaller troligt att vi, om vi som sagts i teorin påverkas i vår 

livsvärdering av det samhällsekonomiska klimatet under den period vi är 8 - 12 år, mycket väl skulle 

kunna påverkas av just samma faktorer när det gäller i vilken omfattning en åldersgrupp blir 

troende. 

 

Bland dem som är troende har resultatet utfallit så att det visar att det är mellan 63 % och 80 % som 

är troende på ett sätt som inte stämmer överens med en världsreligion. Även här kan vi dock se att 

det finns en trend, om än svag, att det skulle vara en ökad tillströmning till världsreligionerna ju 

senare man kommit att bli född. Här skulle det vara mycket intressant att gå vidare och undersöka 

detta bland människor födda senare för att se om trenden håller i sig genom 90-talet också. Vad 

som skulle vara anledningen till detta är en mycket intressant fråga som förhoppningsvis någon 

ägnar en studie i framtiden. 

 

Män har en lite större tendens att, om de är troende, välja att tro på en världsreligion än vad 

kvinnorna har. Männen har en 63 % högre siffra än kvinnornas. Siffran befinner sig fortfarande på 

en låg nivå - drygt en tredjedel av männen tror i enlighet med en världsreligion - men skillnaden är 

ändå anmärkningsvärd. Skulle det finnas en könsbetingad faktor som spelar roll i valet av vilken tro 

man får? Ovan framkom det att män är mer icke-troende än kvinnorna, men med dessa fakta kan 

man göra tillägget att de män som är troende i mycket större utsträckning väljer en världsreligion att 

tro på. 

 

I fältundersökningen blev resultatet på fråga 6, alternativ ”Annat” sådant att det svarsalternativet 

likväl kan slås ihop med det alternativ som är att ej tro i enlighet med en världsreligion. De svar som 

inkom under det alternativet var t ex ödet, slumpen. Dessa kan med lätthet placeras in under 

alternativet att ej tro i enlighet med en världsreligion. Gör man denna sammanslagning blir 

resultatet en överväldigande majoritet till dem som inte tror i enlighet med en världsreligion. Det 

var redan tidigare en mycket stor majoritet av respondenterna som tillhörde den kategorin men 
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mönstret blir än tydligare när man ser siffrorna som då förespeglas: 63 % av männen tror på något 

som inte överensstämmer med en världsreligion och kvinnornas siffra är ännu större; 77 %. 

 

Detta resultat är inte alls förvånande. Enligt teorin skulle samhällets medborgare, efterhand som 

revolutionen fortgår, bli negativt inställda till de institutioner som står för det ”materiella” 

samhället. Religionen, mer korrekt kristendomen och Svenska kyrkan, ses som en sådan institution 

av postmaterialisten. Det kan då inte tyckas märkligt att denne då vänder ryggen åt Svenska kyrkan 

och finner något som passar den livsvärdering han har bättre, Det blir oftast något som inte kan 

sägas vara knutet till en världsreligion. Man skulle med detta betraktelsesätt kunna förklara att New 

Age vuxit fram i västsamhället, som är platsen framför andra för den ”tysta revolutionens” 

genombrott. Det förefaller inte heller underligt att framväxten av New Age gått så fort som det 

gjort om man ser till att de resultat som denna undersökning kommit fram till pekar på att 

revolutionen går fortare än vad Inglehart trodde. 

 

Det visar sig också att på ytterligare en punkt kan resultaten i denna undersökning ge teorin stöd. 

Det framkommer nämligen att det är materialister som i stor utsträckning kommer att tro i enlighet 

med en världsreligion. Tabell 4.6.3 visar just detta; 67 % av materialisterna är troende i enlighet med 

en världsreligion, motsvarande siffra hos postmaterialisterna är 23 %. Räknar man dessutom 

samman de båda svarsalternativen ”Jag har en tro som inte stämmer överens med någon av 

världsreligionerna” och ”Annat” så blir förhållandet mellan materialister och postmaterialister än 

större, det är då 33 % av materialisterna som inte tror i enlighet och 77 % av postmaterialisterna! 

Det finns alltså fog för påståendet att det till stor del är så att de som är troende i enlighet med en 

världsreligion skulle komma att ha åsikter mer åt det materialistiska hållet. 

 

Sammantaget är det faktorer som ålder, utbildning och kön som spelar roll i människors skapande 

av sin livsvärdering. Det går inte att utesluta någon av dessa när man ska peka på vad det är som får 

människor att prioritera det de gör i livet. Utan tvivel är det så att den enda av dessa faktorer som 

man kan påverka under livet är utbildning. Eftersom den är av vikt för vilken syn man skaffar sig på 

tillvaron och är den enda som går att förändra under livet kan man kanske peka på den som den 

viktigaste. Viktigast ur just den vinkeln att den går att förändra och inte är given hela livet. Men inte 

viktigast sett till vilken roll den spelar för valet av livsvärdering. Av allt att döma spelar samtliga av 

dessa faktorer roll för vilken typ av livsvärdering man får; när man är född, kön och utbildning. 
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6. Slutdiskussion 
 

Det besked som denna undersökning gett oss har varit att det förekommer en revolution ute i 

samhället, en tyst revolution. Det är inställningen till vad som är av essentiell karaktär som håller på 

att förändras. Från att tidigare ha haft den materiella tryggheten som nummer ett i prioritetsordning 

över vad som är det viktiga i livet har det kommit att bli en förskjutning åt ”mjukare” saker, saker 

man inte kan ta på. Det är numera av mycket större vikt att ha mer ledig tid, att ha ren miljö, att ha 

en fungerande yttrandefrihet m.m. än vad det var tidigare. Förskjutningen har kommit att äga rum 

p.g.a. att det blivit ett materiellt mycket tryggare samhälle vi lever i. Det är inte längre nödvändigt att 

kämpa för att få en materiell standard som gör tillvaron enklare att hantera, den finns runt oss i alla 

fall. Det eftersträvansvärda har istället kommit att bli det icke-materiella, något man inte har i stor 

utsträckning i västsamhället. 

 

Vad kan vi förvänta oss av denna process? Vart leder den oss? Det finns det givetvis inga faktiska 

svar på, men utan att vara alltför djärv kan man tänka sig en framtid där samhällets uppbyggnad är 

baserad på diametrala grunder, jämfört med dagens samhälle. De socioekonomiska faktorer som 

ligger bakom den ”tysta” revolutionen leder till att vi får medborgare som blir mer politiskt 

kompetenta. 

 

Den höjda utbildningsnivå och de förbättrade massmediala kanaler som växer fram gör att 

individer inte kommer att behöva politiska ställföreträdare utan de är kompetenta att agera själva. 

Detta kommer i sin tur att leda till att förtroendet för etablerade institutioner minskar. På lång sikt 

kommer opinionen troligen att bli betydelsefullare i takt med att förtroendet för institutionerna 

minskar. Om opinionen blir starkare kan man misstänka att, med tanke på livsvärdeförändringen, 

andra frågor kommer att bli aktuella på agendan i den vardagliga samhällsdebatten. 

 

Vi ser idag att Vänsterpartiet växer framförallt bland de unga väljarna, mer än 20 % av väljarna i 

åldern 18-45 år kan tänka sig att rösta på (v).24 Det stämmer bra överens med det som sagts ovan 

om framväxten av en postmaterialistisk syn på tillvaron. Det är framförallt de yngre som är 

postmaterialister och sett till det politiska skiktet i Sverige så är det i stor utsträckning (v) och (mp) 

som driver de ”mjuka” frågor som postmaterialisterna skulle vilja se uppfyllda. Det finns dessutom 

undersökningar som pekar på att postmaterialister, om de får placera sig själva på en 

                                                 
24 Dagens Nyheter, 990325 

 25



 

vänster-höger-skala, ser sig själva som mer vänster än höger.25 Det förefaller inte alltför 

överraskande att denna omsvängning i det svenska politiska klimatet skett. Det är framförallt inte 

konstigt om man ser till de förändringar som måste ske för att en allt större postmaterialistisk del av 

befolkningen ska känna sig berörda av de beslut som det politiska systemet. Om man inte vill skapa 

apati hos befolkningen måste man lyckas få folk att känna sig berörda av de beslut som fattas för att 

det ska finnas en vilja till att aktivt deltaga. Det sistnämnda, ett engagemang och aktivt deltagande, 

är en förutsättning för att ett samhälle ska fungera. Därav pekar mycket på att en förändring är 

oundviklig. 

 

Förändringarna kommer troligtvis också att påverka synen på arbetet. För inte så länge sedan hade 

många ett arbete för att de skulle överleva, det var nödvändigt för att kunna försörja sig och sin 

familj. Idag har vi inte alls samma situation vilket också avspeglar sig i synen på arbetet. De allra 

flesta jobbar numera med ett arbete som kräver kunskap, det är inte längre det löpande bandet som 

är den stora anställningsmagneten. Det är inte många, och de blir allt färre, som har som jobb att stå 

vid ett löpande band. Idag har man ett jobb för att det kan betecknas som 

personlighetsutvecklande, man jobbar helt enkelt med det man är intresserad av. Dessutom 

åtnjuter man en mycket större frihet, inom tjänstesektorn, rörande arbete och fritid. Arbete och 

fritid är två beståndsdelar som tidigare var strikt åtskilda, numera kan man ha det samtidigt, d.v.s. 

man arbetar med det man vill, där man vill, när man vill. Detta har blivit en möjlighet p.g.a. den 

kommunikationsexplosion som ägt rum på senare tid. Det är inga problem att sitta i sommarstugan 

en vecka och ändå arbeta tack vare mobiltelefoner, fax, e-mail, Internet m.m. Förändringarna 

gällande under vilka omständigheter man arbetar kommer troligen att fortsätta. 

 

Vi har redan nu kommit till en punkt där det inte längre är nödvändigt att arbeta för uppehället, det 

finns skäl att misstänka att framtiden bjuder oss detsamma. Arbetet är till för att hjälpa individen att 

bli den de hade tänkt sig att bli, trivs man inte kommer man inte att stanna kvar där bara för att man 

måste. Det är viktigare att kitta sitt drömjobb, drömjobbet kommer troligen inte heller att vara 

detsamma under hela livet, för att utvecklas som person kommer framtidens generation att kräva 

många olika jobb under sin yrkesverksamma karriär. 

 

Delar av detta ser vi hända redan idag men det kommer inte att stanna här, revolutionen är inte klar 

och därför är inte heller utvecklingen i denna fråga klar. Exakt var vi hamnar får framtiden utvisa 

men det står klart att vi rör oss i riktning mot en mer postmaterialistisk prägel på samhället. 

Utbildningen, som betyder mycket, kommer att bli viktigare att ha med sig i bagaget för att platsa på 

                                                 
25 Inglehart, 1977, s.61 
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framtidens arbetsmarknad. Vi kan därmed sluta oss till att livsvärderingen kommer att förändras 

ytterligare. Det som Inglehart såg för drygt 20 år sedan kommer, med de tecken vi ser idag, utan 

tvivel att fortsätta förändra vår tillvaro. 
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Bilaga 1. Undersökningsenkät 

 

Enkätundersökning i livsåskådning; påverkar utbildning livsåskådning? 

 

1. Kön: O Man O Kvinna 

2. Födelseår: ______ 

3. Vilken är den högsta utbildning du påbörjat? 

O Grundskola O Gymnasieskola  O Högskola/Universitet 

Om du läst/läser på högskola/universitet, hur många terminer har 

du då läst?_________ 

 

4. Vilka av följande alternativ är viktigast för dig: 

(Välj två och markera ditt försthandsval med en ”1” och ditt andrahandsval med en ”2”) 

___ - Lag och ordning 

___ - Hög materiell standard 

___ - Demokrati där gräsrötterna kan påverka 

___ - Mer ledig tid 

___ - Göra karriär och få hög lön 

___ - Ren miljö 

 

5. Vilket av följande alternativ passar in på dig? (Troende = tro på något slags högre makt 

som kan påverka skeenden på jorden och/eller våra liv.) 

___ - Jag är troende 

___ - Jag är inte troende 

___ - Jag vet inte 

 

6.  Om du är troende vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig? 

___ - Jag tror i enlighet med någon av världsreligionerna 

___ - Jag har en tro som inte stämmer överens med någon av världsreligionerna 

___ - Annat:________________________________________  

 

 

                  Ett varmt tack for din medverkan! 

                  Fredrik 

 


	1. Inledning
	2. Syfte, metod, material och definition
	2.1 Syfte
	2.2 Metod
	2.3 Material
	2.4 Definition av begrepp

	3. Teori
	3.1 Förändring av samhället …
	3.2 … leder till nya strukturer
	3.3 Postmaterialismens framväxt
	3.4 Utbildningens roll
	3.5 Religiösa materialister
	3.6 Sammanfattning

	4. Resultat
	4.1 Kön
	4.2. Födelseår
	4.3. Vilken är den högsta utbildning du påbörjat?
	4.4. Vilka av följande alternativ är viktigast för dig?
	4.5. Vilket av följande alternativ passar in på dig?
	4.6. Om du är troende vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig?

	5. Analys
	6. Slutdiskussion
	Käll- och Litteraturförteckning
	Bilaga 1. Undersökningsenkät




Högskolan i Gävle


Institutionen för utbildningsvetenskap


Hur långt har det gått?


- en studie av den tysta revolutionen


C - uppsats i


Religionskunskap vt – 99


Författare: Fredrik Evertsson


Handledare:
Martin Holmberg







Peter Södergård


Innehållsförteckning

1.
Inledning
3

2.
Syfte, metod, material och definition
5

2.1 Syfte
5

2.2 Metod
5

2.3 Material
6

2.4 Definition av begrepp
6

3.
Teori
8

3.1 Förändring av samhället …
8

3.2 … leder till nya strukturer
8

3.3 Postmaterialismens framväxt
10

3.4 Utbildningens roll
12


3.5 Religiösa materialister
13


3.6 Sammanfattning
13

4.
Resultat
15


4.1 Kön
15


4.2 Födelseår
15

4.3 Vilken är den högsta utbildning du påbörjat?
16


4.4 Vilka av följande alternativ är viktigast för dig?
16

4.5 Vilket av följande alternativ passar in på dig?
17

4.6 Om du är troende vilket av följande alternativ

stämmer bäst in på dig?
18

5.
Analys
20

6.
Slutdiskussion
25

Käll- och litteraturförteckning
28

Bilaga 1 – Undersökningsenkät
30

1. Inledning

Vi har de senaste 100 åren höjt vår levnadsstandard väldeliga och tillgodosett alla behov som vi i början av seklet kunnat drömma om. Men trots detta är man som medborgare i Sverige, och i resten av västvärlden idag inte riktigt nöjd. Den ”tysta revolutionen” har börjat ta plats i samhället. Denna revolution innebär att det finns en allt större del av befolkningen som vill få andra aspekter av tillvaron, än de materiella, tillfredsställda. Mönstret blir tydligt när man tittar närmare på problemet. För varje generation som går så finns det andra krav på samhället än att kunna skaffa fler saker. Det blir av allt större vikt för varje ny generation att få ut ”mjuka” sidor av tillvaron också, t ex mer ledig tid, bo vackert, ren miljö.


Utbildning kan antas spela en stor roll i denna förändringsprocess. Studier är en mycket väsentlig del av det som möjliggör förändringarna i vår syn på vad som är det essentiella i tillvaron. Ju högre utbildning man har desto lättare är det att ta åt sig av essensen. Därför bör personer med post-gymnasial utbildning anamma det postmaterialistiska tänkandet lättare än vad de utan den högre utbildningen gör. Vi lever just nu i ett samhälle som präglas utav utbildning i en ständigt ökande grad. Denna utveckling skulle leda till att processen vinner mark i ett lite högre tempo än vad som varit fallet tidigare.


Processen som pågår i det tysta runt om i samhället har som resultat att allt fler kommer att ha en postmaterialistisk syn på sin och andras tillvaro. Deras syn på tillvaron är att det är viktigare med de ovan nämnda ”mjuka” sakerna än med mer nya materiella ting som ska ta plats i tillvaron. Problemet är bara att strukturen i dagens samhälle, som kan betecknas som en struktur anpassad för materiella värderingar, inte passar för ”mjuka” önskemål. Man kan tillgodose alla önskemål som handlar om ytterligare materiell välfärd men denna typ av ”mjuka” önskemål klarar man inte av att uppfylla. De etablerade partierna har svårt att kitta plats åt dessa nytänkare vilka snart tröttnar på att inget händer och därför vänder ryggen åt hela systemet.


I det materialistiska och delvis sekulariserade samhället i väst spelar religionen en mindre roll idag än i forna tider. Hur kan detta påverka människan i dess syn på tillvaron? Det finns undersökningar som pekar på att det skulle vara materialisterna som är religiösa och postmaterialisterna som väljer bort religionen.


Eftersom det är postmaterialisterna som är på frammarsch kan man se en framtid där samhällssystemet av idag, skapat för materiella behov, kommer att attrahera och nå ut till allt färre människor. På lång sikt är det därför omöjligt att inte förändra systemet från grunden om man ska tilltala de som kan vara i majoritet i framtiden.


2. Syfte, metod, material och definition

2.1 Syfte


Syftet med denna uppsats är:


· att använda Ingleharts teori om ”Den tysta revolutionen” och ställa den mot egeninsamlad data som inhämtas bland, slumpmässigt utvalda, individer med post-gymnasial utbildning och utan post-gymnasial utbildning och jämföra resultaten med teorin för att se om den är tillförlitlig även idag, över 20 år efter att den publicerats.


· att dessutom undersöka om det finns ett samband mellan postmaterialism och tro/icke-tro på en högre makt som kan påverka skeendena på jorden.


2.2 Metod


Eftersom min uppsats är uppdelad i två delar har jag använt mig av helt skilda metoder för att få in det material jag behövde till de olika delarna; en litteraturbaserad och en enkätbaserad.


Den litteraturbaserade metoden använde jag till den teoretiska delen av arbetet. Den har bestått av att jag inför uppsatsen samlat på mig uppgifter från böcker och tidningar som jag hittat via litteratursökning på Internet och bibliotek. Litteraturen jag fann använde jag till att grunda min teori på vilken sedan skapat mig ett bra underlag att stå på vid mitt fortsatta arbete.


Den enkätbaserade delen var till min fältbaserade del av arbetet. Den bestod av att jag konstruerade en enkät med vilken jag gick ut och mätte de för arbetet relevanta variablerna. Dessa är kön, ålder, utbildningsgrad, val av materialistiska och postmaterialistiska alternativ och slutligen tro/icke tro och hur man tror. För att få tag på den typ av kategorier jag behövde, studenter som ännu inte kommit till den postgymnasiala delen av utbildningskedjan och personer som hade gjort det, tog jag kontakt med Komvux och Mitthögskolan i Östersund som hjälpte mig att slumpvis välja ut en klass vardera att undersöka (37 respektive 30 elever). På Mitthögskolan kom jag in i en klass som hade relativt lång utbildning bakom sig. På Komvux fick jag komma in i en klass med förhållandevis nya elever, det s.k. basåret.


De olika delar jag införskaffade analyserade jag sedan tillsammans i mitt analysavsnitt.


2.3 Material


Jag har till denna uppsats använt mig av böcker skrivna av personer som inom sitt ämne är kunniga och engagerade. Därför finner jag ingen anledning att misstänka att materialet inte skulle vara tillförlitligt, tvärtom bedömer jag tillförlitligheten vara mycket god.


Enkätinsamlingen är utförd på ett sätt, som utifrån de resurser (i form av tid och kapital) som fanns tillgängliga för undersökningen, var det mest tillförlitliga. Det hade helt klart varit bättre om det hade varit ett totalt slumpmässigt urval. Det som saknades för ett sådant tillvägagångssätt var resurser att ta reda på alla de människor som hade kommit att bli utvalda i en sådan process. Dessutom riskerar man en väsentligt lägre svarsfrekvens än vad man gör vid en undersökning gjord på ett sätt som denna. En lägre svarsfrekvens är också en faktor som påverkar hur trovärdigt resultatet är. Jag anser att jag genom det sätt jag använt mig av för min materialinsamling ändå har fått fram den trovärdighet av materialet som behövs för att jag ska kunna utföra den uppgift jag valt; nämligen att med färska data konfrontera Ingleharts teori för att se om den är hållbar än idag.


2.4 Definition av begrepp


-
livsvärde


Livsvärde är det begrepp jag givit åt den syn man som individ har på vad som har primärt värde i livet. Detta med innebörden att man placeras i ett intervall med materialister och postmaterialister som de två ändpunkterna.

-
livsvärdegrupperna


Fråga 4 var bestående av tre materialistiska påståenden: ”Lag och ordning”, ”Hög materiell standard”, ”Göra karriär och få hög lön” samt tre postmaterialistiska alternativ: ”Demokrati där gräsrötterna kan påverka”, ”Mer ledig tid”, ”Ren miljö”. De svar som individerna som deltagit i undersökningen gav på fråga 4 var grundande for vilken grupp de skulle komma att bli placerade i. Det var fyra olika alternativ att placera in de olika typerna av svar i:

-
Materialist:
För att placeras här skulle båda de markerade alternativen vara av materialistisk karaktär.

-
Grupp 2:
Vid ett materialistiskt förstahandsalternativ och ett postmaterialistiskt andrahandsalternativ blev man placerad i denna grupp.

-
Grupp 3:
Ett postmaterialistiskt förstahandsval och ett materialistiskt andrahandsval gjorde att man blev placerad i denna grupp.

-
Postmaterialist:
Båda de markerade alternativen var av postmaterialistisk karaktär.

-
Ålderskategorier


Den population som deltagit i enkätundersökningen har delats in i tre olika ålderskategorier; födda före 1970, mellan 1971 och 1976 och 1977 och framåt. Denna indelning gjordes för att se om det fanns en skillnad mellan de olika kategorierna. Beroende på när man är född har man olika villkor. De födda fram tom 1970 har vuxit upp under ekonomiskt goda tider, de som är födda 1971-1976 har växt upp under en tid då nedskärningar påbörjats inom den offentliga sektorn och den kategori som är födda 1977 och framåt har vuxit upp under en tid då nedskärningarna präglat tillvaron i den offentliga sektorn. Det som är av intresse är då att se om individer som vuxit upp under en viss typ av ekonomiskt klimat blivit mer benägen att få en viss typ av livsåskådning.


3. Teori


3.1 Förändring av samhället …

Västvärldens samhälle har under 1900-talet förändrats i stort sett övergripande. Vi har idag helt andra möjligheter att leva ett liv som präglas av materiell trygghet än vad människor hade för 100 år sedan. Man levde under förhållanden som präglades av en låg levnadsstandard, med låg eller ingen materiell välfärd. Denna låga levnadsstandard gjorde att man levde under sådana omständigheter att risken för att bli smittad av en mängd dödliga sjukdomar var mycket hög. Sjukdomar som inte borde vara något problem i ett samhälle men som uppstod p.g.a. dåliga, smutsiga livsvillkor för väldigt många.


Under senare årtionden har en förändringsprocess av vårt samhälle skjutit fart ordentligt. Det är utan tvivel så att det redan tidigare skedde en viss utveckling men i jämförelse med den takt som råder idag var det ett mycket långsamt tempo. Vi har under detta århundrade i stor utsträckning fått ett bekvämt boende som de allra flesta kan ta del av. Arbetsmarknaden har förändrats såtillvida att det som tidigare varit basnäringarna, industrin och jordbruket, har mekaniserats i så hög grad att det inte längre behövs de stora kvantiteter av arbetskraft som man tidigare var i behov av. Sjukvården har kommit att bli så sofistikerad att vi idag räddar väldigt många undan en för tidig död. Datorerna har tagit plats i vår värld och det har också medfört att man inte behöver lika mycket arbetskraft som tidigare.


3.2 … leder till nya strukturer


De ovan nämnda sakerna har sammantaget förändrat strukturen på arbetsmarknaden och därmed också på utbildningsväsendet. Det man utbildar sig till idag skiljer sig mycket från det man utbildade sig till för 40-50 år sedan. Detta delvis beroende på att det är andra yrken man har chans att få jobb inom idag. Det finns dessutom, inom utbildningsområdet, en stor skillnad till vilken är slående. Det handlar om tillgängligheten på utbildning. Idag utbildas människor post-gymnasialt i en utsträckning som är oändligt många gånger större än vad som var fallet i början av seklet. Bara under åren 1950 - 1965 fördubblades antalet studerande i USA
 och då hade inte den stora kunskapsindustrin blommat upp ännu. Därefter har behovet av utbildad personal bara stegrats.


Utbildningen har, tillsammans med andra faktorer, fört med sig att man har fått en reell löneökning som lett till ökad köpkraft vilket i sin tur lett till ökad materiell välfärd. Vi har skapat möjligheten för den stora delen av befolkningen att ta del av att resa till främmande länder, inte bara de välbeställda utan även folk långt ner i den sociala hierarkin.
 Dessutom har vi fått ett allt större mediaflöde vilket omedvetet och troligen ofrivilligt förändrar åsikter hos samhällsmedborgarna, vilket leder till ändrade mål med tillvaron.
 Massmedia förändrar världen genom sin upplysning om olika företeelser, åsikter mm. Även om media är medvetet kontrollerat såtillvida att bara dominerande värderingar ska slappas genom i filtreringen så är den oerhörda nyhetstäckning som idag existerar en förmedlare av information som ofta är farlig för nuvarande värderingar. Massmedierna är ständigt en källa till förändring och eftersom nyheter finns överallt är det inte underligt att människor blir påverkade och att förändringen fortgår. Detta är inte alltid tanken bakom handlingen hos dem som äger tidningarna, staten eller privata ägare, vilka tillhör etablissemanget och helst vill bevara strukturerna i samhället.


Det finns en liknelse över hur stort vart informationsflöde är idag och den har innebörden: för 100 år sedan nåddes en människa under sin livstid av lika mycket information om vad som kände i Sverige och i världen som vi gör idag av ett söndagsnummer av Dagens Nyheter. Om media påverkar vårt synsätt och tempot i mediaflödet hela tiden accelererar snurrar förändringskarusellen allt fortare. Varje del av jorden går att nå, sekundsnabbt med hjälp av datorer, e-mail, telefon och något längre tid om man själv vill fara dit. Flödet av information når oss överallt idag och eftersom det har en påverkan på oss är detta en faktor som leder förändringsprocessen framåt i ett högre tempo.


Sammantaget kan man säga att ”infrastrukturen”, d v s de samhällsförändringar som ovan beskrivits, i samhället förändrats radikalt under detta århundrade, ”Infrastrukturen” spelar en stor roll i ett samhälles utveckling. Den brukar betecknas som hjärtat i ett samhälle, fungerar inte den så fungerar inte resten av samhället. En logisk följd av att ”infrastrukturen” förändras är att människors förutsättningar också förändras. De som lever idag kan vad gäller bl a kunskap och levnadsstandard starta på en högre nivå än vad man har kunnat tidigare. Detta leder till att vårt samhälle är satt i ständig förändring.
 När förutsättningarna i livet förändras, förändras även det vi har som mål med livet. Det som var ett mål för 30 år sedan är idag en normal tillvaro, detta innebär då inte att människor slutar ha mål utan istället förändras våra mål ytterligare. Målen formar vår syn på vad som är viktigt i livet och det är här spåren av att det har skett något är tydliga. Framförallt om man ser till vilka en generation har och vilka en annan har.
 Det har skett och sker fortfarande en förändring över tid vilken innebär att vi inte längre eftersträvar materiell välfärd före så kallade ”mjuka” saker.


Vi har efterhand som ”infrastrukturen” förändrats, och den materiella bastryggheten blivit en självklarhet, kommit att prioritera saker som inte är av materiell karaktär. Förändringen mot postmaterialistiska värderingar har i stor utsträckning skett generationsvis.


3.3 Postmaterialismens framväxt


Barn- och ungdomstiden präglar den syn individen anammar i vuxen ålder. Den standard, sett till det materiella, som medborgare A har under uppväxttiden, hög eller låg, den tar kan för givet för resten av livet (hög/låg materiell standard, hög/låg ekonomisk tillväxt mm) och det är saker vilka inte funnits under uppväxttiden man kommer att eftersträva istället.
 De som har en kärv tillvaro vad gäller de materiella behovens tillfredsställelse under sin uppväxt kommer därav i större utsträckning att bli personer med mer materiell inställning till sin tillvaro och vice versa.


Med en ökande del av befolkningen som får sina materiella behov tillfredsställda redan i tidig ålder blir resultatet att dessa generationer kommer att efterfråga andra saker som inte är av materiell karaktär.
 Därav att alltfler blir postmaterialistiska i sin inställning, de materiella behoven är ju tillfredsställda för de allra flesta. Man kan då komma att få mål med livet som är av karaktären; kortare arbetsdag, bättre miljö och bättre fungerande demokrati.


Förändringen går inte framåt hela tiden utan kommer periodvis att svänga över i motsatt riktning men riktningen sett över tid är ödesbestämd mot mer postmaterialistisk inställning, såvida det inte sker någon grundläggande förändring i samhället på vägen.
 Dagens samhälle får allt svårare att producera det som folk vill ha om den postmaterialistiska trenden kommer att hålla och några andra tecken ser vi inte. Man kan producera klockor, BNP, mat mm, men man kan inte producera de saker som postmaterialisterna efterfrågar vilket kommer att leda till att en allt större del av samhället kommer att vända sig bort från politiken för att den inte svarar mot deras behov.
 Medborgarnas önskemål kommer inte att finnas med på agendan vilket gör att de tappar förtroende för det politiska systemet.

Vi ser, trots olikheterna kulturer emellan, stora likheter i de olika europeiska länderna vad gäller andelen materialister/postmaterialister i olika generationer. I stora drag är det så att det är de äldre som står för den materialistiska hållningen och bland de yngre ökar inblandningen av postmaterialister.




Källa: Ingelhart, 1977, s. 52.


Vi kan se av följande bild att det finns ett klart samband mellan åsikt och ålder.




Källa: Inglehart, 1977, s.54

En postmaterialist är ofta en mycket vidsyntare person än en materialist. Detta följer fullt naturligt av att om man är upptagen med att få inkomsten att räcka till och att trygga familjens tillvaro har man mindre energi att se till andra aspekter av tillvaron. Vi kan se en klar skillnad mellan materialister och postmaterialister vad gäller att ta åt sig av nya idéer och företeelser. Detta visar sig även vad gäller hur man väljer att se världen och sig själv. En postmaterialist känner sig i mycket större utsträckning som en kosmopolit
 än vad materialisterna gör. Materialisterna visar sig ha mycket starkare band till sin hemort, region eller land än vad postmaterialisterna har. Drygt 60 % av postmaterialisterna svarade 1973 på frågan ”Vilken av de följande geografiska enheterna skulle du vilja säga att du först och främst tillhör?” att de hörde hemma i ”världen” eller i ”Europa” medan bara drygt 20  % av materialisterna gjorde detsamma.


3.4 Utbildningens roll


Om utbildningen har en stor inverkan på hur individers livsvärdering formas så kommer människor att, ju mer utbildning de skaffar sig, fokusera mer på postmaterialistiska önskemål. Det finns tydliga empiriska bevis som talar för just detta. Individer med post-gymnasial utbildning tenderar att i mycket större utsträckning anamma ett postmaterialistiskt synsätt än vad individer som inte fortsatt med studier till den högre nivån. 1973 genomförde Inglehart en undersökning i Europa som visade att personer med materialistisk synbara var hälften av sin numerär bland universitets utbildade jämfört med den numerär som de hade bland gymnasieutbildade, detta samtidigt som postmaterialisterna i samma jämförelse ökade sitt antal fem gånger från gymnasieutbildade till universitetsutbildade.


Vad kan det finnas för faktorer som gör att postmaterialisterna ökar sin numerär så mycket mellan dessa olika led i utbildningskedjan? De lever i en annan miljö än vad de lägre utbildade gör. Dessutom har de välutbildade tränat sin förmåga till att se och förstå abstrakta saker, vilket kan vara en tänkbar förklaring till varför de har så mycket lättare att ta till sig nya idéer. Det kan också ses som en förklaring till varför postmaterialister är mer av kosmopoliter än vad materialisterna är.


De empiriska studier som har gjorts för att testa denna tes har visat att vid lika mängd information om olika företeelser så är det ändå de med högre utbildning som i en större utsträckning har en postmaterialistisk inställning. Även bland dem med hög utbildning och lägre grad av informationsgrad är det en större andel som blir postmaterialister än bland de lägre utbildade med högre informationsgrad.
 Därav att man kan anta att utbildningen har en stor del i formandet av människors livsvärdering.


Frågan som ögonblickligen infinner sig är om det kan vara på det sättet att utbildningen är det primära i hela orsakskedjan till att den tysta revolutionen har uppkommit. Det är kanske inte alls så att det är åldern som är avgörande. Kanske kan det vara så att de yngre i större utsträckning är postmaterialister p.g.a. att de har en högre utbildning än de tidigare generationerna.


Det finns alltid en annan sida av myntet och i det här fallet kan man tänka sig att det skulle vara en förändring i ekonomisk och materiell trygghet över tid som gjort att de yngre generationerna blivit mindre materialister än de äldre. Alla generationer har fått det bättre och de skillnader som förekommer inom en specifik generation beror på individernas utbildningsnivå.


3.5 Religiösa materialister


Religionens innebörd på vilken livsvärdering man har är inte alldeles klarlagd. Det som är synbart är att de som tillhör någon kyrka har mer materialistiska värderingar än de som inte tillhör någon. Här kan man se tydliga mönster i vilka det är som går till kyrkan. Det är framförallt lantbrukare, vilkas utbildning liksom deras inkomstnivå oftast inte är hög. De traditionella värderingar som samhället har, vilka ofta är materiella i sin karaktär, har man som medlem av någon församling lättare att anamma än de som inte är medlemmar av någon församling.


3.6 Sammanfattning


Ingleharts teori går ut på att samhället förändras ”infrastrukturellt”, vilket leder till att människors livsvärdering, generationsvis, skiftar långsamt från materialistisk livsvärdering till postmaterialistisk livsvärdering. Förändringarna i livsvärdering beror mycket på att vi länge haft det materiellt sett bra, det materiella välståndet behöver man inte sträva efter, det är något man redan har. Istället strävar man efter att få ”mjuka” delar att fylla sitt ”hårda” liv med. ”Livskvalitet” blir ett viktigare begrepp i människors liv.


Utbildning tenderar att accelerera denna utveckling. Postmaterialistisk livsvärdering blir allt mer förekommande ju längre upp i utbildningskedjan man kommer. Dagens kunskapssamhälle torde därmed påskynda den postmaterialistiska livsvärderingens framfart.


Religionen är en beståndsdel av det materialistiska samhället vilket leder till att, när postmaterialisterna växer sig starka, försvagas religionen. Förändringen av livsvärderingen leder till att alla institutioner tillhörande det ”materialistiska” samhället kommer att förlora i aktning och tilltro, såväl religion som politik. Samhället går mot en total omstrukturering.


4. Resultat


Under det fältarbete som studien krävde, vilket utfördes 990412 - 990413, framkom ett antal resultat som var av vikt för arbetet. Denna resultatredovisning utgår från de frågor som finns på den enkät som användes vid datainsamlingen. Enkäten återfinns som bilaga 1. Siffrorna som identifierar de olika tabellerna betyder i tur och ordning; kapitel, fråga, tabell.


4.1 Kön

Tabell 4.1.1 Respondenternas könsfördelning i relation till deras utbildningsnivå

		

		Komvux

		Högskola

		Totalt



		Män

		20

		7

		27



		Kvinnor

		17

		23

		40



		Totalt

		37

		30

		67





Vi kan av tabell 4.1.1 utläsa det totala utfallet kvinnor och män inom respektive utbildningsnivå. Exempelvis är det 7 av totalt 27 män som går på högskola.


4.2. Födelseår


Tabell 4.2.1 Könsfördelningen i respektive utbildningsnivå fördelat i åldersgrupper

		

		-1970

		1971-1976

		1977-



		Komvux

		12

		8

		17



		- Män

		6

		4

		10



		- Kvinnor

		6

		4

		7



		

		

		

		



		Högskola

		5

		21

		4



		- Män

		3

		4

		-



		- Kvinnor

		2

		17

		4



		

		

		

		



		Totalt

		17

		29

		21





I tabell 4.2.1 kan vi se hur de män och kvinnor som deltog i studien utifrån utbildningsnivå fördelade sig inom de olika ålderskategorierna. Exempelvis är det, av dem som deltagit i studien, 10 män som går på Komvux och är födda 1977 eller senare.


4.3. Vilken är den högsta utbildning du påbörjat?


Av dem som deltog i undersökningen hade 37 personer gymnasieskola som högsta påbörjade utbildningsnivå och 30 hade högskola eller universitet.

Om du läst/läser på högskola/universitet, hur många terminer har du då läst?


De som hade läst på högskola fördelade sig enligt följande:


6 st - tre terminer


9 st - fyra terminer


5 st - fem terminer


9 st - sex terminer


1 st - åtta terminer


4.4. Vilka av följande alternativ är viktigast för dig?

(välj två och markera ditt förstahandsval med en ”1” och ditt andrahandsval med en ”2”)


Tabell 4.4.1 De olika utbildningsstegens och åldersgruppernas


procentuella fördelning över livsvärdering

		

		-70

		71-76

		77-



		Materialister

		

		

		



		- Komvux

		0

		0

		12



		- Högskola

		0

		10

		0



		

		

		

		



		Grupp 2

		

		

		



		- Komvux

		0

		25

		6



		- Högskola

		0

		10

		0



		

		

		

		



		Grupp 3

		

		

		



		- Komvux

		33

		25

		41



		- Högskola

		25

		24

		25



		

		

		

		



		Postmaterialister

		

		

		



		- Komvux

		67

		50

		41



		- Högskola

		75

		57

		75





I tabell 4.4.1 kan vi se hur de olika åldersgrupperna fördelat sig över skalan materialist postmaterialist. Exempelvis ser vi att det är 33  % av dem som är födda - 70 som går på Komvux och är tillhörande grupp 3.


Tabell 4.4.2 Könens procentuella fördelning över utbildningsnivå och livsvärdering





Materialister


Grupp 2




Grupp 3


Postmaterialister


		

		Komv.

		Hgsk.

		Komv.

		Hgsk.

		Komv.

		Hgsk.

		Komv.

		Hgsk.

		Totalt



		Män

		10

		14

		5

		14

		50

		43

		35

		29

		



		Kvinnor

		0

		9

		11

		4

		16

		17

		63

		70

		





Komv. = Komvux; Hgsk. = Högskolan


Vi kan i tabell 4.4.2 se hur de som deltagit i undersökningen fördelat sig, efter kön och utbildningsgrad, mellan de fyra olika grupperna i den materialistiska - postmaterialistiska skalan. Exempelvis är det 10 % materialister av männen på Komvux.


4.5. Vilket av följande alternativ passar in på dig?


(Troende = tro på något slags högre makt som kan påverka skeenden på jorden och/eller våra liv.)


Tabell 4.5.1 Tro/icke-tro procentuellt fördelat över livsvärdering uppdelat i utbildningsnivå






Materialister



Grupp 2




Grupp 3


Postmaterialister

		

		Kom.

		Hgsk.

		Kom.

		Hgsk.

		Kom.

		Hgsk.

		Kom.

		Hgsk.



		Tro

		50

		20

		67

		40

		67

		43

		30

		50



		Icke-tro

		50

		20

		33

		20

		25

		29

		30

		28



		Vet ej

		0

		60

		0

		40

		8

		29

		40

		22





Tabell 4.5.1 talar om för oss hur stor procent av de olika kategorierna i materialist -postmaterialist intervallet, uppdelat i de olika utbildningsnivåerna, som är troende, icke-troende och vet ej. Exempelvis är det 67 % av de Komvuxstudenter som placerat sig i Grupp 2 som är troende.


Tabell 4.5.2 Könens procentuella fördelning över tro/icke-tro


		

		Troende

		Icke-troende

		Vet ej

		Totalt



		Män

		41

		33

		26

		100



		Kvinnor

		45

		22

		33

		100





Vi ser i tabell 4.5.2 hur man fördelat sig mellan könen på de olika alternativen; troende, icke-tro ende och vet ej. Exempelvis valde 26 % av männen att markera att de inte vet om de är troende eller ej.


Tabell 4.5.3 Ålderskategoriernas procentuella fördelning över tro/icke-tro

		

		Troende

		Icke-troende

		Vet ej

		Totalt



		-70

		29

		47

		24

		100



		71-76

		45

		17

		38

		100



		77-

		52

		24

		24

		100





Tabell 4.5.3 visar hur de olika ålderskategorierna fördelat sig över svarskategorierna troende, icke-troende och vet ej. Exempelvis ser man att 17 % av dem som är födda 71 -76 är icke-troende.

4.6. Om du är troende vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig?


Tabell 4.6.1 Ålderskategorierna hos de troende procentuellt fördelat över trosinriktning

		

		I enlighet …

		Ej i enlighet …

		Annat

		Totalt



		-70

		20

		40

		40

		100



		71-76

		23

		46

		31

		100



		77-

		36

		36

		27

		99





I tabell 4.6.1 kan vi utläsa hur de troende uppdelade i olika ålderskategorier fördelat sig mellan att tro i enlighet med en världsreligion, ej i enlighet med en världsreligion och annat. Exempelvis är det 20 % av de födda tom 1970 som är troende.


Tabell 4.6.2 De troendes kön procentuellt fördelat över trosinriktning


		

		I enlighet …

		Ej i enlighet …

		Annat

		Totalt



		Män

		36

		36

		27

		99



		Kvinnor

		22

		44

		33

		99





Tabell 4.6.2 visar hur de troende efter kön fördelade sig över att tro i enlighet med en världsreligion, ej tro i enlighet med världsreligion och annat. Exempelvis ser vi att 44 % av kvinnorna ej tror i enlighet med en världsreligion.


Tabell 4.6.3 Livsvärderingsgrupperna fördelat över trosinriktning

		

		I enlighet …

		Ej i enlighet …

		Annat

		Totalt



		Materialister

		67

		33

		0

		100



		Postmaterialister

		23

		42

		35

		100





I tabell 4.6.3 har materialister och grupp 2 lagts ihop, det har även grupp 3 och postmaterialister gjort. Detta för att visa på den trend som man då skulle kunna utläsa. Exempelvis ser vi att det 67 % av materialisterna som är troende i enlighet med en världsreligion.

5. Analys


Det som framkommit i denna undersökning skiljer sig i stora drag inte från dem som tidigare gjorts. Det generella drag man kan utläsa av de insamlade data är att det är främst kvinnor som är postmaterialister, de är unga och de har kommit långt i utbildningssystemet, d v s de har kommit upp till högskolenivå. Det är på alla punkter ett resultat som överensstämmer med tidigare forskningsresultat.


Det finns givetvis punkter i arbetet som är annorlunda mot de resultat som tidigare framkommit, den stora skillnaden man kittar i materialet är hur stor del av dem som påbörjat post-gymnasial utbildning och de som inte gjort det som är postmaterialister. I Ingleharts undersökning från 1971 om just detta fick man som resultat att bland dem som inte gått vidare till högskoleutbildning var det 52 % som var materialister och 5 % som var postmaterialister, siffrorna bland dem som hade gått vidare till högre utbildning 36 % respektive 11 %. Bilden som visar just detta finns på sidan 9. De siffror som kommit fram i detta arbete avseende den frågan är helt andra. Som vi ser i tabell 4.4.1. är det hela 52 % av de gymnasiestuderande som är postmaterialister och 5 % som är materialister. Siffrorna är alltså de omvända mot Ingleharts undersökning. Bland de högskolestuderande är siffrorna 60 % respektive 10 %. Även här väsentligt annorlunda mot Ingleharts undersökning.


Vad kan detta bero på? En förklaring till dessa resultat skulle kunna vara att utvecklingen inte alls går så långsamt som Inglehart antog. Den håller ett mycket högre tempo, vilket troligen dessutom förstärks av en, sedan teorin grundades, ständigt ökad tillgänglighet på utbildning och massmediala informationer. Kanske har ”revolutionen” haft ett lägre tempo innan, vilket numera har skruvats upp ett antal steg beroende på den snabba utveckling infrastrukturen i samhället genomgår i vår tid.


Teorin bygger på att man som barn påverkas av det samhälle man växer upp i. Med tanke på att man för 50 - 60 år sedan hade räknestickor i skolan och att datorer var ett ännu inte uppfunnet hjälpmedel, vilka idag är en självklarhet
, kan man förstå vilket oerhört snabbt tempo som präglat utvecklingen fram till idag. Påverkas man av samhället när man växer upp och samhället förändras fört borde även åsikterna hos varje ny generation ha förändrats fört såtillvida att förskjutningen från materialister till postmaterialister tagit ett stort kliv åt det postmaterialistiska hållet. Den snabba övergången från industrisamhälle till kunskapssamhälle är en lika stor omdaning av samhället som det var när det agrara samhället övergick till det industriella.
 Denna övergång som hade tagit sin början när Inglehart företog sina undersökningar har sedan bara fortsatt. Övergången till ett samhälle där fler jobbar med arbeten som inte kräver fysisk prestation utan är baserat på kunskap har liksom det mesta annat kommit att gå väldigt fort. Med detta har det kommit att bli mycket viktigare med utbildning än det varit tidigare. Kanske har man som ung idag fått veta betydelsen av studier i ett tidigt skede av livet och växer därför upp med insikten om nödvändigheten av studier. Med detta i bagaget kan det mycket väl vara så att livsvärderingen förändras. Detta samtidigt som de andra kriterierna Inglehart tar upp som faktorer som påverkar vår livsvärdering har fortsatt att finnas i vår levnadsmiljö och dessutom ökat i styrka; ökat välstånd, frånvaro av krig och ökat massmedialt nyhetsflöde. Förändringar av dessa faktorer är en trolig orsak till att revolutionen mycket väl kan öka i tempo.


Den åldersindelning som gjorts i detta arbete har, som tidigare nämnts, gjorts i syfte att se om det kunde finnas skillnad mellan människor uppväxta under olika epoker i det svenska samhället. De som är födda tom 1970 var inne i den period då man formar sin livsvärdering, dvs8-12år, under sent 70-tal vilket var ekonomiskt goda tider för Sverige. Den ålderskategori som är födda 1971 - 1976 har varit inne i samma period under 80-talet vilket var det årtionde då nedskärningarna tog sin början. De som är födda 1977 och framåt har varit inne i samma period under sent 80-tal och tidigt 90-tal när den svenska krisen var ett faktum och besparingarna hade tagit fart ordentligt. Den huvudsakliga frågan var om detta har påverkat livsvärderingen hos de olika grupperna. Har man en mer materialistisk syn om man är född 1977 och framåt, d.v.s. uppvuxen under de hårda besparingarnas tider? Finns det märkbara skillnader mellan de olika ålderskategorierna?


Det svar vi finner på de frågorna visar att det finns stora skillnader mellan dessa åldersgrupper. Den bekräftar dock inte teorin. Verkligheten visar sig vara mer komplex än vad teorin var. Det var en neråtgående trend i Komvuxgruppen, ju senare de var födda desto mer materialistisk inställning hade de. I gruppen med högskolestuderande var siffran postmaterialister ungefär densamma mellan de två äldsta grupperna men där ökade det sedan i andelen postmateriella, från 62 % till 77 %. Till detta kan det vara svårt att kitta en förklaring utan att undersöka fenomenet på ett djupgående plan. Till detta finns det inom ramen för denna undersökning varken tid eller resurser varför jag väljer att bara ta upp det ytligt.


I teorin togs det upp att det i större utsträckning är materialisterna som är troende i enlighet med någon av de stora världsreligionerna. Det skulle sammanhänga med att det var religioner som var anpassade för det materialistiska samhället. Postmaterialisterna skulle därför ha svårare att bli attraherade av en sådan religion, eftersom man som postmaterialist är ute efter andra värden, de ”mjuka” värdena. Resultaten som framkommit i denna undersökning skiljer sig inte på något sätt från detta.


I tabell 4.5.1 ser man att den största gruppen, inom alla typer av livsvärdering, nästan uteslutande är troende. Det är egalt om man är grupp 2 eller om man är postmaterialist, man är ändock i en ganska hög utsträckning troende i den betydelsen att man tror på något slags högre makt …(se fråga 5, bilaga 1).


Tro har funnits i alla kända mänskliga kulturer och därför är inte resultatet avseende den undersökta populationens tro i något avseende uppseendeväckande. Tro finns även idag, men har möjligtvis tagit sig ett annat uttryck än tidigare. Allt prat om sekularisering av västvärldens kulturer kan med tanke på resultatet, som här framkommit, tyck as som överdrivet. Det finns inget, i varje fall inte här i denna undersöknings resultat som stödjer att Sverige skulle vara ett sekulariserat land. Kan man säga det när det bara är 27 % som säger att de inte är troende?


Man kan av resultaten se att det inte är speciellt höga procentandelar inom de olika livsvärderingsgrupperna som kommit att beteckna sig själva som icke-troende. Ingen regel utan undantag; bland materialisterna var det precis jämnt mellan tro och icke-tro. Detta kan kanske tyckas underligt om man utgår från det som sades i teorin. Där poängterades det ju att om man tillhörde någon kyrka skulle man vara mycket mer benägen att vara materialist än andra människor. Detta p.g.a. religionens materiella karaktär, d v s att religionen är en del av det materiella samhället och ofta bärare av dess grundläggande värderingar, vilka man då skulle ha lättare att anamma som medlem av en församling. Men man måste noga lägga märke till att detta rör sig om tro i största allmänhet och inte en tro på någon specifik religion. Intressant är vidare att följa om det kom att bli någon skillnad mellan de olika livsvärderingsgrupperna när det kom att handla om tro i enlighet med världsreligion eller ej. Där kan man förvänta sig att resultatet blev en klar markering åt att det var materialisterna som trodde i enlighet med världsreligionerna och postmaterialisterna som trodde överensstämmande med de båda andra kategorierna (se fråga 6, bilaga 1).


Av tabell 4.5.2 i resultatpresentationen kan vi se att det är relativt jämnt mellan könen gällande tro. Resultatet blev en knapp ”seger” för kvinnorna i det fallet. Det som är slående i det här fallet är den skillnad som uppenbarar sig mellan män och kvinnor beträffande icke-tro. Det är 50 % fler män som säger sig inte ha någon tro på ett övernaturligt väsen.


Bland de olika ålderskategorierna finner man en klar trend; ju yngre person, desto troligare att personen i fråga är troende. Det är tydligt att det finns en ökad tro bland dem som är yngre. Siffrorna visar (i tabell 4.5.3) att det är 29 % som är troende i den äldsta ålderskategorin och att det sedan stiger till en siffra av 52 % i den yngsta ålderskategorin. Det är givet att man ställer sig frågande till ett sådant resultat. En tänkbar förklaring till detta fenomen är att det skulle känga ihop med den samhällsekonomiska trenden. Med detta menar författaren att det skulle kunna vara så att ju tryggare välfärdsstat vi har desto färre vänder sig till religionen. När pendeln sedan svängde och vi fick en nedmontering av den välfärdsstat vi bara sett växa i omfattning från 60-talet, fick man en ökning av antalet troende. Det förefaller troligt att vi, om vi som sagts i teorin påverkas i vår livsvärdering av det samhällsekonomiska klimatet under den period vi är 8 - 12 år, mycket väl skulle kunna påverkas av just samma faktorer när det gäller i vilken omfattning en åldersgrupp blir troende.


Bland dem som är troende har resultatet utfallit så att det visar att det är mellan 63 % och 80 % som är troende på ett sätt som inte stämmer överens med en världsreligion. Även här kan vi dock se att det finns en trend, om än svag, att det skulle vara en ökad tillströmning till världsreligionerna ju senare man kommit att bli född. Här skulle det vara mycket intressant att gå vidare och undersöka detta bland människor födda senare för att se om trenden håller i sig genom 90-talet också. Vad som skulle vara anledningen till detta är en mycket intressant fråga som förhoppningsvis någon ägnar en studie i framtiden.


Män har en lite större tendens att, om de är troende, välja att tro på en världsreligion än vad kvinnorna har. Männen har en 63 % högre siffra än kvinnornas. Siffran befinner sig fortfarande på en låg nivå - drygt en tredjedel av männen tror i enlighet med en världsreligion - men skillnaden är ändå anmärkningsvärd. Skulle det finnas en könsbetingad faktor som spelar roll i valet av vilken tro man får? Ovan framkom det att män är mer icke-troende än kvinnorna, men med dessa fakta kan man göra tillägget att de män som är troende i mycket större utsträckning väljer en världsreligion att tro på.


I fältundersökningen blev resultatet på fråga 6, alternativ ”Annat” sådant att det svarsalternativet likväl kan slås ihop med det alternativ som är att ej tro i enlighet med en världsreligion. De svar som inkom under det alternativet var t ex ödet, slumpen. Dessa kan med lätthet placeras in under alternativet att ej tro i enlighet med en världsreligion. Gör man denna sammanslagning blir resultatet en överväldigande majoritet till dem som inte tror i enlighet med en världsreligion. Det var redan tidigare en mycket stor majoritet av respondenterna som tillhörde den kategorin men mönstret blir än tydligare när man ser siffrorna som då förespeglas: 63 % av männen tror på något som inte överensstämmer med en världsreligion och kvinnornas siffra är ännu större; 77 %.


Detta resultat är inte alls förvånande. Enligt teorin skulle samhällets medborgare, efterhand som revolutionen fortgår, bli negativt inställda till de institutioner som står för det ”materiella” samhället. Religionen, mer korrekt kristendomen och Svenska kyrkan, ses som en sådan institution av postmaterialisten. Det kan då inte tyckas märkligt att denne då vänder ryggen åt Svenska kyrkan och finner något som passar den livsvärdering han har bättre, Det blir oftast något som inte kan sägas vara knutet till en världsreligion. Man skulle med detta betraktelsesätt kunna förklara att New Age vuxit fram i västsamhället, som är platsen framför andra för den ”tysta revolutionens” genombrott. Det förefaller inte heller underligt att framväxten av New Age gått så fort som det gjort om man ser till att de resultat som denna undersökning kommit fram till pekar på att revolutionen går fortare än vad Inglehart trodde.


Det visar sig också att på ytterligare en punkt kan resultaten i denna undersökning ge teorin stöd. Det framkommer nämligen att det är materialister som i stor utsträckning kommer att tro i enlighet med en världsreligion. Tabell 4.6.3 visar just detta; 67 % av materialisterna är troende i enlighet med en världsreligion, motsvarande siffra hos postmaterialisterna är 23 %. Räknar man dessutom samman de båda svarsalternativen ”Jag har en tro som inte stämmer överens med någon av världsreligionerna” och ”Annat” så blir förhållandet mellan materialister och postmaterialister än större, det är då 33 % av materialisterna som inte tror i enlighet och 77 % av postmaterialisterna! Det finns alltså fog för påståendet att det till stor del är så att de som är troende i enlighet med en världsreligion skulle komma att ha åsikter mer åt det materialistiska hållet.


Sammantaget är det faktorer som ålder, utbildning och kön som spelar roll i människors skapande av sin livsvärdering. Det går inte att utesluta någon av dessa när man ska peka på vad det är som får människor att prioritera det de gör i livet. Utan tvivel är det så att den enda av dessa faktorer som man kan påverka under livet är utbildning. Eftersom den är av vikt för vilken syn man skaffar sig på tillvaron och är den enda som går att förändra under livet kan man kanske peka på den som den viktigaste. Viktigast ur just den vinkeln att den går att förändra och inte är given hela livet. Men inte viktigast sett till vilken roll den spelar för valet av livsvärdering. Av allt att döma spelar samtliga av dessa faktorer roll för vilken typ av livsvärdering man får; när man är född, kön och utbildning.


6. Slutdiskussion


Det besked som denna undersökning gett oss har varit att det förekommer en revolution ute i samhället, en tyst revolution. Det är inställningen till vad som är av essentiell karaktär som håller på att förändras. Från att tidigare ha haft den materiella tryggheten som nummer ett i prioritetsordning över vad som är det viktiga i livet har det kommit att bli en förskjutning åt ”mjukare” saker, saker man inte kan ta på. Det är numera av mycket större vikt att ha mer ledig tid, att ha ren miljö, att ha en fungerande yttrandefrihet m.m. än vad det var tidigare. Förskjutningen har kommit att äga rum p.g.a. att det blivit ett materiellt mycket tryggare samhälle vi lever i. Det är inte längre nödvändigt att kämpa för att få en materiell standard som gör tillvaron enklare att hantera, den finns runt oss i alla fall. Det eftersträvansvärda har istället kommit att bli det icke-materiella, något man inte har i stor utsträckning i västsamhället.


Vad kan vi förvänta oss av denna process? Vart leder den oss? Det finns det givetvis inga faktiska svar på, men utan att vara alltför djärv kan man tänka sig en framtid där samhällets uppbyggnad är baserad på diametrala grunder, jämfört med dagens samhälle. De socioekonomiska faktorer som ligger bakom den ”tysta” revolutionen leder till att vi får medborgare som blir mer politiskt kompetenta.


Den höjda utbildningsnivå och de förbättrade massmediala kanaler som växer fram gör att individer inte kommer att behöva politiska ställföreträdare utan de är kompetenta att agera själva. Detta kommer i sin tur att leda till att förtroendet för etablerade institutioner minskar. På lång sikt kommer opinionen troligen att bli betydelsefullare i takt med att förtroendet för institutionerna minskar. Om opinionen blir starkare kan man misstänka att, med tanke på livsvärdeförändringen, andra frågor kommer att bli aktuella på agendan i den vardagliga samhällsdebatten.


Vi ser idag att Vänsterpartiet växer framförallt bland de unga väljarna, mer än 20 % av väljarna i åldern 18-45 år kan tänka sig att rösta på (v).
 Det stämmer bra överens med det som sagts ovan om framväxten av en postmaterialistisk syn på tillvaron. Det är framförallt de yngre som är postmaterialister och sett till det politiska skiktet i Sverige så är det i stor utsträckning (v) och (mp) som driver de ”mjuka” frågor som postmaterialisterna skulle vilja se uppfyllda. Det finns dessutom undersökningar som pekar på att postmaterialister, om de får placera sig själva på en vänster-höger-skala, ser sig själva som mer vänster än höger.
 Det förefaller inte alltför överraskande att denna omsvängning i det svenska politiska klimatet skett. Det är framförallt inte konstigt om man ser till de förändringar som måste ske för att en allt större postmaterialistisk del av befolkningen ska känna sig berörda av de beslut som det politiska systemet. Om man inte vill skapa apati hos befolkningen måste man lyckas få folk att känna sig berörda av de beslut som fattas för att det ska finnas en vilja till att aktivt deltaga. Det sistnämnda, ett engagemang och aktivt deltagande, är en förutsättning för att ett samhälle ska fungera. Därav pekar mycket på att en förändring är oundviklig.


Förändringarna kommer troligtvis också att påverka synen på arbetet. För inte så länge sedan hade många ett arbete för att de skulle överleva, det var nödvändigt för att kunna försörja sig och sin familj. Idag har vi inte alls samma situation vilket också avspeglar sig i synen på arbetet. De allra flesta jobbar numera med ett arbete som kräver kunskap, det är inte längre det löpande bandet som är den stora anställningsmagneten. Det är inte många, och de blir allt färre, som har som jobb att stå vid ett löpande band. Idag har man ett jobb för att det kan betecknas som personlighetsutvecklande, man jobbar helt enkelt med det man är intresserad av. Dessutom åtnjuter man en mycket större frihet, inom tjänstesektorn, rörande arbete och fritid. Arbete och fritid är två beståndsdelar som tidigare var strikt åtskilda, numera kan man ha det samtidigt, d.v.s. man arbetar med det man vill, där man vill, när man vill. Detta har blivit en möjlighet p.g.a. den kommunikationsexplosion som ägt rum på senare tid. Det är inga problem att sitta i sommarstugan en vecka och ändå arbeta tack vare mobiltelefoner, fax, e-mail, Internet m.m. Förändringarna gällande under vilka omständigheter man arbetar kommer troligen att fortsätta.

Vi har redan nu kommit till en punkt där det inte längre är nödvändigt att arbeta för uppehället, det finns skäl att misstänka att framtiden bjuder oss detsamma. Arbetet är till för att hjälpa individen att bli den de hade tänkt sig att bli, trivs man inte kommer man inte att stanna kvar där bara för att man måste. Det är viktigare att kitta sitt drömjobb, drömjobbet kommer troligen inte heller att vara detsamma under hela livet, för att utvecklas som person kommer framtidens generation att kräva många olika jobb under sin yrkesverksamma karriär.


Delar av detta ser vi hända redan idag men det kommer inte att stanna här, revolutionen är inte klar och därför är inte heller utvecklingen i denna fråga klar. Exakt var vi hamnar får framtiden utvisa men det står klart att vi rör oss i riktning mot en mer postmaterialistisk prägel på samhället. Utbildningen, som betyder mycket, kommer att bli viktigare att ha med sig i bagaget för att platsa på framtidens arbetsmarknad. Vi kan därmed sluta oss till att livsvärderingen kommer att förändras ytterligare. Det som Inglehart såg för drygt 20 år sedan kommer, med de tecken vi ser idag, utan tvivel att fortsätta förändra vår tillvaro.
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Bilaga 1. Undersökningsenkät

Enkätundersökning i livsåskådning; påverkar utbildning livsåskådning?

1. Kön:
O Man
O Kvinna

2. Födelseår:


3. Vilken är den högsta utbildning du påbörjat?

O Grundskola
O Gymnasieskola

O Högskola/Universitet


Om du läst/läser på högskola/universitet, hur många terminer har

du då läst?


4.
Vilka av följande alternativ är viktigast för dig:

(Välj två och markera ditt försthandsval med en ”1” och ditt andrahandsval med en ”2”)


___ - Lag och ordning


___ - Hög materiell standard


___ - Demokrati där gräsrötterna kan påverka


___ - Mer ledig tid


___ - Göra karriär och få hög lön


___ - Ren miljö


5.
Vilket av följande alternativ passar in på dig? (Troende = tro på något slags högre makt som kan påverka skeenden på jorden och/eller våra liv.)


___ - Jag är troende


___ - Jag är inte troende


___ - Jag vet inte


6. 
Om du är troende vilket av följande alternativ stämmer bäst in på dig?


___ - Jag tror i enlighet med någon av världsreligionerna


___ - Jag har en tro som inte stämmer överens med någon av världsreligionerna


___ - Annat:
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