
Beteckning: HRV:C09:26 

 
 
 

Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap 

Resa eller köpa bil? 
En studie om ungdomars värderingar 

Emma Selin 
Juni 2009 

C-uppsats, 15 högskolepoäng 
Religionsvetenskap 

Religionsvetenskap med inriktning mot kultur och identitet C 
Handledare: Åke Tilander 



Abstrakt 
Selin, Emma (2009). Resa eller köpa bil? En studie om ungdomars värderingar: C-uppsats, 

Religionsvetenskap. Gävle: Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och 

samhällsvetenskap. 

 
Syftet med denna uppsats var att undersöka svenska ungdomars värderingar, samt att utreda 

om det fanns någon skillnad mellan pojkar och flickors värderingar. Undersökningarna har 

tagit avstamp i Ronald Ingleharts teori om att den västerländska människan lämnar 

materialistiska värderingar för att anamma något som han kallar postmaterialism. Med detta 

menar han att människan söker inre lycka och personlig tillfredsställelse snarare än materiell 

välfärd och fysisk trygghet. Metoden som använts har varit en enkätundersökning, där 51 

ungdomar på en gymnasieskola i Sverige svarat på frågor om sina värderingar. Därefter har 

även kvalitativa intervjuer gjorts med fyra utav ungdomarna. Resultaten har sedan jämförts 

med liknande studier inom ämnesområdet. Undersökningen visade att informanternas 

värderingar, precis som Inglehart förutspått, var mer postmaterialistiska än vad de var 

materialistiska. Den pekade också på att ungdomarna värderade individualistiska värden 

högre än kollektivistiska. Undersökningen av pojkar och flickor visade att flickorna oftare 

värderade postmaterialistiska värden, så som att vara trygg i sig själv och må bra, än vad 

pojkarna gjorde. Den pekade också på att pojkarna, i större grad än flickorna, hade 

individualistiska värderingar. 

Nyckelord: Inglehart, värderingar, ungdomar, postmaterialism, individualism. 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the values of Swedish youth and explore whether 

there were any differences in the values of boys and girls. The study draws on the work of 

Ronald Ingleharts, who claims that western people are increasingly abandoning materialistic 

values in favour of inner satisfaction and personal freedom, also referred to as post-

materialistic values. To study this idea, students from a Swedish high school were asked to 

complete a questionnaire (N=51) and take part in an interview (N=4), addressing their current 

values and beliefs. The result of the study indicated that the students had more post-

materialistic values than materialistic and that they had more individualistic values than 

collectivistic. It also showed that girls were more post-materialistic than boys, and that boys 

were more individualistic than girls. 

Key words: Inglehart, values, youth, post-materialism, individualism. 
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1 Inledning 
Alla människor bär på värderingar. Vissa överväger dem dagligen och andra är relativt 

omedvetna om dem. Men hur vi än ställer oss till dem finns de ständigt närvarande, och 

påverkar oss i allt vi tar oss för. Jag tror därför att det är viktigt att ta en titt på de värderingar 

vi själva bär på och de värderingar som omger oss. 

 

Tänk dig att du vinner pengar på lotto. Vad låter mest lockande - en resa som ger dig 

upplevelser du aldrig glömmer, eller en ny bil? 

 

Om du valde det tidigare alternativet och är uppvuxen under de senaste decennierna är du 

enligt samhällsforskaren Ronald Inglehart ett barn av din tid. Han började redan på 70-talet se 

värderingsförskjutningar i samhället och menar att den västerländska människan allt mer 

värderar inre lycka och personlig utveckling, framför lycka som kommer genom materiella 

ting.1 

 

Enligt Inglehart beror förändringarna på att de flesta som växer upp i dagens västerländska 

samhälle aldrig upplevt några materiella brister eller fysisk otrygghet. De flesta har inte levt i 

ett land som befinner sig i krig och vet inte vad det innebär att oroa sig för att inte kunna bli 

mätt. Med undantag för längtan efter den nyaste datorn, finaste bilen eller den trendigaste 

jackan, är vi vana att få våra materiella önskningar uppfyllda. Men när de materiella behoven 

och den fysiska tryggheten blir tillfredsställda dyker andra behov upp. Behov som handlar om 

att må bra inuti, och att finna lycka som består, även utan den nya bilen eller den trendiga 

jackan.2 

 

Det är inte bara Inglehart som blivit intresserad av dessa värderingsförändringar. Sedan 70-

talet har forskare regelbundet undersökt på vilket sätt människor i deras samtid värderar. I den 

här uppsatsen ställer jag mig bland dem i ledet som vill undersöka hur människor tänker kring 

livet och sin omvärld. Genom enkät- och intervjuundersökningar och med avstamp i Ronald 

Ingleharts teori om den tysta revolutionen, undersöker jag hur ungdomar värderar i Sverige 

2009. 

 

 
1 Inglehart, 1977 
2 Inglehart, 1977 



1.1 Bakgrund 
Som gymnasielärarstudent funderar jag mycket över mina kommande elever. Under mina 

praktikperioder har jag ofta slagits över att de ungdomar jag träffar inte tänker, tycker och 

agerar helt på samma sätt som jag, mina kompisar eller andra lärare på skolan. För att på bästa 

sätt nå ut till eleverna känns det relevant att förstå vilka tankebanor de har. Det har fått mig att 

bli intresserad av att undersöka hur ungdomar kan värdera. Enligt läroplanen för de frivilliga 

skolformerna har skolan en viktig uppgift att förmedla och förankra kunskaper hos eleverna. 

Den säger också att läraren ska främja elevens utveckling på flera andra sätt, till exempel 

stärka elevernas självförtroende.3 För att kunna förankra någon kunskap och främja elevernas 

personliga utveckling tror jag att det är oumbärligt att förstå hur de resonerar och värderar. 

Först då kan en lärare nå sina elever på riktigt. Därför anser jag att värderingsundersökningar 

bland ungdomar är viktiga för alla lärare att ta del av. 

 

I läroplanen står också att skolan ska vara en plats av jämställdhet och att en lärares 

skyldighet är att behandla pojkar och flickor likadant.4 Faktum är dock att forskning pekar på 

att pojkarna och flickorna i fråga värderar på lite olika sätt. För att ta min inledande fråga som 

exempel går det att anta att de som trots allt prioriterade bilen framför resan, är pojkar. Flickor 

antas nämligen vara mer postmaterialistiska i sina värderingar än vad pojkar är. Jag tror att det 

är viktigt för lärare att vara medvetna om dessa värderingsskillnader, för att på bästa sätt 

kunna behandla alla elever jämlikt. 

 

Studier av ungdomars värderingar är intressant även bortom ett lärarperspektiv. Författarna 

till boken Morgondagens värderingar menar att framtidens värderingar ligger hos våra 

ungdomar.5 Ingleharts forskning pekar på detsamma; att det är hos de nya generationerna som 

framtidens värderingar skapas. Han menar att värderingarna därefter stannar och att det som 

påverkar i uppväxtåren därför är det som i stort sett kommer att påverka livet ut.6 Det svenska 

samhället har under de senaste decennierna förändrats drastiskt. Teknikens framsteg har gått i 

rasande fart, valmöjligheterna har blivit fler och det gamla sättet att leva, med familjen och 

kyrkan i centrum, är på väg att försvinna. Birgit Lindgren Ödén citerar Otto Brunstad i sin D-

uppsats om ungdomars värderingar: ”Vi lever i en kulturell uppbrotts- och övergångstid. 

                                                 
3 Läroplanen, Lpf 94, s.6 
4 Läroplanen, Lpf 94, s. 6 
5 Jegers & Lindgren, 1992, s. 7 
6 Inglehart, 1977, s. 23 
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Gamla stabila strukturer och traditioner bryts ned utan att det omedelbart växer upp nya”.7 En 

intressant fråga i denna övergångstid tycker jag är just hur de nya strukturerna kommer att se 

ut. Värderingsförändringarna som Inglehart, och även jag i denna uppsats, studerar är ett 

försök att förstå sig på detta. Hur kommer vi att tänka i framtiden? Hur kommer vi att leva, 

må, värdera och tro? 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka värderingar ungdomar har. Enligt 

framtidsforskaren Ronald Inglehart lämnar den västerländska människan materialistiska 

värderingar för att värdera på ett mer postmaterialistiskt sätt. Det innebär att hon nu söker 

frihetsvärden, snarare än trygghetsvärden. Han menar också att individualistiska värderingar 

blir vanligare än kollektivistiska.8 Jag vill undersöka om dessa företeelser, 30 år efter att 

Inglehart först uppmärksammade dem, finns att upptäcka bland ungdomar i min närhet år 

2009. Jag vill också undersöka om det går att se någon skillnad mellan pojkar och flickors 

värderingar. 

 

Mina frågeställningar är: 

 

 Har ungdomar materialistiska eller postmaterialistiska tendenser i sina värderingar? 

 Har ungdomar kollektivistiska eller individualistiska tendenser i sina värderingar? 

 Finns det några skillnader i hur pojkar och flickor värderar? 

 

1.3 Avgränsningar 
För att avgränsa mitt arbetsområde har jag valt att undersöka ungdomars värderingar i en 

mellanstor stad i mellersta Sverige. Jag ser staden i fråga som representativ för Sverige i stort, 

vilket gör att uppsatsen kan ge en fingervisning om värderingar i hela landet. Mer konkret har 

jag gjort mina undersökningar på en gymnasieskola i tre klasser på teknikprogrammet, där 

eleverna har varit mellan 16 och 17 år gamla. 51 ungdomar, 23 flickor och 28 pojkar, har fått 

svara på en enkätundersökning och fyra ungdomar, två flickor och två pojkar, har blivit 

intervjuade. Undersökningen hade givetvis blivit mer pålitlig om den varit mer omfattande, 

till exempel undersökt fler platser i Sverige, fler skolor eller fler klasser på den gymnasieskola 

                                                 
7 Brunstad, 1998, s.1 citerat efter Lindgren Ödén, 2002, s.4 
8 Inglehart, 1977, s. 3 
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jag undersökt. På grund av brist på framför allt tid har sådana undersökningar dock inte varit 

möjliga. 

 

Jag väljer också att anta området med ett genusperspektiv, eftersom jag tycker att genusfrågor 

är viktiga både i och utanför skolan. Fler perspektiv av området hade också varit intressanta, 

men det har varken uppsatsens omfångsramar eller tiden jag haft till mitt förfogande, tillåtit. 

1.4 Definition av begrepp 
Fyra begrepp är speciellt centrala för den undersökning som besvarar mitt syfte, nämligen 

materialism, postmaterialism, individualism och kollektivism. För att ge en tydligare bild av 

vad begreppen syftar på ska jag här, med hjälp av den mest centrala litteraturen i ämnet, 

försöka definiera dem. 

 

Materialism 

Pettersson definierar materialism som en ”ensidig inriktning på ett konkret välstånd”.9 

Inglehart beskriver samma begrepp med orden ”[…] en övervälvande betoning på materiellt 

välbefinnande och fysisk trygghet”.10 

 

Postmaterialism 

Postmaterialism betyder just det som kommer efter materialismen.11 Inglehart beskriver det 

som en betoning av livskvalitet och frihetsvärden, hellre än materialistiska trygghetsvärden 

och materiellt välstånd.12 Pettersson skriver att en postmaterialist är någon som prioriterar 

livstillfredsställelse och självförverkligande.13 

 

Individualism 

I boken Mot denna framtid skriver Pettersson att ”individualism innebär att den enskilda 

individen blir mål och måttstock för olika delar av sin livsåskådning.” Vidare skriver han att 

”individens självförverkligande och välbefinnande prioriteras, delvis på bekostnad av sådana 

skyldigheter och sådant engagemang som tidigare har varit förhärskande inom både 

familjelivet och det sociala livet i allmänhet.”14 

                                                 
9 Pettersson, 1988, s. 12 
10 Inglehart, 1977, s. 3 
11 Österman, 1998, s. 61 
12 Inglehart, 1977 s.3 
13 Pettersson, 1988 s. 12 
14 Pettersson, 1992, s. 51 
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Kollektivism 

Nationalencyklopedin definierar kollektivism som en ”åskådning som sätter de gemensamma 

intressena före de enskilda individernas”. 

1.5 Ingleharts teori 
Ronald Inglehart är en amerikansk sociolog och forskare som har betytt, och fortfarande 

betyder, mycket inom forskningsområdet värderingsförändringar. Inglehart la redan i början 

av 70-talet märke till att det skedde förändringar i hur människor värderade olika livsfrågor. 

Hans mest grundläggande teori kring dessa värderingsförändringar kallade han ”The silent 

revolution”, på svenska ”Den tysta revolutionen”.  Huvuddragen i den är att människor i det 

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

uppskatta andra slags värden, såsom livskvalitet och självutveckling. Istället för att värdera 

hårt arbete, slit och sparsamhet värderar människor det egna välbefinnandet och att ha roligt 

för stunden. Det nya sättet att värdera beskriver Inglehart som postmaterialism, i jämförelse 

med det gamla sättet att värdera som han benämner materialism. En annan beskrivning är att 

vi i det västerländska samhället går från att värdera trygghetsvärden till att värdera 

frihetsvärden.15 I de nya värderingarna ligger också att den västerländska människan blir allt 

mer individualistisk. Om det tidigare varit kollektiva värden så som familjen och det sociala 

livet som varit i centrum, börjar det i och med värderingsförändringarna bli individualistiska 

värden som styr. 

 

Ingleharts teori grundar sig i hans tankar om att det som sker i ett samhälle, i allra högsta grad 

påverkar dess befolkning. Han menar att ekonomiska, politiska och kulturella historiska 

faktorer går samman och påverkar sin eftervärld på olika sätt. Ett krig och dess fasor påverkar 

till exempel ett samhälles befolkning negativt. Den blir otrygg och rädd för plötsliga hot och 

kommer därför att värdera fysisk trygghet högt i livet. Inglehart menar att det genom att 

undersöka stora, drastiska skeenden i ett samhälle går att förutspå dessa beteendemönster. 

Vissa värderingar och känslor kommer helt enkelt att vara mer troliga hos de individer som 

vuxit upp i ett krigsdrabbat samhälle. På så sätt kan man också genom att undersöka ett 

samhälles historia säga något om dess framtidsförändringar.16 

                                                 
15 Inglehart, 1977, s. 3 ff. 
16 Pettersson, 1988, s. 12 
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1.5.1 Knapphetshypotesen 

Ingleharts teori bygger på något som han kallar för knapphetshypotesen. Med den menar han 

att tillgången avgör vad som är eftertraktat. Behov som inte är tillfredsställda är mer pockande 

än de tillfredsställda. Om en människa har saknat materiella ting och alltid haft lite pengar 

kommer materiella värden att värderas högt i hennes liv. De som däremot inte vet hur det är 

att leva i materiell och psykisk osäkerhet har inte något brådskande materiellt behov att 

tillfredsställa och kommer därför att prioritera andra slags värden framför de mest basala så 

som mat för dagen. Dessa värden berör den egna personens lycka, till exempel att bli trygg i 

sig själv, att få sin vilja fram och känna inre harmoni.17 

1.5.2 Socialisationshypotesen 

En annan viktig poäng i Ingleharts teori är den så kallade socialisationshypotesen. Med den 

menar han att de skeenden som påverkar en människa i ungdomsåren kommer att ligga som 

grund för hennes värderingsmönster livet ut. En människa verkar sedan inte vara benägen att 

ändra sina tankemönster och grundläggande värderingar särskilt mycket när hon nått vuxen 

ålder. Det förklarar varför människor som levt under knappa förhållanden som unga, till 

exempel i krig, även senare i livet, när materiell och fysisk trygghet uppnåtts, fortsätter att 

värdera sådant som de haft brist på under uppväxtåren. Värderingarna som bildats i knappa 

tider finns på så sätt kvar även när tiderna blivit stabilare. Värderingsförskjutningar sker alltså 

inte främst när nya stora händelser i samhället sker, utan i och med generationsbyten, då 

gamla värderingar dör bort och nya föds med nya generationer.18 Detta gör att de 

värderingsskillnader som Inglehart uppmärksammat smyger sig in i samhället på ett knappt 

märkbart sätt. Det är just det som gett teorin namnet ”Den tysta revolutionen”. De 

värderingsförändringar Inglehart tyckte sig se på 70-talet var att allt fler i de uppväxande 

generationerna hade postmaterialistiska värderingar i förhållande till de äldre generationerna. 

Han menade inte att alla ungdomar prioriterade postmaterialistiskt och att ingen utav de äldre 

gjorde det, men han tyckte sig se ett mönster i att de gamla värderingarna sakta övergavs 

allteftersom äldre generationer dog ut.19 

1.5.3 Vad har påverkat dagens västerländska människa? 

Värderingsförändringarna Inglehart förutspådde ges flera olika förklaringar. I sin beskrivning 

av det västerländska samhället säger han att det drastiskt har förändrats efter första och andra 

världskrigen. Västvärlden hade länge levt i ett samhälle präglat av krig, depression och 

                                                 
17 Pettersson, 1988, s. 17 
18 Inglehart 1977, s. 23 
19 Pettersson, 1988, s. 12 
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fattigdom och människorna hade få materiella tillgångar och levde i en instabil tid med 

orolighet och svält.  Efter krigen stabiliserades läget och människornas förhållanden, och 

därmed värderingar, förändrades sakta. En faktor som påverkade var att samhället fick en 

stabilare ekonomi. Det fanns tillgång till mat och kläder och folk började sakta men säkert att 

kunna ta sig råd att inte bara skaffa det mest basala utan också mer extravaganser, som hör 

välfärd till. Istället för att behöva oroa sig för att få pengarna att räcka till kunde man nu till 

och med roa sig för dem. En annan stor faktor till förändringarna var att folket inte längre 

levde i någon direkt fara för krig. De kunde andas ut och började känna av en tryggare 

tillvaro. Dessutom hade folket nu i mycket större grad möjlighet att utbilda sig, vilket gav alla 

människor bättre förutsättningar att påverka och hänga med i samhället. Vid sidan av detta 

menar Inglehart också att medias slagkraft har påverkat människorna drastiskt. Television, 

Internet och annan spridning av information ger ett annat samhällsklimat än det som tidigare 

rått.20  

1.6 Tidigare forskning 
Sedan Inglehart lade fram sin teori om den tysta revolutionen på 1970-talet har den väckt stor 

uppmärksamhet. Den har kallats ett av de verkligt stora studieområdena vi har idag och med 

tanke på de strömmar av träffar som kommer upp genom att söka på orden ”Inglehart” eller 

”Den tysta revolutionen” i en databas, är det lätt att förstå varför.21 Det är därför omöjligt för 

mig att i denna studie spegla all forskning som har gjorts och göra alla undersökningar 

rättvisa. Jag har tvingats begränsa min redogörelse till det jag anser vara den mest centrala 

forskningen, samt den som jag bäst tycker underbygger min egen undersökning. 

 

Den främsta forskningen inom området värderingsförändringar står Inglehart själv för. 

Tillsammans med andra forskare har han på olika sätt undersökt de värderingsförskjutningar 

som ägt rum ända sedan han lade fram teorin. Två djupgående undersökningar, som Inglehart 

själv varit med och utfört, är European Values Study eller EVSSG, samt World Values 

Survey eller WVS. Studierna har sedan slutet av 1970-talet kontinuerligt med några års 

intervaller, undersökt värderingar i ett 60-tal, framför allt europeiska, länder. Studiernas syfte 

är att undersöka individernas värderingar kring bland annat religion, moral, könsroller och 

tankar kring livsfrågor, samt att försöka se om det finns en gemensam värderingsförändring 

                                                 
20 Pettersson, 1988, s15 
21 Österman, 1998, s. 61 
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bland de länder som granskas.22 Trots att länderna som undersökts skiljer sig i historisk och 

kulturell bakgrund har undersökningarna i västvärldens länder mer eller mindre pekat på 

samma slags resultat vad de gäller materialism och postmaterialism. Huvuddragen är att yngre 

generationer är mer postmaterialistiska än de äldre.  Enligt EVSSG 1970 gick det 12 

materialister på en postmaterialist bland dem som var äldre än 65 år. Bland dem som var 

födda efter 1945, alltså efter andra världskriget, var det däremot lika många som var 

postmaterialistiska som materialistiska.23 Sedan dess har trenden, allteftersom nya 

generationer fötts, gått i samma riktning. Jämför man undersökningarna som gjorts i de olika 

länderna går det också att se att länder som har levt med välfärd under en lång period har en 

befolkning med mer postmaterialistiska värderingar, än de som har levt med välfärd under en 

kort tid.24 

1.6.1 Svenska värderingar 

Thorleif Pettersson har huvudansvaret för den svenska värderingsforskningen och det är också 

han som utfört de EVSSG-undersökningar som gjorts i Sverige. I hans rapport Bakom dubbla 

lås, och i boken Mot denna framtid har Pettersson sammanfattat resultaten för sina 

undersökningar. Rapporten visar att svenskarnas värderingar inte avviker nämnvärt från de 

värderingar som finns i de övriga undersökningsländerna. Postmaterialismen är större än 

materialismen. Dessutom visas att befolkningen i Sverige är mer individualistiska i sina 

värderingar än vad de är kollektivistiska. När det svenska folket fick välja mellan jämlikhet 

och personlig frihet valde 58 procent personlig frihet och 35 procent jämlikhet. Alternativet 

som stod för jämlikhet var ”att ingen har det bättre än någon annan” och alternativet som stod 

för personlig frihet var ”att den egna individen ska kunna utvecklas utan hinder”. Man kan 

alltså utläsa av undersökningen att en stor majoritet av svenskarna vid undersökningstillfället 

prioriterar ett individualistiskt värde framför ett kollektivistiskt.25 

 

I boken Tider av uppbrott skriver Loek Halman och Thorleif Pettersson att människor i vårt 

samhälle blir allt mindre kollektivistiska och allt mer individualistiska i sina värderingar. Det 

nya västerländska samhället innebär fler valmöjligheter för människorna, en så kallad 

pluralism. Tidigare var det mer eller mindre obligatoriskt att leva i den så kallade 

kärnfamiljen och välja och värdera så som de andra i samhället, medan man nu väljer sina 

                                                 
22 Pettersson, 1992, s. 42  
23 Pettersson, 1988, s.67 
24 Inglehart 1977, s. 39 
25 Pettersson, 1992, s. 44 
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värderingar mer á la carte. Det gamla sättet att leva finns visserligen kvar, men det 

konkurrerar med flera andra sätt och är långt ifrån det enda tänkbara. Människor vänder sig nu 

inåt och ser till sina egna behov istället för att se till den större gruppen och vara del av ett 

stort sammanhang.26 

1.6.2 Ett genusperspektiv av värderingsförändringar 

Ett perspektiv av den värderingsforskning som gjorts är att se på området utifrån ett 

genusperspektiv. Att flickor och pojkar inte värderar på helt samma sätt har länge varit 

konstaterat, men skillnaderna har varierat sedan fältet började undersökas på 70-talet. 

Ingleharts första forskning inom området visade att kvinnor var mer benägna att välja 

materialistiska värden än män. Hans förklaring till detta var bland annat att kvinnorna var de 

som hade huvudansvaret för hushållet och som skulle se till att familjen överlevde. Därför var 

trygghetsvärden, så som en stabil ekonomi, viktiga för henne. Han såg dock redan då 

tendenser till att skillnaderna mellan könen började jämna ut sig.27 Nyare forskning visar dock 

raka motsatsen till det som Ingleharts tidigare forskning gjorde. Ett exempel är boken 70-

talister, om värderingar förr, nu och i framtiden där Andersson, Furth och Holmberg pekar på 

att framväxten av postmaterialismen är betydligt snabbare bland kvinnor än bland män och att 

kvinnor nu till och med är mer postmaterialistiska i sina värderingar än vad män är. 

Förklaringen författaren har är att kvinnor strävar mot att få harmoni inom det sociala livet, 

medan män inte gör det i samma utsträckning. Samma undersökningar visar också att män i 

högre grad än kvinnor prioriterar individualistiska värden, medan kvinnor i än högre grad än 

män prioriterar kollektivistiska värden.28 

1.6.3 Svenska uppsatser i ämnet 

Det är inte bara tidigare nämnda, relativt omfattande, undersökningar som har gjorts inom 

forskningsområdet, utan också flera mindre undersökningar. En är Birgit Lindgren Ödéns D-

uppsats, Ungdomars syn på framtiden – en värderingsstudie, där hon undersöker hur 

ungdomars värderingar ser ut i en svensk ort i början av 2000-talet. Genom en 

enkätundersökning och intervjustudier blev hennes huvudsakliga resultat att ungdomarna, 

precis som Inglehart förutspått, hade postmaterialistiska värderingar. Hennes studie visade 

dock också att det fanns en hel del materialistiska värderingar bland informanterna. De 

värderade förvisso postmaterialistiska värden, så som frihet, harmoni med jaget och 

livskvalitet högt, men samtidigt ansåg de att en hög lön var lika viktigt på en arbetsplats som 
                                                 
26 Halman & Pettersson, 1995, s. 16 
27 Inglehart 1977 s. 91 
28 Andersson, Furth & Holmberg, 1997, s. 138 
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någonting annat. Hon ser också att ungdomarna strävar efter det materialistiska värdet att bli 

rika.29 

 

En annan uppsats i ämnet är Mattias Pehrsons och Jenny Sjöströms C-uppsats 

Gymnasiekillars värderingar – utifrån materialism och postmaterialism samt skolans 

värdegrund, som undersöker gymnasiepojkars värderingar utifrån begreppen materialism och 

postmaterialism. Deras enkätundersökning visade, precis som Lindgren Ödéns, att 

värderingarna hos gymnasiepojkarna var både materialistiska och postmaterialistiska, med en 

liten övervikt för de postmaterialistiska värderingarna.30  

1.6.4 Religionen bland de nya värderingarna 

En stor del av den tidigare forskningen visar att den individualism och postmaterialism som 

spridit sig i och med värderingsförändringarna också ger utslag i det sätt vi ser på religion. I 

boken Tider av uppbrott av Jonas Anselm framläggs att kyrkans inflytande är mycket 

försvagat och att västvärlden blir allt mer sekulariserad. Tidigare var den kristna läran norm 

för hur man skulle leva och värdera och den kristna etiken avgjorde vad som var rätt och fel.31 

Inglehart menar att värderingsförskjutningarna har gjort att vi inte längre vill leva efter någon 

uppsatt norm, och därmed inte heller vill lyda under en präst eller en av andra beskriven 

Gud.32 Med detta är det inte sagt att västvärldens människa inte alls söker en större mening 

med sitt liv. EVSSG-undersökningar har visat att svenskar ändå tror, men de tror på ett 

privatiserat sätt. Majoriteten av de tillfrågande prioriterar alternativet ”Jag är kristen på mitt 

personliga sätt”. Det nutida västerländska folket vill själv avgöra vad de ska tro på, hur de ska 

tro och vilken slags etik som är viktig.33 

                                                 
29 Lindgren Ödén, 2002 
30 Pehrsson och Sjöström, 2007 
31 Halman & Pettersson, 1995, s 15-16 
32 Inglehart, 1977 s. 4   
33 Pettersson, 1994, s. 184-185  
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2 Metod och material 
I denna del av uppsatsen kommer jag att beskriva hur jag gått till väga för at söka svar på 

mina frågeställningar. 

 

Undersökningens huvudsakliga metoder har varit en enkätundersökning där 51 ungdomar fått 

svara på 15 frågor om värderingar och tro, och en intervjuundersökning där jag gjort 

djupintervjuer tillsammans med fyra ungdomar. Jag har därefter använt mitt resultat för att 

göra en analys av ungdomars värderingar. Den teoretiska delen av min uppsats har jag gjort i 

form av en litteraturstudie. Både enkätundersökningen och intervjuundersökningen har ägt 

rum på en gymnasieskola i tre olika teknikklasser under april 2009. 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Som hjälp vid utformandet av mina undersökningar har jag framför allt använt Jan Trosts 

böcker Enkätboken34 och Kvalitativa intervjuer.35 Genom att läsa böckerna har jag tillägnat 

mig hur det går till att genomföra enkätundersökningar och intervjustudier. Böckerna har 

också hjälpt mig att definiera att de metoder jag använder mig är både kvantitativa, i och med 

mina enkätundersökningar och kvalitativa i och med mina intervjustudier. En kvantitativ 

metod samlar enligt Trost data och visar statistik. Den kan, till skillnad från kvalitativa 

undersökningar, på ett lätt sätt nå och undersöka ett stort antal människor och visar därför 

övergripande resultat. Enkätundersökningar ger också ett lätthanterligt material som inte 

kräver särskilt mycket tolkning.36 En kvalitativ metod går in på djupet och ger en inblick i 

hur, och ibland också varför, informanterna tänker som de gör. Metoden når inte lika många 

människor, och är också mer tids- och arbetskrävande för undersökaren, eftersom resultaten 

behöver tolkas för att förstås. Tolkningen gör också att den kvalitativa metoden alltid blir mer 

färgad av undersökarens egen person än den kvantitativa undersökningen, som förlitar sig på 

statistik snarare än analys.37 

 

Jag tycker att mina två olika metoder kompletterar varandra. Enkätundersökningar är viktigt 

eftersom den visar ett mätbart resultat, på ett sätt som inte färgas av min egen analys. Men 

enkätundersökningen i sig säger endast något om hur ungdomar värderar, och röjer inget om 

                                                 
34 Trost, 1995 
35 Trost, 2005 
36 Trost 1995, s. 16 ff. 
37 Trost, 2005, s 7-9 
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varför eller på vilket sätt. För att få veta något om ungdomars tankegångar behöver jag gå 

djupare, vilket gör de kvalitativa intervjuerna oumbärliga. Tillsammans ger mina 

undersökningar alltså både överblick av hur informanterna värderar och en bredare förståelse 

om på vilket sätt de värderar. 

2.2 Ett kritiskt förhållningssätt 
Trots att jag använder mig av olika slags metoder för att få svar på frågeställningarna visar 

undersökningarna inte hela sanningen, utan skrapar endast på ytan. Den undersökning jag 

gjort är ett så kallat designarbete, som är uppställd på samma sätt som en omfattande 

undersökning, men i mindre format. På grund av ekonomi - och tidsbrist har undersökningen 

inte kunnat bli så omfattande att det kan vara i närheten av statistiskt säkerställd fakta. Den 

kan därför endast ge en hint, men aldrig hela bilden av sanningen. Enkätundersökningar hade 

till exempel sannolikt gett annorlunda resultat om jag gjort dem bland ett större urval 

ungdomar, på flera olika skolor. En kvalitativ undersökning kan heller aldrig ge någon 

generell bild, utan är en liten bit av sanningen, som den intervjuade står för. Både 

enkätundersökningen och intervjuerna kan ge en inblick i hur just informanterna i fråga 

funderar och resonerar, vilket aldrig ger den totala sanningen, men en intressant fingervisning 

av den. Eftersom jag tycker att det är viktigt att undersöka mitt ämne både på ett kvalitativt 

och på ett kvantitativt sätt har jag fokuserat på att få tiden att räcka till åt båda dessa 

tillvägagångssätt, istället för att utöka något utav dem djupare. 

 

Jag har i mina studier försökt inta ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär att jag hela 

tiden är medveten om att de resultat jag får fram påverkas av mig som person. Runa Patel 

beskriver i sin bok Grundbok i forskningsmetodik hermeneutik som en lära som inte ser en 

enhetlig sanning, utan anser att allt beror på vem som ser på den. En undersökning är alltid ett 

möte mellan mig som undersökare och informanterna, och i mötet ligger det sätt som vi båda 

tolkar verkligheten.38 Jag har under mina studier försökt ha detta i åtanke och är medveten om 

att jag som undersökare ständigt är en faktor som påverkar det resultat jag får fram. Mina 

egna värderingar och tankar har påverkat frågorna, intervjun och tolkningen av dem. Även 

informanterna behöver ses i ljuset av ett hermeneutiskt tänkande. Båda undersökningarna har 

ägt rum i en skolsituation, där informanterna vid sidan av att vara informanter i min studie 

också är elever som betygssätts. I skolan präglas deras tillvaro av att prestera och svara ”rätt”. 

Trots att jag försäkrat att intervjuerna skett anonymt och inte är något som deras lärare tar del 

                                                 
38 Patel, 2003, s.28-29 
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av, kan det antas att de i viss mån försöker svara på det sätt de tror jag vill. För att motverka 

detta har jag försökt att förhålla mig på ett opartiskt sätt till både de frågor jag ställt och 

ungdomarnas svar. Jag har ställt öppna frågor, lyssnat på informanterna utan att påverka deras 

svar och försökt att inte läsa in någon extern betydelse i dem. 

2.3 Urval 
Informanterna i undersökningarna är tre teknikklasser på en gymnasieskola i en mellanstor 

stad i Sverige. 51 elever mellan 16 och 17 år har svarat på 15 enkätfrågor. Klasserna innehöll 

ungefär lika många flickor som pojkar; 23 utav dem var flickor och 28 utav dem var pojkar. 

Detta gjorde att jag fick ett bra underlag för att studera genusskillnader. Fyra utav 

ungdomarna, två flickor och två pojkar blev efter enkätundersökningen intervjuade av mig. 

För att finna informanterna vände jag mig för enkelhetens skull till en gymnasieskola som jag 

tidigare haft kontakt med. Resultatet skulle ha blivit mer tillförlitligt om urvalet av 

informanter skett på ett slumpmässigare sätt. Trost betonar att urvalet av personer som går till 

på ett icke slumpmässigt sätt inte är representativa i statistisk mening.39 På grund av att tiden 

varit knapp var detta dock det urval som jag fann lämpligast. 

2.4 Hur klassar jag värdena? 
För att få en överblick av informanternas svar i mina undersökningar har jag delat upp olika 

slags värderingar i fyra kategorier; materialistiska eller postmaterialistiska värderingar, samt 

individualistiska eller kollektivistiska värderingar. När jag utformat min enkätundersökning 

och mina intervjuer har jag delat upp svarsalternativen i de olika kategorierna. Det har gjort 

det lättare för mig att få syn på vilka slags värderingar det rör sig om, än om jag redogjort för 

alla specifika svarsalternativ. Dessutom har det vad det gäller tidsåtgång underlättat mitt 

arbete. Eftersom jag själv under min studie, med stöd i tidigare forskning, tagit ställning till 

vilka slags värden som hör till vilken kategori, har jag till viss del påverkat resultatet. Jag vill 

därför här tydliggöra och ge exempel på vad jag menar med de fyra kategorierna. 

 

Materialistiska värden - Ett materialistiskt värde är något som fokuserar på materiellt välstånd 

och fysisk trygghet.40 Ett materialistiskt svarsalternativ som både Inglehart och jag själv 

använder mig av i våra undersökningar är att ”bibehålla en ekonomisk trygghet”. Ett annat 

                                                 
39Trost, 2005, s. 117 ff. 
40 Jegers & Lindgren, 1992, s. 13  
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materialistiskt alternativ är ”att se till att landet har ett starkt försvar”. Alternativen betonar 

den ekonomiska och fysiska tryggheten som är typisk för materialistiska värden.41 

 

Postmaterialistiska värden - Inglehart menar att en postmaterialistisk värdering är att vilja 

utveckla sig själv som person hellre än att äga materiella ting. Ett postmaterialistiskt alternativ 

han använder sig av är att ”människors tankar och idéer är viktigare än pengar”. Lindgren 

Ödén tolkar värden som frihet, harmoni med jaget, livskvalitet och personlig utveckling i sina 

intervjuer som postmaterialistiska.42 I min intervju tillsammans med Anders uttalar han sig 

postmaterialistiskt då han anser att det är viktigare att han trivs på sitt arbete än att det har hög 

status och hög lön. 

 

Individualistiska värden - De svarsalternativ som jag klassar som individualistiska bygger på 

att individen själv är högsta prioritet. Två individualistiska exempel från min 

enkätundersökning är ”att få möjlighet att ta mycket eget ansvar” samt ”att nå de mål jag 

sätter upp för mig själv”. I olika EVSSG-undersökningar har påståendet ”Det bästa man kan 

göra är att skaffa sig en så dräglig tillvaro som möjligt för sig själv” karaktäriserats som 

individualistiskt.43 

 

Kollektivistiska värden - Ett kollektivistiskt värde är motsatsen till ett individualistiskt. Det 

betonar viljan att tänka på kollektivet snarare än den att se till sina egna behov. Ett exempel 

på en kollektivistisk strävan i EVSSG-undersökningen är ”att ingen har det sämre ställt än 

någon annan och att de sociala klasskillnaderna inte är så stora.”44 I min enkätundersökning är 

strävan efter ”att göra någon skillnad i samhället” ett exempel på en kollektivistisk värdering. 

2.5 Enkäten 
När jag först började skriva min uppsats hade jag tänkt undersöka ungdomars värderingar och 

på vilket sätt dessa värderingar påverkar hur de ser på religion och livsåskådning. Jag 

utformade därför en enkät som innehöll två delar, där fråga 1 – 5 rörde värderingsfrågor och 

fråga 6 -14 rörde tro och religiösa vanor. (Se hela enkäten i bilaga 1). När jag slutfört mina 

enkäter upptäckte jag att materialet blev stort och att min uppsats rent omfångsmässigt krävde 

att jag begränsade syftet med undersökningen. Därför valde jag att endast fokusera på den del 

                                                 
41 Inglehart 1977, s. 40 
42 Lindgren Ödén, 2002, s. 61 
43 Pettersson, 1992, s.55 
44 Pettersson, 1992, s. 44 
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som berör ungdomars värderingar. Trots detta har jag sammanställt de resultat som fråga 6 – 

14 visade och bifogar dem som bilaga 3, eftersom jag tycker att de till viss del är intressanta 

för min avslutande diskussion. 

2.5.1 Enkätens utformning 

Inför enkätundersökningen informerade jag ungdomarna om vilket syfte jag hade med 

intervjun, samt att alla deras svar var anonyma. Jag har utfört mina enkäter på ett så 

standardiserat sätt som möjligt, det vill säga jag har i alla ungdomsgrupper använt samma 

frågor.45 Jag har också använt ett lättförståeligt språk för att det inte ska ske några 

missförstånd. Att använda ett komplicerat språk minskar enligt Trost reliabiliteten och 

validiteten i undersökningen.46 

 

Hälften av frågorna i enkäten rör informanternas materialistiska och postmaterialistiska 

värderingar. Den andra hälften behandlar deras individualistiska eller kollektivistiska 

värderingar. Den första och tredje frågan rör materialistiska och postmaterialistiska 

värderingar, medan den andra och femte frågan rör kollektivistiska och individualistiska 

värderingar. Fråga fyra rör alla fyra värderingarna. Tre utav svarsalternativen har jag gett ett 

materialistiskt värde och tre ett postmaterialistiskt, respektive individualistiskt och 

kollektivistiskt värde. Informanterna har fått prioritera tre utav svarsalternativen som de sedan 

rankat mellan ett och tre, där ett är viktigast och tre är minst viktigast. Inglehart använder sig i 

flera undersökningar av samma slags svarsmetod och motiverar det med att det med andra 

metoder är lätt att informanterna prioriterar alla, eller i alla fall många, värden som väldigt 

viktiga. Att låta dem tvingas prioritera alternativen ger ett tydligare resultat.47 

2.6 Intervjuerna och deras utformning 
Urvalet till intervjuerna skedde genom en förfrågan i enkätundersökningen. Fråga 15 i 

enkäten frågade om informanten kunde tänka sig att ställa upp på en intervju tillsammans med 

mig. Jag berättade också att intervjuerna skulle ske under skoltid och att de var helt anonyma. 

Jag valde sedan slumpvis ut två pojkar och två flickor som svarat jakande på fråga 15 för en 

djupare intervju. Det gör att det är mycket möjligt att jag endast fått ta del av de ungdomars 

tankar som är särskilt intresserad av ämnet enkäterna handlade om, men samtidigt kan jag då 

vara säker på att endast de som vill ställa upp blir intervjuade. För att vid sidan av de 

                                                 
45 Trost, 2005 s. 19-21 
46 Trost, 1995 s. 53 
47 Inglehart, 1997 s. 110 
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kvantitativa intervjuerna även hinna med framställandet av kvalitativ undersökning har jag 

valt att inte göra så långa intervjuer, endast cirka 20 minuter per informant. Även om längre 

intervjuer antagligen hade gett ett mer utförligt resultat, tror jag att de intervjuer min tidsram 

tillåtit mig ändå har kunnat bringa djup åt frågeställningarna. 

 

När jag planerat intervjuerna har jag haft ett tydligt syfte i åtanke, som jag försökt spegla i en 

intervjumall med fyra olika frågor som bland annat rör elevens värderingar kring framtiden, 

arbete och utbildning. Jag bifogar intervjumallen i bilaga 4. Trots att jag utgått från denna 

mall har jag låtit varje unik intervjusituation påverkas av informanten i fråga. Trost menar att 

det är viktigt att i möjligaste låta den intervjuade styra ordningsföljden i samtalet.48 Jag har 

anpassat frågor och längd på intervjun efter elevens intresse i olika frågor och också låtit 

frågorna komma i den ordning de passat för samtalet. 

 

Mina intervjuer har varit uppdelade i två delar. En del som jag kallar Intervju med alternativ 

och en som jag kallar Öppna intervjuer. Den öppna intervjun har utgått från de fyra sista 

frågorna i min intervjumall och på ett fritt sätt behandlat informanternas värderingar. 

Intervjuerna med alternativ har bestått av den första frågan i min intervjumall, där 

informanterna bes tänka sig ett framtida samhälle, där de själva har mycket att säga till om. 

De fick välja två utav fyra olika alternativ som de skulle prioritera. Ett som allra viktigast och 

det andra som näst viktigast. Alternativen representeras av två postmaterialistiska svar och två 

materialistiska svar. Därefter har jag visat ytterligare fyra svarsalternativen för informanterna 

och därefter ytterligare fyra. Efter varje val har de fått motivera och förklara varför just det 

alternativet är viktigt för henne eller honom. Jag bifogar de totala resultaten av intervjuerna 

med alternativ i bilaga 5. Denna del av intervjun bygger på Ingleharts forskning och frågan 

och svarsalternativen är så gott som citerade från en utav hans undersökningar.49 Det ger mig 

en möjlighet att jämföra mina resultat med hans. Jag anser också att intervjun med alternativ 

har varit gynnsam för mina öppna intervjuer då de har gjort intervjusituationen mindre stel, 

och på så sätt skapat ett mer öppet klimat. 

 

Jag har valt att intervjua mina informanter enskilt, med stöd i att Trost anser att enskilda 

intervjuer blir mer tillförlitliga än gruppintervjuer.50 Jag har, efter att ha frågat informanterna 

                                                 
48 Trost, 2005, s. 72 ff. 
49 Inglehart, 1997, s. 108 ff. 
50 Trost, 2005, s. 46 
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om lov, bandat intervjuerna för att det ska vara enklare att transkribera. Banden har efter 

transkriberingen raderats. Om jag dessutom hade filmat intervjuerna hade de också kunnat 

innefatta kroppsspråk och ansiktsuttryck, men eftersom jag tror att det skulle hämma 

informanterna har jag valt att förlita mig enbart på röstinspelning. För att kompensera detta 

har jag själv försökt att uppmärksamma ungdomarnas kroppsspråk som visar olika 

värderingar och nyanser i deras åsikter, och sedan redogjort för det i mina transkriptioner. Jag 

har också låtit informanterna varit anonyma. De namn som finns med i transkribering och 

sammanställningen av intervjuerna är fiktiva. För att i högsta möjliga mån behålla 

informanternas anonymitet har jag valt att inte redovisa uppgifter som de gett när de blivit 

personliga, till exempel när de talat om sitt arbete eller bakgrund. Jag har heller inte valt att 

transkribera sådant som jag klassat som småprat och avslutande kommentarer innan 

inspelningsutrustningen stängts av, eftersom jag anser att de inte har någon relevans för 

resultatet. 

2.7 Litteraturstudier 
Den teoretiska delen av min uppsats har undersökts genom litteraturstudier. Jag har under 

arbetet tagit stöd i det material som redan finns kring mitt ämnesområde och lägger stor vikt 

vid att jämföra och rannsaka mina egna undersökningar i skenet av tidigare forskning. Genom 

att undersöka forskningen som finns utifrån min specifika problemformulering, hoppas jag 

kunna sätta in min undersökning i ett större sammanhang. Den teori jag främst bygger min 

problemformulering kring är Ronald Ingleharts tanke om ”Den tysta revolutionen”. Jag är 

medveten om att teorin inte är ny och att ämnesområdet värderingar är något som i allra 

högsta grad är en färskvara. Men med stöd av att det kontinuerligt sker 

värderingsundersökningar med bas i denna tysta revolution, anser jag att den än idag ligger i 

tiden. De böcker jag läst och refererar till i uppsatsen är skrivna av författare som är erkända 

inom forskningsfältet och jag anser därför att tillförlitligheten är god. Även de uppsatser jag 

läst är skrivna av skribenter som är kunniga och engagerade i ämnet. Trots att jag tar avstamp 

i resultaten av Ingleharts forskning i min uppsats har jag försökt att inte ha några förutfattade 

meningar när jag framställt och analyserat mina undersökningar. 
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3 Resultat 
Jag ska här redogöra för de resultat mina undersökningar visat. Jag redogör först för 

enkätundersökningarna, därefter för intervjuundersökningarna. En diskussion rörande 

resultaten kommer i kapitlet 4, Diskussion. Mer omfattande resultat för enkätundersökning 

finns i bilaga 2 och för intervjuerna med alternativ i bilaga 5. 

3.1. Vad visar enkätundersökningen? 
I enkätundersökningen har jag undersökt om informanterna har materialistiska eller 

postmaterialistiska värderingar, samt om de har individualistiska eller kollektivistiska 

värderingar. Mer utförliga resultat redovisade i procent finns i bilaga 2. 

3.1.1. Materialistiska eller postmaterialistiska värderingar? 

Enkätundersökningen behandlar i fråga ett, tre och fyra de svarandes materialistiska och 

postmaterialistiska värderingar. Övergripande går det att säga att undersökningen visar att 

postmaterialistiska värderingar är vanligare än materialistiska. I fråga ett, som berör vad de 

svarande önskar i ett framtida jobb, prioriterar 94 procent av informanterna ett 

postmaterialistiskt alternativ först (se figur 1). Av tre möjliga svarsprioriteringar väljer också 

72,5 procent två eller flera postmaterialistiska svar som högsta prioritet. Det vanligaste 

svarsalternativet är nummer ett; ”Att arbetet känns intressant” som 40 av 51 stycken har valt 

som första alternativ. Samma tendens syns i fråga tre, där 70,5 procent prioriterar ett 

postmaterialistiskt alternativ som första val och 72,5 procent har valt två eller flera 

postmaterialistiska alternativ. Det mest frekventa svarsalternativet är nr ett; ”en resa där jag 

får upptäcka nya saker” som väljs av 29 stycken av de totalt 51 svarande. Även fråga fyra 

visar postmaterialistiska värderingar, där 59 procent av de tillfrågade väljer det 

postmaterialistiska alternativet av fyra möjliga alternativ. Det materialistiska alternativet 

däremot var det endast 15 procent som valde som högsta prioritet (se figur 2). 
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Figur 1 

 

 

Figur 2 

 

3.1.2 Materialistiska och postmaterialistiska värderingar ur ett genusperspektiv 

Resultatet av enkätundersökningen visar att det finns stora skillnader mellan flickor och 

pojkars värderingar vad det gäller materialism och postmaterialism. Flickorna tenderar att 

välja postmaterialistiska alternativ i högre grad än pojkarna, även om pojkarna också väljer 

postmaterialistiska värden i större grad än vad de väljer materialistiska. Att flickornas 

postmaterialistiska värderingar är starkare än pojkarnas märks bland annat i fråga ett, där 100 

procent av flickor väljer ett postmaterialistiskt alternativ som första val och 89 procent av 
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pojkarna gör det. Ännu tydligare märks skillnaden i fråga ett, där 95,5 procent av flickorna 

väljer två eller flera postmaterialistiska alternativ, medan endast 53,5 procent av pojkarna gör 

det. 39,1 procent av flickorna valde också enbart postmaterialistiska alternativ som svar på 

fråga ett, medan det inte fanns någon pojke som enbart prioriterade postmaterialistiska val. 

Det var dock ingen, varken pojke eller flicka, som valde enbart materialistiska val. Även fråga 

tre visar liknande tendenser. 82,5 procent av flickorna valde två eller flera postmaterialistiska 

svarsalternativ, medan 64 procent av pojkarna gör det (se figur 3 och 4). Samma resultat visas 

i fråga fyra, där 74 procent av flickorna väljer ett postmaterialistiskt alternativ som första val, 

medan 46,5 procent av pojkarna gör det. Man kan också se att pojkarna i mycket större grad 

än flickorna väljer det materialistiska valet som första val; hela 25 procent av pojkarna gör 

det, medan 4 procent av flickorna gör det. 

 

     

Figur 3 Figur 4 

 

3.1.3 Kollektivistiska eller individualistiska värderingar? 

Min enkätundersökning behandlar kollektivistiska och individualistiska värderingar i fråga 

två, fyra och fem. Ur fråga två går det att utläsa att betydligt fler värderar individualistiska 

alternativ än kollektivistiska. 72,5  procent av de tillfrågade väljer till exempel ett 

individualistiskt alternativ som första prioritet, medan 27,5 prioriterar ett kollektivistiskt (se 

figur 5). Det populäraste valet var alternativet ”Att jag får komma med egna idéer och ha 

mycket att säga till om”. Samma resultat ser man genom att undersöka hur många som väljer 

två eller flera individualistiska alternativ, nämligen 60,5 procent. Andelen som valde enbart 

individualistiska alternativ, var dock inte hög. Endast en av de 51 tillfrågade gjorde det. 

Endast kollektivistiska val gjordes av två av de 51 tillfrågade. 
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Figur 5 

 

Liknande resultat går att upptäcka genom att se till svaren av fråga fyra. 25,5 av de tillfrågade 

valde det individualistiska alternativet som första val av de fyra möjliga alternativen. Däremot 

valde ingen av de tillfrågade det kollektivistiska alternativet som första val (se figur 2). 

Särskilt tydligt märks att individualistiska värderingar är populärare än kollektivistiska när 

man undersöker vilket alternativ eleverna inte väljer att prioritera. Ingen av de tillfrågade 

väljer bort det individualistiska alternativet, medan 66,6 procent väljer bort det 

kollektivistiska. I fråga 5 märks också ett starkt övertag för det individualistiska 

svarsalternativet, där 82,5 procent valde det, och endast 17,5 procent valde det 

kollektivistiska. 

3.1.4 Kollektivistiska och individualistiska värderingar ur ett genusperspektiv 

Resultaten av enkätundersökningarna visar att ungdomarna framför allt har individualistiska 

värderingar. Den visar också att pojkar är mer individualistiska i sina värderingar än vad 

flickor är. I fråga två syns till exempel att 75 procent av pojkarna väljer ett individualistiskt 

alternativ som första val, när 69,5 av flickorna gör det. 75 procent av pojkarna valde två eller 

flera individualistiska alternativ, men bara 43,5 procent av flickorna. Även fråga fyra visar att 

pojkar i större utsträckning än flickor värderar individualistiska alternativ. 28 procent av 

pojkarna väljer det individualistiska alternativet som första val, men bara 21,5 procent av 

flickorna. Ser man till det svarsalternativ som prioriteras bort i fråga 4, väljer också betydligt 

fler av pojkarna bort det kollektivistiska valet än av flickorna. 78,5 procent av pojkarna gör 

det, mot flickornas 52 procent. Fråga nummer fem visar samma sak, nämligen att 93 procent 
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av pojkarna väljer det individualistiska svarsalternativet, medan 79,5 procent av flickorna gör 

det (se figur 6 och 7). 

 

     

Figur 6 Figur 7 

 

3.2 Vad visar intervjuundersökningarna med alternativ? 
Mina intervjuer har bestått av två delar. Den första delen utgår från en fråga som Ronald 

Inglehart ställt i sina undersökningar och är vad man kan kalla en enkätundersökning i 

intervjuform. Frågan och svarsalternativen är utformade på liknande sätt som de i Ingleharts 

forskning, för att det på ett enkelt sätt ska gå att jämföra resultaten. Informanterna har fått 

frågan vad de prioriterar i ett ultimat samhälle och får välja mellan fyra svarsalternativ, i tre 

omgångar. Jag kallar de olika omgångarna för omgång 1, omgång 2 och omgång 3. 

Alternativen är uppdelade i två kategorier, där hälften är materialistiska och hälften är 

postmaterialistiska. De namn som används i redogörelsen är fiktiva. Informant A har jag 

kallat för Anders, informant B för Björn, informant C för Cecilia och informant D för Dalia. 

Bokstaven E står för Emma. Jag kommer i följande avsnitt redogöra för informanternas val i 

de olika alternativomgångarna och motiveringarna för valen. Jag redovisar först de 

materialistiska svarsalternativen i omgången, och därefter de postmaterialistiska 

svarsalternativen i omgången. 

3.2.1 Omgång 1. Materialistiska alternativ 

Anders och Cecilia har valt det materialistiska alternativet nummer tre: ”att ekonomin växer 

och är stark”, som första prioritet. Anders säger att ”Ekonomin är grunden till allting. Så länge 

man har en god ekonomi kan man utveckla det mesta andra”. Det Anders menar med ”det 
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mesta andra” är till exempel att ge människor möjligheten att ha arbeten de trivs med. Cecilia 

använder liknande argument. Hon menar att det genom en god ekonomi går att skapa andra 

värden som hon tycker är goda, till exempel en ren miljö. Även Björn har valt det 

materialistiska alternativet nummer tre, om än som andra val. Han säger ”Om landet har god 

ekonomi då tror jag folket mår bra”. Dalia prioriterar det materialistiska alternativ nummer 

två: ”att vi har ett starkt försvar så att vi kan leva i trygghet”. Men hon ger samtidigt en 

negativ bild av försvaret som sådant när jag ber henne utveckla svaret: 

 

Emma: Det här med försvar tycker du att det är viktigt? 

Dalia: Ja, det är lite viktigt, fast mest tryggheten, det finns de som krigar. Så det 

är nödvändigt. Egentligen tycker jag att det är onödigt, men jag vet att folk håller 

på så, så därför har jag med det alternativet. 

 

Hon menar alltså att försvaret är ett nödvändigt ont, men att det egentligen är onödigt. 

3.2.2 Omgång 1. Postmaterialistiska alternativ 

Två utav informanterna har valt ett postmaterialistiskt alternativ som prioritet ett. Björn väljer 

alternativ ett; ”Att folk har mycket att säga till om på sina jobb” med motiveringen ”Om 

människor trivs på sina jobb mår de bra och då blir det ett bra kretslopp”. Att folk tycker om 

att arbeta och att många gör det, är något Björn tycker är bra för samhället. Även Cecilia 

uppger att alternativ nummer ett, om än som andra prioritet, är viktigt. Hon säger ”Det får inte 

vara en som bestämmer, utan allas idéer måste komma fram. Man måste jobba tillsammans 

för att folk ska må bra.” Jobbar man tillsammans tror Cecilia att människor mår bättre och 

människors välmående är något hon tycker är viktigt. Dalia väljer det postmaterialistiska 

alternativet nummer fyra; ”Att miljön är vacker i både stad och landsbygd” som första val. Ett 

utdrag ur vårt samtal är: 

 

Emma: Varför är miljön viktig? 

Dalia: Därför att den är grunden till att må bra. Vi är ingenting utan den och mår 

bra av den. 

 

Anders prioriterar också alternativet, därför att han tycker att folk stressar mindre och mår 

bättre om miljön är vacker och klimatet inte hotas. 
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3.2.3 Omgång 2. Materialistiska alternativ 

Det materialistiska alternativet nummer två; ”Att brottslighet bekämpas så att människor 

slipper vara rädda” är prioriterat bland tre utav informanterna. Anders har prioriterat det som 

allra viktigast. När han berättar om varför jämför han med andra länder: 

 

Emma: Ja, ettan och tvåan. Vilken tycker du är viktigast? 

Anders: Jag tror det är att bekämpa brottsligheten. Jag är inte helt säker. 

Emma: Hur tänker du kring det valet? 

Anders: Ja, men det med brottsligheten, det ska inte vara så att man blir rädd för 

att bli överfallen, när man går ut eller någonting. 

Emma: Nej. 

Anders: Eller att det ska vara som i andra länder att man ska behöva byta 

promenad för att man är rädd. 

 

Det är viktigt för Anders att ett samhälle inte bygger på skrämsel och hot. Argumenten Björn 

och Dalia använder för att välja alternativet är att människor arbetar bättre om de känner sig 

trygga, samt att det ska finnas kontroll så att ingen behöver vara rädd. Dalias egna ord är ”Ja, 

men ett folk måste vara tryggt. Det hör ihop med att man får säga vad man själv tycker, ingen 

ska känna rädsla, det ska finnas kontroll”. Ytterligare ett materialistiskt alternativ finns 

representerat och det är alternativ nummer tre; ”Att ekonomin är stabil”. Cecilia väljer detta, 

men visar både med sitt kroppsspråk och med ord att hon skäms lite över det. Hon himlar med 

ögonen innan hon svarar och säger sen att hon tyvärr väljer det alternativet. När jag frågar 

varför hon lägger till ”tyvärr” säger hon ”jo, men jag tycker inte att pengar är viktigast av allt. 

Men för att kunna förverkliga alla idéer så måste man ha pengar. Det är ju bara verkligheten”.  

Sedan tillägger hon att det är synd att pengar ska styra så mycket. 

 

3.2.4 Omgång 2. Postmaterialistiska alternativ 

Det postmaterialistiska alternativ som är mest representerat i omgång 2 är nummer ett; ”att 

kämpa för ett samhälle där idéer är viktigare än pengar”. Björn och Dalia väljer det som första 

prioritet och Anders som andra prioritet. Mitt samtal med Björn låter så här: 

 

Emma: Varför är det viktigt att idéer är viktigare än pengar? 

Björn: Jo, men det motiverar till att komma med idéer, så att man inte tänker att, 

nej den här idén kan jag inte ta, för då kommer vi inte gå med vinst. 
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Emma: Mm. Och det känns viktigt? 

Björn: Ja, det tycker jag. 

 

Dalia motiverar genom att säga att människorna är viktiga i hennes samhälle och att deras 

idéer är det som räknas. När jag frågar Anders om motivering svarar han ”Ja, men om alla 

fokuserar på pengar, då blir det ju allt livet går ut på.” Idéer har ett högre värde för honom och 

han vill inte att livet ska gå ut på att arbeta. Cecilia prioriterar det postmaterialistiska 

svarsalternativet nummer fyra; ”att samhället blir mindre opersonligt och att alla trivs”. Hon 

tycker att det viktigaste i ett samhälle är att människorna trivs i det. 

3.2.5 Omgång 3. Postmaterialistiska alternativ 

Alla informanterna har valt enbart postmaterialistiska svarsalternativ i omgång tre. Tre utav 

de som svarat har valt alternativ nummer tre; ”att alla har rätt till sin egen åsikt och att det 

råder yttrandefrihet”, som första prioritet. Alla fyra informanter ansåg att yttrandefrihet var ett 

måste för ett öppet samhälle, så länge åsikterna inte kränker andra människor. Cecilia säger 

att ”Alla mår bra av att känna att de är med och bestämmer. Det är liksom en mänsklig 

rättighet”. Anders säger ”Jo, man ska få tycka vad man vill, så länge det inte kränker för 

mycket. Man ska aldrig behöva vara rädd för att yttra något”. Det andra postmaterialistiska 

alternativet; ”att folk har mycket att säga till om inom politiken och kan påverka vad som 

händer i landet” prioriterades även det av alla informanterna. Argumenten de använder för att 

motivera alternativet liknar motiveringen de har för att prioritera yttrandefrihet. Dalia säger 

”[…] för ett samhälle utan demokrati kan aldrig fungera. Då är det andra inte viktigt, om inte 

folk är fria och mår bra”. 

3.3 Vad visar de öppna intervjuerna? 
Den andra delen av min intervjuundersökning bygger på en mindre styrd, öppen intervju. 

Under intervjuerna har jag hela tiden haft mina frågeställningar i bakhuvudet och jag hoppas 

därför att intervjuerna ska vara till god hjälp för att besvara dessa. Jag vill se mina intervjuer 

som en helhet som ska besvara mina frågor och har därför valt att disponera den här delen av 

resultatet tematiskt, utifrån mina frågeställningar. Efter varje fråga har jag försökt redogöra 

för vad de fyra olika informanterna svarat genom att visa exempel från intervjun. Jag 

använder mig av citat, utdrag ur dialogen, samt återberättande av informantens svar. 

Frågeställningarna jag arbetar efter är: 

 

- Har ungdomar materialistiska eller postmaterialistiska värderingar? 

29 
 



- Har ungdomar kollektivistiska eller individualistiska värderingar? 

 

I kapitlet Diskussion reder jag ut om jag funnit några värderingsskillnader mellan flickor och 

pojkar. Där ger jag alltså svar på frågeställningen: 

 

- Finns det några värderingsskillnader mellan pojkar och flickor? 

3.3.1 Materialistiska eller postmaterialistiska värderingar? 

 
Anders 
Anders ger flera exempel på postmaterialistiska värderingar i intervjun, och hans svar av 

enkätundersökningen visar att han värderar postmaterialistiska värden relativt högt. Han visar 

också en del materialistiska värderingar, men de är inte lika tydliga som de 

postmaterialistiska. När han talar om ett framtida arbete betonar han att det framför allt ska 

vara intressant och inte för stressigt, eftersom det är viktigt att trivas på arbetet och att inte bli 

sönderarbetad. Jag frågar om Anders tyckte att det är viktig vilken status hans framtida arbete 

har och han svarar då ”Ibland kanske. Det kan vara det, men inte så mycket. Det viktiga är ju 

att man trivs på jobbet”. Vi talar vidare om Anders framtida arbete och kommer in på lönen 

arbetet ger. Han säger ”Sen är det väl också bra om man får ett jobb där man tjänar 

tillräckligt. Det behöver inte vara för mycket, men ja, till det nödvändigaste”. Andra 

reflektioner Anders har om saken märks i den första delen av intervjun: 

 

Emma: […] Ditt andra val var det här med att idéer är viktigare än pengar. Hur 

tänker du kring det? 

Anders: Ja, men om alla fokuserar på pengar, då blir det ju allt livet går ut på. 

Emma: Mm 

Paus 

Anders: Ja, men då är det liksom att man jobbar för att få pengar, inte för att jag 

ska kunna leva. 

Emma: Känns det som ett negativt samhälle? 

Anders: Det känns som negativt. Mm. Idéer i min åsikt är det bättre. 

 

I intervjun tillsammans med Anders kom vi också in på hans tankar om ett försvar. ”Det 

känns som en felvärdering att koncentrera sig så mycket på en armé. Det finns viktigare saker 

att tänka på i ett samhälle” säger han. De ”viktigare saker” Anders syftar på är att ta hand om 
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människor, till exempel genom att satsa på vården. När Anders berättar om vad han helst 

lägger sina pengar på uppger han att resor och upplevelser ger honom mer än till exempel nya 

saker. Hans tankar kring utbildning är postmaterialistiska, då han säger att han inte vill plugga 

vidare för att få status, utan för att utvecklas som människa. 

 

Jag uppfattar även materialistiska värderingar när jag intervjuade Anders. Han tycker att det 

är väldigt viktigt att människor känner sig trygga i samhället och han har hög prioritet på att 

bekämpa brottslighet. Han jämför Sverige med andra länder där människor är rädda för att gå 

i vissa områden i städerna och säger att hans samhälle inte ska vara så. 

 

Björn 
Björn har gett både materialistiska och postmaterialistiska svar i enkätundersökningen, men 

visar främst postmaterialistiska värderingar under vårt samtal tillsammans. När han pratar om 

ett yrke han trivs på betonar han kreativitet och det egna skapandet som positivt. Han värderar 

trivsel på arbetet framför hög status och lön. ”Det är ju jag och ingen annan som ska gå till 

jobbet varje dag.” förklarade han. Han säger också så här om en hög lön: 

 

Det är väl viktigt om man sparar till något speciellt. Men framför allt tänker jag 

nog att jag nöjer mig med det jag har. Jag har mat på bordet och råd att åka bil till 

jobbet, då är det helt klart viktigare att jag trivs och har kul än att det kommer 

ännu mera pengar. 

 

När Björn berättar om vad han helst lägger pengar på säger han att en resa är mer värt än 

prylar. Han har hört många äldre som ångrat att de inte reser utomlands och han vill inte göra 

samma misstag. ”Sen sitter man där och har pengar men har missat mycket, typ upplevelser.” 

När Björn pratar om utbildning och att plugga vidare är han dock mer materialistisk i sina 

värderingar. Han tycker att utbildning är viktigt att ha som en trygghet och försäkring i 

framtiden. ”Jo, men jag vill vara säker på att det jobb jag väljer, att jag har något i ryggen. Det 

känns tryggare.” säger han och förknippar alltså utbildning snarare med just trygghet, än med 

att utveckla sig själv som människa. 

 

Cecilia 
Vid intervjun tillsammans med Cecilia visar det sig, precis som i både hennes enkätsvar och 

hennes svar i intervjun med alternativ, att hon har många postmaterialistiska värderingar. När 

hon svarar på intervjun med alternativ visar hon visserligen tendenser även till materialistiska 
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prioriteringar, men genom att lyssna på hennes motiveringar kring de materialistiska svaren 

inser jag snabbt att flera av dem motiveras med postmaterialistiska argument. 

 

På frågan vad som är viktigt i ett framtida samhälle svarar hon till exempel att ekonomiska 

värden är viktiga, men hon ursäktar sig fort när hon sagt det och menar att hon vill att andra 

värden än ekonomiska ska vara viktiga. Ett utdrag ur dialogen är: 

 

Cecilia: Det är samma där, jag vill välja ekonomin som andra. Men jag gör inte 

det, det är först. Och det är synd. Det är synd att pengar ska styra allt. 

Emma: Du vill inte ha ett sådant samhälle? 

Cecilia: Nej, för pengar gör folk galna! 

Emma: På vilket sätt? 

Cecilia: Jo, men pengarna läggs på fel saker, man glömmer att det är viktigast om 

människor mår bra, inte om det finns pengar att köpa fina saker för. Till exempel 

det nya torget i stan. Varför lägger man pengar på det? När typ vård och skola 

behöver pengarna. 

Emma: Mm, men ändå är pengar viktigt tycker du? 

Cecilia: Ja, det är det. Men man ska prioritera rätt saker 

 

Hon värderar här pengar som något negativt och menar att det är synd att kommunens pengar, 

som hon ser det, används för materiella syften istället för på människor. När Cecilia tänker sig 

sitt framtida arbete värderar hon att det är roligt. ”Så länge det är roligt så är det lugnt bara jag 

klarar mig” säger hon. Hon ser heller inget värde i att spara pengar. ”Vadå, jag dör ju någon 

dag i framtiden. Vad ska jag då göra med pengarna?” frågar hon. Prylar och kläder har inte 

varit så viktigt för Cecilia, men nu är det lite viktigare när hon hamnat i en ny klass. Ändå är 

inte kläder och teknik hennes högsta prioritet, utan på frågan vad hon vill göra med sina 

pengar svarade hon: 

 

Jag tror jag vill resa. Och inte bara till de här paradisställena, utan jag vill se 

någonting, jag vill jämföra med Sverige. Se andra slags sätt att leva. Då skulle jag 

få en annan syn på saker och få nya tankar och idéer tror jag. 
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Cecilia tycker att utbildning är viktigt, men inte för att det ger status, utan för att hon vill 

känna att hon utfört någonting på egen hand. ”Om det står på papper eller inte, det struntar jag 

i” säger hon. 

 

Dalia 
När jag intervjuar Dalia upptäckte jag att hon själv funderat över begreppet materialism. 

Likväl genomsyras mestadels av både hennes svar på enkätundersökningen och intervjun av 

postmaterialistiska värderingar. När Dalia tänker kring ett framtida arbete värderar hon sin 

egen lämplighet för arbetet, högt. Hon säger: 

 

Jag tror att det mycket går ut på att man kommer på vad man tycker om att göra, 

och sen gör det så mycket som möjligt. Då mår man bäst. Och jag älskar att rita 

och skapa och då känner jag att ska ha ett jobb där jag kan göra det så mycket som 

möjligt. 

 

Vilken status arbetet har är inte lika intressant för Dalia, utan hon tycker att det handlar om att 

vara nöjd med sitt jobb. ”Är man skitnöjd med att vara städare då är det status för mig. Lyser 

det entusiasms ur en människa som talar om sitt jobb, då blir det intressant vad personen än 

sysslar med.” Jag pratar med Dalia om att hon i enkätundersökningen prioriterar en resa 

framför något materiellt att lägga pengarna på, till exempel en bil eller kläder. Hon motiverar 

genom att säga: 

 

Ja, jag tycker det brukar ge mer. Kläder och teknik går ur mode, men en resa har 

man kvar. Man kanske förbättrar relationen med en kompis. En resa tjänar man 

alltid på att göra. Man har kvar sina minnen. Och man utvecklas som människa på 

en resa. 

 

Dalias värderingar kring utbildning är, precis som hennes flesta värderingar 

postmaterialistiska. Hon menar att utbildning är det som driver ett samhälle vidare och att den 

skapar förståelse för andra människor. Hon tycker att utbildning är en grogrund till ett 

samhälle utan krig. När jag frågar Dalia om hur viktig lönen är i ett arbete märktes det att hon 

själv funderar över begreppet materialism. Hon svarar att prylar som kläder och I-pod, är 

viktig för henne, men att det beror på att hon är materialist och lever i ett materialistiskt 

samhälle. Men samtidigt som hon ser sig själv som materialist tycker hon att det är synd att 

hon är det och att samhället hon lever i kretsar kring pengar. Hon menar att hon trots allt inte 
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behöver särskilt mycket pengar och tar sitt studiebidrag på 800 kronor som exempel. ”Jag 

behöver inte så mycket mer, inte den där jättehöga lönen. Bara jag klarar mig”. 

 

3.3.2 Kollektivistiska eller individualistiska värderingar? 

 
Anders 
Anders har gett både kollektivistiska och individualistiska svar i enkätundersökningen. Han 

säger till exempel att det är viktigt att nå de mål han sätter upp och att han har valt sitt arbete 

själv. Samtidigt prioriterar han flera kollektivistiska svarsalternativ högt i 

enkätundersökningen, så som att det är viktigt vilken nytta hans arbete gör för samhället. När 

jag frågar Anders om samhällsnyttan i hans arbete, svarar han att det är viktigt, men inte det 

viktigaste. Det viktigaste är att man själv mår bra tycker Anders, även om han också vill göra 

något bra för samhället. En del i vår dialog är: 

 

Emma: Man kan ju också tänka på arbete utifrån samhällsnyttan. Alltså att jobbet 

gör gott för samhället i stort. Är det något du tänker på när du tänker dig ditt 

framtida jobb? 

Anders: Visst är det viktigt, men ändå inte för viktigt. Det är inte viktigare än att 

man själv mår bra. 

 

Björn 
Björn har på fråga fyra i enkätundersökningen helt valt bort det kollektivistiska alternativet; 

”Att göra någon skillnad i samhället”. När jag frågar om samhällsnytta är något han tänker på 

svarar han ”Ja, det gör det nog. Eller jag vill väl inte påverka negativt, men jag tänker nog inte 

heller så mycket på att bidra väldigt mycket. Det kanske blir mer när man blir äldre.” Björn 

säger också att han tycker att det är roligt att själv ha mycket att säga till om på arbetsplatsen 

och förklarar att det är viktigt för honom att själv trivas. 

 

Cecilia 
Cecilia har i sin enkätundersökning visat en stor andel kollektivistiska svar i jämförelse med 

de andra svarande. Hon tycker enligt sina svarsalternativ i enkäten bland annat att det är 

viktigt att alla tjänar ungefär lika mycket på en arbetsplats och att samhällsnyttan är en viktig 

del av hennes framtida arbete. När jag pratar mer med Cecilia om viljan att göra nytta för 

samhället säger hon att hon tror att hon gör mest nytta där hon trivs som bäst. 
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Jag tycker att det är viktigast att jag själv trivs. Och gör jag det tror jag att jag gör 

nytta till samhället. Sen gör jag gärna mycket för samhället, räddar världen om det är 

så. Men jag måste ju trivas själv också! 

 

Hon menar alltså att hon gör nytta för andra genom att själv må bra. Det är viktigt för Cecilia 

att arbeta mycket självgående i framtiden. ”Jag kan jobba i grupp, men det bästa är att 

bestämma själv, det skulle vara roligt med eget ansvar” säger hon. 

 
Dalia 
Dalia resonerar på liknande sätt som Cecilia. Dalias enkätundersökningar visar dock mer 

individualistiska tendenser. Hon berättar också att hon tycker det är viktigast att hon trivs på 

det jobb hon har. När hon diskuterar att göra nytta i samhället med sitt arbete säger hon, precis 

som de andra informanterna har gjort att hon tror att hon gör nytta på arbetet om hon själv 

mår bra. En del av vår dialog om arbete är: 

 

Dalia: Det viktiga är att jag trivs där. Sen om jag trivs tror jag att jag gör nytta 

också. Jag prioriterar ändå att jag mår bra på jobbet. Klart att jag vill göra någon 

nytta, jag vill inte göra något negativt för andra. Men det är viktigast att jag mår 

bra. Det som jag får ut mest av, det är där jag ska vara i framtiden. Om alla följer 

sitt kall går det bra. 

Emma: Är det där med kall viktigt? 

Dalia: Jag tycker det, följer man sin egen vilja gör man mest nytta för andra. 

 

Det är också viktigt för Dalia att det råder ett öppet klimat på en arbetsplats och att hon ska 

kunna säga sin åsikt. ”Att det går att säga till om saker, det är viktigt. Man ska våga gå emot 

en chef, då blir klimatet bäst.” 
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4 Diskussion 
Med hjälp av mina undersökningar har jag försökt förstå mer om hur ungdomar värderar i 

dagens samhälle. I denna diskussion jämför jag mina resultat med tidigare forskning och har 

försökt att dra vissa slutsatser och väcka frågor inom ämnesområdet. 

4.1 Materialism och postmaterialism 
Ingleharts stora tes när han la fram teorin om ”Den tysta revolutionen”, var att människor i det 

västerländska samhället blev allt mer postmaterialistiska i sina värderingar.51 Resultatet i min 

undersökning pekar på samma fenomen, då många av informanterna prioriterar värden så som 

inre lycka och harmoni, framför sådant som ger materiell välfärd. Till exempel märks det i 

enkätundersökningarna, där de flesta väljer postmaterialistiska alternativ, så som att arbetet 

ska vara intressant och att upplevelser är viktiga. På fråga ett prioriterade till exempel 94 

procent ett postmaterialistiskt alternativ som allra viktigast. 

 

Både intervjuerna med alternativ och de öppna intervjuerna visar också flera 

postmaterialistiska värderingar. I intervjun med alternativ prioriterade till exempel alla 

informanter alternativet ”Att alla har rätt till sin egen åsikt och att det råder yttrandefrihet” 

högt. De materialistiska alternativen ”Att vi har en pålitlig polisstyrka som håller god 

ordning” och ”Att priserna inte blir för höga” valde däremot ingen utav informanterna. I de 

öppna intervjuerna förklarar Anders att han anser att ett samhälle där man fokuserar på pengar 

är ett negativt samhälle. Han menar att man ska jobba för att kunna leva, inte för att tjäna 

pengar. 

 

Trots att ungdomarnas postmaterialistiska värderingar märks tydligt, visar resultatet, precis 

som Lindgren, Ödéns uppsats, att ungdomarna vid sidan om dem också har materialistiska 

värderingar.52 27,5 procent prioriterar till exempel två eller flera materialistiska alternativ på 

fråga ett i enkätundersökningen. Även intervjun med alternativ visade att flera av 

ungdomarna, vid sidan av de postmaterialistiska värderingarna, också tänker materialistiskt. 

”Att brottslighet bekämpas så att människor slipper vara rädda” och ”Att ekonomin växer och 

är stark” är relativt populära svarsalternativ. 

 

                                                 
51 Inglehart, 1977, s.3 
52 Lindgren Ödén, 2002, s. 61 
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Eftersom frågorna jag ställde i intervjun med alternativ bygger på en undersökning Inglehart 

har gjort bland annat 1994, är det intressant att jämföra min studies resultat med hans.53 Mina 

resultat visar att informanterna är både materialistiska och postmaterialistiska, medan 

Ingleharts studie visar att informanterna är starkt postmaterialistiska i sina värderingar. Även 

Pehrsson och Sjöström har använt sig av Ingleharts frågor med alternativ och fick även de 

både materialistiska och postmaterialistiska resultat.54 Eftersom min och Pehrsson och 

Sjöströms studie har ägt rum senare än Ingleharts, kan detta tyda på att ungdomarna idag är 

något mer materialistiska än vad de var 1994. Något som kan ha förorsakat att ungdomar i 

Sverige 2009 har tendenser till materialistiska värderingar är att vi befinner oss i en 

lågkonjunktur, som resulterat i en ekonomisk kris. Att många människor i samhället får det 

sämre ställt och blir varslade från sina arbeten, skapar en otrygghet. En otrygghet som kan 

resultera i ett starkare behov av materialistiska trygghetsvärden. 

 

Det som skiljer min undersökning från både Ingleharts och Pehrsson och Sjöströms är att jag 

intervjuade informanterna i samband med att jag gav dem svarsalternativen. Det gjorde att jag 

på ett mer nyanserat sätt fick insikt i varför ungdomarna prioriterade som de gjorde. Jag 

märkte att många materialistiska svarsalternativ kom med en motivering som var mer eller 

mindre postmaterialistisk. Ett exempel är Cecilia som tycker att det materialistiska alternativet 

”Att ekonomin är stabil” är viktigt. Hennes förklaring är att pengar är viktiga, men att det är 

tråkigt att det ska vara så, eftersom pengar gör folk galna. Ett annat exempel finns i detta 

utdrag ur intervjun med Dalia, där hon resonerar över begreppet materialist: 

 
Emma: Skulle du kalla dig för materialist? 

Dalia: Ja, ibland. Kläder och I-pod, betyder ändå mycket. Det är en viktig faktor. 

Suckar. 

Emma: Tycker du att det är synd? 

Dalia: Ja, det tycker jag. Jag tycker det är tråkigt hur vi dömer människor efter 

pengar. […] 

 

Dalia medger att materialistiska ting är viktigt för henne, men lägger till att det är synd att det 

ska vara så. Ungdomarna värderar alltså då och då materialistiskt, men de gör det ofta med 

                                                 
53 Inglehart, 1997, s. 108 ff. 
54 Pehrsson och Sjöström, 2007, s. 33 
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postmaterialistiska motiv. Ofta uppfattar jag att de skäms lite över sin egen materialism och 

att de ser materialistiska värden som ett nödvändigt ont. 

 

Denna reflektion av mina intervjuer tycker jag är ett bra exempel på att en kvalitativ 

undersökning har kvalitéer som är ovärderliga i en värderingsundersökning. En studie som 

endast är kvantitativ tappar djupen och nyanserna i informanternas svar och missar därmed 

mycket av de värderingar som finns. Kanske hade även Pehrsson och Sjöströms undersökning 

visat mer postmaterialistiska värderingar om den också gjorts med hjälp av kvalitativa 

intervjuer. 

 

De materialistiska värderingar som resultatet ändå visar, ger Torsten Österman en förklaring 

till i sin bok Opinionens mekanismer. Där granskar han Ingleharts teorier och försöker finna 

orsaker till dem. Österman skriver bland annat att postmaterialistiska värderingar föder 

materialistiska.55 Han menar till exempel att den postmaterialistiska viljan att resa ut i världen 

och uppleva nya saker, kräver ett kapital, vilket i sin tur skapar materialistiska värderingar. 

Postmaterialism går därför, enligt honom, hand i hand med materialism. De ungdomar jag 

intervjuat bekräftar detta. Björn säger: ”Ja, och är ekonomin bra, då fixar vi en god miljö och 

allt det här. Det hänger ihop. Det bygger på varandra.” Björn menar att postmaterialistiska 

värden, så som en god miljö, är viktiga, men för att kunna åstadkomma det behöver vi uppnå 

en god ekonomi och därmed krävs materialistiska värden. 

 

En faktor som påverkar mitt resultat tror jag är att de flesta av informanterna har en begränsad 

ekonomi i och med att de ännu går i skolan. Att inte ha möjligheten att själv köpa det man vill 

ha tror jag skapar en längtan efter ett eget kapital och efter egna materialistiska saker. Jag 

tycker också att det är intressant att uppmärksamma att det är just på gymnasiets 

teknikprogram jag gjort mina undersökningar. Elever som söker till teknikprogrammet kan 

antas ha ett intresse för tekniska ting, så som datorer och elektronik och därmed också ha ett 

mer materialistiskt sätt att värdera än andra ungdomar. Kanske hade resultatet blivit 

annorlunda om jag undersökt ungdomar på till exempel ett humanistiskt program. I ljuset av 

dessa tankar tycker jag att det är anmärkningsvärt att informanterna i så hög grad visade upp 

postmaterialistiska värderingar. 

                                                 
55 Österman, 1998, s.77 
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4.2 Individualism och kollektivism 
Tidigare forskning pekar på att samhällsförändringen går från ett kollektivistiskt samhälle, till 

ett mer individualistiskt.56 Lindgren Ödéns intervjuer visar till exempel att ungdomarna 

framför allt sätter sin tillit till den individuella kapaciteten för att lyckas i livet.57 Min 

enkätundersökning pekar på detsamma. Svarsalternativet ”Att jag får komma med egna idéer 

och ha mycket att säga till om” på arbetsplatsen är populärt, likasom alternativet ”Att det är 

ett arbete jag själv valt”. Undersökningen visade också att 72,5  procent av de tillfrågade 

väljer ett individualistiskt alternativ som första prioritet i fråga två, medan 27,5 prioriterar ett 

kollektivistiskt alternativ i samma fråga. Den öppna intervjun visade även den att de flesta 

ungdomarna var individualistiska i sina värderingar. Alla fyra informanter säger till exempel 

att det är viktigt att få eget ansvar på arbetet och många tycker att det är viktigt att ha mycket 

att säga till om. Björn säger också ”I första hand är det jag som ska trivas. Det är ju jag och 

ingen annan som ska gå till jobbet varje dag.” 

 

Det går alltså att anta genom att se på min studie och andra undersökningar att ungdomarna 

blir mer och mer individualistiska. Loek Halman och Thorleif Pettersson skriver i boken I 

tider av uppbrott att individualistiska värderingar är ett naturligt steg i vårt samhälle. 

Samhället rörde sig förut kring ett enhetligt antal värderingar och alla levde på ungefär 

likadana vis. Nu är vår omvärld långt mer komplex och människor kan själva välja hur de ska 

leva sina liv, vilket leder till individualistiska värderingar.58 

 

Däremot visar både intervjuerna och enkätundersökningen att det också finns en stor andel 

kollektivistiska värderingar bland informanterna. De individualistiska alternativen är 

visserligen helt klart populärast, men de kollektivistiska alternativen är inte heller helt 

impopulära. Bara två procent av de tillfrågade i fråga två av enkätundersökningen väljer till 

exempel helt bort de kollektivistiska alternativen. Samma resultat visas i de öppna 

intervjuerna. Alla tycker att det viktigaste är att de själva mår bra, men att det också är viktigt 

att göra nytta i samhället. Cecilia säger: 

 

Jag tycker att det är viktigast att jag själv trivs. Och gör jag det tror jag att jag gör 

nytta till samhället. Sen gör jag gärna mycket för samhället, räddar världen om det är 

så. Men jag måste ju trivas själv också! 

                                                 
56 Pettersson i: Anselm, 1995 
57 Lindgren Ödén, 2002, s. 61 
58 Halman & Pettersson, 1995, s. 11 
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Resonemanget tyder på att Cecilia prioriterar kollektivistiska värden högt, men att viljan att 

stödja kollektivet bygger på individualism, det vill säga att hon först och främst själv mår bra. 

 

En anledning till att resultatet av mina undersökningar tydligt pekar på postmaterialistiska och 

individualistiska värderingar kan vara det sätt som jag redovisar det på. Eftersom mina frågor 

kräver tydliga prioriteringar mellan svarsalternativen, finns inte riktigt utrymme för några 

gråzoner. De materialistiska och kollektivistiska alternativen kan därför komma i skymundan 

för de postmaterialistiska och individualistiska. Skillnaderna mellan de som värderar 

materialistiskt och postmaterialistiskt eller individualistiskt och kollektivistiskt kan se större 

ut än vad de i verkligheten är. Ett exempel på att sanningen finns någonstans mitt emellan 

individualism och kollektivism är fråga två i enkätundersökningen. Där väljer endast en av de 

51 tillfrågade enbart individualistiska alternativ och två av 51 väljer endast kollektivistiska. 

De resultaten pekar på att ungdomarnas individualistiska värderingar inte utesluter att de 

också bär på kollektivistiska värderingar.  

4.3 Materialism och postmaterialism ur ett genusperspektiv 
En undersökning av Andersson, Furth och Holmberg visar att kvinnor är mer 

postmaterialistiska i sina värderingar än män.59 Intressant är att Ingleharts tidiga forskning 

säger det motsatta, nämligen att det är männen som värderar mer postmaterialistiskt än 

kvinnorna.60 Mina undersökningar styrker det som Andersson, Furth och Holmberg kommit 

fram till och det märks framför allt i enkätundersökningen.  I fråga ett prioriterade 95,5 

procent av flickorna två eller fler postmaterialistiska alternativ, men endast 53,5 procent av 

pojkarna gjorde det. Pojkarna är alltså mer benägna att värdera sådant som ”Att arbetet har 

hög status” och ”Att lönen är hög så att jag kan köpa de saker jag vill ha” än vad flickorna är. 

I intervjuerna med alternativ är det svårare att se några tydliga genusskillnader, då pojkar och 

flickor värderar på samma slags sätt. De öppna intervjuerna visar inte heller några tydliga 

skillnader, men har i och för sig, som kvalitativ undersökning, inte heller någon strävan efter 

att visa statistiskt data på det sättet. Genom att ändå se närmare på den öppna delen av 

intervjuerna ur ett genusperspektiv, går det att säga att alla informanter mest har 

postmaterialistiska värderingar. Båda flickorna som intervjuats är mestadels 

postmaterialistiska i sina värderingar, då de visar att de värderar upplevelser och inre lycka 

framför status och materiella ting. Det anmärkningsvärda med tanke på enkätundersökningens 

                                                 
59 Andersson, Furth och Holmberg, 1997, s. 138 
60 Inglehart, 1977, s. 91 
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resultat är att även pojkarna är postmaterialistiska i sina värderingar. Anders säger till 

exempel att det allra viktigaste i ett framtida arbete är att det är intressant och inte för 

stressigt. Björn ger liknande postmaterialistiska svar. Det är därför svårt att se någon övervikt 

för de materialistiska värderingarna bland pojkarnas svar i de öppna intervjuerna i jämförelse 

med flickornas. 

 

Det övergripande resultatet i min undersökning är dock att flickorna är mer 

postmaterialistiska än pojkarna, vilket går emot den forskning Inglehart gjorde på 70-talet. 

Han påstod att kvinnor värderade mer materialistiskt än män och att det berodde på att det var 

de som hade huvudansvaret för hem och hushåll. Kvinnorna skulle mätta barnens magar och 

se till att hemmet var i ordning, för att männen skulle kunna koncentrera sig på annat.61 

Kanske ligger de skiftande resultaten i att könsskillnaderna jämnar ut sig. Kvinnan är ju nu, 

precis som mannen, ute i arbetslivet och det är inte längre hon som har ensamt ansvar för 

hushållet. Andersson, Furth och Holmberg förklarar kvinnors postmaterialistiska värderingar 

som ett resultat av att kvinnor är mer intresserade av det sociala livet och relationer än vad 

män är.62 Jag tror att författarna har rätt när de uppger att kvinnor är mer intresserade av det 

sociala livet. Däremot tror jag att utjämningen mellan kvinnor och män ständigt påverkar 

detta och att det inte längre endast är kvinnor som är intresserade av att må bra i sina 

relationer. Även män kan värdera postmaterialistiskt, vilket de öppna intervjuerna visar. 

Visserligen tyder enkätundersökningen på att pojkar är mycket mer materialistiska än vad 

flickor är, men samtidigt visar det sig i ett samtal med informanterna i fråga att valen grundas 

på postmaterialistiska värderingar. I ett diskussionssammanhang med pojkarna är de helt 

enkelt mer benägna att värdera postmaterialistiskt än vad de är i enkätundersökningen. 

Kanske hänger det samman med den individualism som jag tidigare diskuterat. Människor 

sitter inte längre fast i givna mallar, vilket på ett nytt sätt tillåter pojkar att uppskatta 

postmaterialistiska värden, så som att må bra inuti. 

4.4 Kollektivism och individualism ur ett genusperspektiv 
Andersson, Furth och Holmberg menar att pojkar är mer individualistiska i sina värderingar 

än vad flickor är. Den undersökning jag har gjort visar detsamma. I fråga fem i 

enkätundersökning uppger till exempel 93 procent av pojkarna det individualistiska 

alternativet, medan 79,5 procent av flickorna gör det. Mina öppna intervjuer bekräftar också 

                                                 
61 Inglehart, 1977, s. 91. 
62 Andersson, Furth & Holmberg, 1997, s139 
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den tidigare forskningen. Visserligen svarar både flickorna och pojkarna att samhällsnyttan av 

deras framtida arbete är viktigt, men jag tycker att det märks i mina intervjuer att flickorna 

reflekterar starkare kring kollektivistiska värden än vad pojkarna gör. Ett exempel är när jag 

pratar om samhällsnytta med Björn. Han säger att den är viktigt, men att han inte tänker på 

sådan särskilt ofta. Båda pojkarna jag har intervjuat valde också bort det kollektivistiska 

alternativet i fråga fyra i enkätundersökningen. De två flickorna jag intervjuade prioriterade 

däremot det kollektivistiska alternativet som topp tre i enkätundersökningen. De visar också 

att de tänkt mer kring samhällsnytta än vad pojkarna har gjort. Både Cecilia och Dalia 

förklarar att det är viktigt för dem att göra gott i samhället och ger långa utläggningar för hur 

de, genom att själva må bra och trivas på sitt arbete, kan göra gott i samhället och vara 

samhällsnyttiga. De visar alltså att de visserligen har individualistiska värderingar, men att 

kollektivistiska värden också är viktiga för dem. 

4.5 Vad säger resultaten om framtiden? 
I min inledande text uppgav jag att en utav de faktorer som gör mitt forskningsområde 

intressant är att ungdomars värderingar kan säga oss något om framtidens samhälle. 

Så vad säger då resultaten om det framtida samhället? Jag tycker att det är intressant att se 

frågan ur ett religionsperspektiv. Mycket pekar på att religionen försvinner allt mer ur den 

moderna människans vardag och Sverige kallas nu ofta för ett sekulariserat land. Men 

forskning tyder på att människor endast överger den traditionella religionen, och alls inte 

själva viljan till att tro. En EVSSG-undersökning om svenskarnas värderingar visar att de allra 

flesta tror ”på någonting”63 och Lindgren Ödén uppger också i sin D-uppsats att hon inte 

märker av något andligt förfall bland ungdomarna.64 Min enkätundersökning visar detsamma. 

72,5 procent av informanterna uppger på ett eller annat sätt att de är troende och 59 procent 

tänker sig att det finns någon slags Gud. Jag tror att detta går hand i hand med att människor 

blir allt mer postmaterialistiska och därmed benägna att finna inre frid och mening i tillvaron. 

Men samtidigt blir de också mer individualistiska vilket gör att de inte vill följa en präst eller 

en sedan tidigare uppsatt lära. Istället kommer framtidens livsåskådningar präglas av inre 

sinnesro och harmoni där sökandet efter lycka är centralt. Kanske kommer essensen i dessa 

livsåskådningar att likna flera av de asiatiska religionerna. Kanske kommer det helt enkelt 

vara det vi idag kallar New Age, som växer sig starkare. Hur som helst pekar mina och andras 

                                                 
63 Pettersson, 1994, s. 184-185 
64 Lindgren Ödén, 2002 s. 63 
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studier på att människan inte har lämnat sin vilja att tro, utan på att hon nu vill göra det på sitt 

eget sätt. 

 

Inglehart menar att värderingar som finns i ungdomsåren är de som finns kvar under hela 

livet, vilket innebär att de resultat jag får fram i min undersökning idag säger mycket om 

framtiden. Men frågan är hur längre värderingarna kommer att hålla i sig. Hur kommer till 

exempel informanternas barn att påverkas av sina föräldrars värderingar? Kommer 

värderingarna att förmedlas till nästa generation eller möts vi rent av, av en 

generationspendling? En stark postmaterialistisk föräldrageneration kan möjligen ge en slags 

mättnad för liknande värderingar i barnagenerationen. En mättnad som skapar en längtan efter 

andra och nya värden, vilket alltså mycket möjligt skulle kunna skapa en mer materialistisk 

generation. Om det ligger något i denna hypotes skulle man alltså också kunna förvänta sig 

mer kollektivistiska värderingar i de framtida generationerna. 

 

4.6 Framtida forskning 
Jag skrev i min inledning att det är viktigt för en lärare att vara medveten om att flickor och 

pojkar inte värderar på samma sätt. Resultatet av min undersökning visar att det finns 

genusskillnader i ungdomarnas värderingar, men studien säger inget om vad de skillnaderna 

beror på. Jag tror att man som lärare, för att förstå skillnaderna mellan pojkar och flickor, 

behöver förstå fenomenet även på djupet. Därför skulle en undersökning kring varför pojkar 

och flickors värderingar inte ser ut på samma sätt, vara givande.  

 

En annan aspekt som skulle vara intressant för vidare forskning är att jämföra om resultatet 

blir det samma om undersökningen görs på ett annat gymnasieprogram än teknikprogrammet. 

Det skulle också vara intressant att undersöka om Ingleharts socialisationshypotes faktiskt 

stämmer. Genom att undersöka informanterna när de uppnått vuxen ålder skulle det gå att se 

om det verkligen är så att de värderingar man har i ungdomsåren är de som finns kvar i vuxen 

ålder. 
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6 Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1. Enkätundersökningen 
 
 
Jag är 
1. (    ) Pojke 
2. (    ) Flicka 
 
 
1. 
Vilka av de här alternativen tycker du är viktigast i ditt framtida arbete? 
Välj tre av alternativen och rangordna dem mellan 1 till 3, där 1 är det du 
tycker är viktigast. 
 
1. (     ) Att arbetet känns intressant 

2. (     ) Att arbetet har hög status 

3. (     ) Att jag får chansen att utvecklas som människa i mitt arbete 

4. (     ) Att jag får vara kreativ i arbetet 

5. (     ) Att lönen är hög så att jag kan köpa de saker jag vill ha 

6. (     ) Att jag får chansen att arbeta med modern teknik i arbetet 

 

 
 
2. 
Vilka av de här alternativen tycker du är viktigast i ditt framtida arbete? 
Välj tre av alternativen och rangordna dem mellan 1 till 3, där 1 är det du 
tycker är viktigast. 
 
1. (     ) Att jag har något att tillföra arbetsplatsen 

2. (     ) Att jag får möjlighet att ta mycket eget ansvar 

3. (     ) Att jag får komma med egna idéer och ha mycket att säga till om 

4. (     ) Att arbetet gör någon nytta för samhället 

5. (     ) Att det är ett arbete jag själv valt 

6. (     ) Att alla på arbetet blir behandlade väl och att man har en god anda 
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3. 
Vad lägger du helst pengar på av de här alternativen?  Välj tre av 
alternativen och rangordna dem mellan 1 till 3, där 1 är det du tycker är 
viktigast. 
 

1. (     ) En resa där jag får upptäcka nya saker 

2. (     ) Snygga kläder 

3. (     ) Upplevelser av olika slag 

4. (     ) En kurs eller en utbildning 

5. (     ) Skönhetsartiklar 

6. (     ) En fin bil 

 

4. 
Vad är viktigast för dig i framtiden? Välj tre av alternativen och rangordna 
dem mellan 1 till 3, där 1 är det du tycker är viktigast. 
 

1. (     ) Att ha råd att köpa de saker jag vill ha 

2. (     ) Att göra någon skillnad i samhället 

3. (     ) Att bli trygg i mig själv och må bra 

4. (     ) Att nå de mål jag sätter upp för mig själv 

 

 
5. 
Vad tycker du är viktigast? 
 
1. (    ) Att lönen på en arbetsplats är jämlik, t.ex. att kvinnor och män tjänar 

ungefär lika mycket 

2. (    ) Att lönen är individuell satt, d.v.s. att den som arbetar hårt får lön för 

mödan 
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Hur stämmer dessa påståenden in på dig? 
 
6. 
Jag tror på karma. (D.v.s. att en persons goda och onda handlingar 
kommer tillbaka till henne/ honom) 
 
1. (     ) Instämmer 

2. (     ) Instämmer delvis 

3. (     ) Instämmer inte 

 

 
 
7. 
Jag tror på reinkarnation. (D.v.s. att man återföds efter döden) 
 

1. (     ) Instämmer 

2. (     ) Instämmer delvis 

3. (     ) Instämmer inte 

 
 
 
 
8. 
Jag skulle kunna tänka mig att prova alternativ medicin om jag eller någon 
utav mina anhöriga blir sjuka. (Alternativ medicin är sådan medicin som 
inte är helt accepterad av vetenskapen, till exempel akupunktur) 
 
1. (     ) Instämmer 

2. (     ) Instämmer delvis 

3. (     ) Instämmer inte 
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9. 
Jag tror att det kan finnas något runt omkring oss som vi inte ser. T.ex. 
onda och goda krafter och spöken. 
 
1. (     ) Instämmer 

2. (     ) Instämmer delvis 

3. (     ) Instämmer inte 

 

 

10. 
Hur skulle du definiera din tro? 
 
1. (     ) Jag tror i enhet med någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, 

islam och hinduismen 

2. (     ) Jag tror i enhet med en livsåskådning jag satt upp på egen hand 

3. (     ) Jag har svårt att beskriva det sätt jag tror 

4. (     ) Jag tror inte på något alls 

5. (     ) Jag tror på annat sätt, nämligen 

……………………………………………………………. 

 
 
 
11. 
Hur tänker du dig Gud? 
1. (     ) Så som Gud beskrivs inom någon utav världsreligionerna, t.ex. 

kristendomen, islam och hinduismen 

2. (     ) Som något som finns runt om kring oss hela tiden 

3. (     ) Som en kraft i naturen 

4. (     ) Jag har svårt att definiera Gud 

5. (     ) Jag tror inte på någon Gud 

6. (     ) Jag tänker mig Gud på ett annat sätt, nämligen 

……………………………………… 
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12. 
Hur tänker du kring yoga? 
 

1. (     ) Det är intressant. Jag brukar regelbundet gå på yoga 

2. (     ) Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan gå 

3. (     ) Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig 

4. (     ) Jag har inte provat yoga och tror heller inte att det är något för mig 

5. (     ) Jag vet ingenting om yoga 

 

 

 
13. 
Hur tänker du kring meditation? 
 
1. (     ) Det är intressant. Jag brukar regelbundet meditera 

2. (     ) Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan göra det 

3. (     ) Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig 

4. (     ) Jag har inte provat och tror heller inte att det är något för mig 

5. (     ) Jag vet ingenting om meditation 

 

 
14. 
Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju tillsammans med 
mig? Den tar ungefär 20 minuter och sker på skoltid. 
 
1. (     ) Ja 

2. (     ) Nej 

Skriv ditt namn och din mejladress här om du svarade ja 
………………………………… 
……………………………………………………………………………………
…………………………………….. 
 
 
                                        Tack för dina svar! 
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6.2 Bilaga 2. Resultat av del 1 i enkätundersökningen 
 
Fråga 1. 
Vad är viktigast i ditt framtida arbete? 
De svarande har blivit ombedd att välja tre av sex alternativ och rangordna dem mellan 
1 och 3, där 1 är det som de prioriterar högst. Tre av svarsalternativen har 
postmaterialistiska värden och tre av svarsalternativen har materialistiska värden. 
 
Ett postmaterialistiskt alternativ som första val: 
Pojkar: 25 av 28 (89,2 procent) 
Flickor: 23 av 23 (100 procent) 
Totalt: 48 av 51 (94 procent) 
 
Ett materialistiskt alternativ som första val 
Pojkar: 3 av 28 (10,8 procent) 
Flickor: 0 av 23 (0 procent) 
Totalt: 3 av 51 (6 procent) 
 
Två eller flera postmaterialistiska svar 
Pojkar: 15 av 28 (53,5 procent) 
Flickor: 22 av 23 (95.6 procent) 
Totalt: 37 av 51 (72,5 procent) 
 
Två eller flera materialistiska svar 
Pojkar: 13 av 28 (46,42 procent) 
Flickor: 1 av 23 (4,4 procent) 
Totalt: 14 av 51 (27,5) 
 
Endast postmaterialistiska svar 
Pojkar: 0 av 28 (0 procent) 
Flickor: 9 av 23 (39,1 procent) 
Totalt: 9 av 51 (17,5) 
 
Endast materialistiska svar 
Pojkar: 0 av 28 (0 procent) 
Flickor: 0 av 23 (0 procent) 
Totalt: 0 av 51 (0 procent) 
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Fråga 2 

Vad är viktigast i ditt framtida arbete? 
De svarande har blivit ombedd att välja tre av sex alternativ och rangordna dem mellan 
1 och 3, där 1 är det som de prioriterar högst. Tre av svarsalternativen har 
individualistiska värden och tre av svarsalternativen har kollektivistiska värden. 
 
Ett individualistiskt alternativ som första val 
Pojkar: 21 av 28 (75 procent) 
Flickor: 16 av 23 (69,5 procent) 
Totalt: 37 av 51 (72,5 procent) 
 
Ett kollektivistiskt alternativ som första val 
Pojkar 7 av 28 (25 procent) 
Flickor: 7 av 23 (30,5 procent) 
Totalt: 14 av 51 (27,5 procent) 
 
Två eller flera individualistiska svar 
Pojkar: 21 av 28 (75 procent) 
Flickor: 10 av 23 (43,5 procent) 
Totalt: 31 av 51 (60,5 procent) 
 
Två eller flera kollektivistiska svar 
Pojkar: 7 av 28 (25 procent) 
Flickor: 13 av 23 (56,5 procent) 
Totalt: 20 av 51 (39,5 procent) 
 
Endast individualistiska svar 
Pojkar: 1 av 28 (3,5 procent) 
Flickor: 0 av 23 (0 procent) 
Totalt: 1 av 51 (2 procent) 
 
Endast kollektivistiska svar 
Pojkar: 0 av 28 (0 procent) 
Flickor: 2 av 23 (8,5 procent) 
Totalt: 2 av 51 (4 procent) 
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Fråga 3 

Vad lägger du helst pengar på? 
De svarande har blivit ombedd att välja tre av sex alternativ och rangordna dem mellan 
1 och 3, där 1 är det som de prioriterar högst. Tre av svarsalternativen har 
postmaterialistiska värden och tre av svarsalternativen har materialistiska värden. 
 
Ett postmaterialistiskt alternativ som första val: 
Pojkar: 19 av 28 (68 procent) 
Flickor: 17 av 23 (74 procent) 
Totalt: 36 av 51 (70,5 procent) 
 
Ett materialistiskt alternativ som första val 
Pojkar: 9 av 28 (32 procent) 
Flickor: 6 av 23 (26 procent) 
Totalt: 15 av 51 (29,5 procent) 
 
Två eller flera postmaterialistiska svar 
Pojkar: 18 av 28 (64.5 procent) 
Flickor: 19 av 23 (82,5 procent) 
Totalt: 37 av 51 (72.5 procent) 
 
Två eller flera materialistiska svar 
Pojkar: 10 av 28 (35,5 procent) 
Flickor: 4 av 23 (17,5 procent) 
Totalt: 14 av 51 (27,5) 
 
Endast postmaterialistiska svar 
Pojkar: 0 av 28 (0 procent) 
Flickor: 2 av 23 (8,5 procent) 
Totalt: 2 av 51 (4 procent) 
 
Endast materialistiska svar 
Pojkar: 0 av 28 (0 procent) 
Flickor: 0 av 23 (0 procent) 
Totalt: 0 av 51 (0 procent) 
 

53 
 



Fråga 4 

Vad är viktigast för dig i framtiden? 
De svarande har blivit ombedd att välja tre av fyra alternativ och rangordna dem 
mellan 1 och 3, där 1 är det som de prioriterar högst. Ett av svarsalternativen har ett 
postmaterialistiskt värde, ett har ett materialistiskt värde, ett har ett individualistiskt 
värde och ett har ett kollektivistiskt värde. 
 
Svar där förstahandsvalet är postmaterialistiskt 
Pojkar: 13 av 28 (46,5 procent) 
Flickor: 17 av 23 (74 procent) 
Totalt: 30 av 51 (59 procent) 
 
Svar där förstahandsvalet är materialistiskt 
Pojkar: 7 av 28 (25 procent) 
Flickor: 1 av 23 (4 procent) 
Totalt: 8 av 51 (15,5 procent) 
 
Svar där förstahandsvalet är individualistiskt 
Pojkar: 8 av 28 (28 procent) 
Flickor: 5 av 23 (22 procent) 
Totalt: 13 av 51 (25,5 procent) 
 
Svar där förstahandsvalet är kollektivistiskt 
Pojkar: 0 av 28 (0 procent) 
Flickor: 0 av 23 (0 procent) 
Totalt: 0 av 51 (0 procent) 
 
Svar som inte innehåller något postmaterialistiskt alternativ 
Pojkar: 2 av 28 (7 procent) 
Flickor: 1 av 23 (4,5) 
Totalt: 3 av 51 (6) 
 
Svar som inte innehåller något materialistiskt alternativ 
Pojkar: 4 av 28 (14,5 procent) 
Flickor: 10 av 23 (43,5 procent) 
Totalt: 13 av 51 (25,5 procent) 
 
Svar som inte innehåller något individualistiskt alternativ 
Pojkar: 0 av 28 (0 procent) 
Flickor: 0 av 23 (0 procent) 
Totalt: 0 av 51 (0 procent) 
 
Svar som inte innehåller något kollektivistiskt alternativ 
Pojkar: 22 av 28 (78,5 procent) 
Flickor: 12 av 23 (52 procent) 
Totalt: 34 av 51 (66,5 procent) 
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Fråga 5 

Vad tycker du är viktigast? 
De svarande har blivit ombedd att välja ett av två alternativ, där ett svarsalternativ har 
ett individualistiskt värde och ett har ett kollektivistiskt värde. 
 
Individualistiskt svar 
Pojkar: 26 av 28 (93 procent) 
Flickor: 16 av 23 (79,5 procent) 
Totalt: 42 av 51 (82,5 procent) 
 
Kollektivistiskt svar 
Pojkar: 2 av 28 (7 procent) 
Flickor: 7 av 23 (30,5 procent) 
Totalt: 9 av 51 (17,5 procent) 
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6.3 Bilaga 3. Resultat av del 2 i enkätundersökningen 
Fråga 6 
Jag tror på reinkarnation. (D.v.s. att man återföds efter döden) 
 
Pojkar 
Ja: 2 av 28 (7 procent) 
Delvis: 17 av 28 (60,5 procent) 
Nej: 9 av 28 (32 procent) 
 
Ja/delvis: 19 av 28 (68 procent) 
 
Flickor 
Ja: 2 av 23 (8,5 procent) 
Delvis: 20 av 23 (87 procent) 
Nej: 1 av 23 (4,5 procent) 
 
Ja/delvis: 22 av 23 (95,5 procent) 
 
Totalt 
Ja: 4 av 51 (8 procent) 
Delvis: 37 av 51 (72,5 procent) 
Nej: 10 av 51 (19,5 procent) 
 
Ja/delvis: 41 av 51 (80,5 procent) 
 
Fråga 7 
Jag tror på karma. (D.v.s. att en persons goda och onda handlingar kommer tillbaka till 
henne/ honom) 
 
Pojkar 
Ja: 2 av 28 (7 procent) 
Delvis: 9 av 28 (32 procent) 
Nej: 17 av 28 (60,5 procent) 
 
Ja/delvis: 11 av 28 (39 procent) 
 
Flickor 
Ja: 3 av 23 (13 procent) 
Delvis: 12 av 23 (52 procent) 
Nej: 8 stycken av 23 (35 procent) 
 
Ja/delvis: 15 av 23 (65 procent) 
Totalt 
Ja: 5 av 51 (10 procent) 
Delvis: 21 av 51 (41 procent) 
Nej: 25 av 51 (49 procent) 
 
Ja/Delvis 26 av 51 (51 procent) 
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Fråga 8 
Jag skulle kunna tänka mig att prova alternativ medicin om jag eller någon utav mina 
anhöriga blir sjuka. (Alternativ medicin är sådan medicin som inte är helt accepterad av 
vetenskapen, till exempel akupunktur) 
 
Pojkar 
Ja: 11 av 28 (39 procent) 
Delvis: 16 av 28 (57 procent) 
Nej: 1 av 28 (3,5 procent) 
 
Ja/delvis:27 av 28 (96,5 procent) 
Flickor 
Ja: 10 av 23 (43,5 procent) 
Delvis: 12 av 23 (52 procent) 
Nej: 1 av 23 (4,5 procent) 
 
Ja/delvis 22 av 23 (95,5 procent) 
 
Totalt 
Ja: 21 av 51 (41 procent) 
Delvis: 28 av 51 (55 procent) 
Nej: 2 av 51 (4 procent) 
 
Ja/delvis: 49 av 51 (96 procent) 
 
Fråga 9 
Jag tror att det kan finnas något runt omkring oss som vi inte ser. T.ex. onda och goda 
krafter och spöken. 
 
Pojkar 
Ja: 4 av 28 (14 procent) 
Delvis: 14 av 28 (50 procent) 
Nej: 10 av 28 (36 procent) 
 
Ja/delvis: 18 av 28 (64 procent) 
 
Flickor 
Ja: 9 av 23 (39 procent) 
Delvis: 8 av 23 (35 procent) 
Nej: 6 av 23 (26 procent) 
 
Ja/delvis: 17 av 23 (74 procent) 
 
Totalt 
Ja: 13 av 51(25,5 procent) 
Delvis: 22 av 51 (43 procent) 
Nej: 16 av 51 (31,5 procent) 
 
Ja/Delvis 35 av 51 (68,5 procent) 

57 
 



Fråga 10 
Hur skulle du definiera din tro? 
Pojkar 
Jag tror i enhet med någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och hinduismen: 
1 av 28 (3,5 procent) 
Jag tror i enhet med en livsåskådning jag satt upp på egen hand: 2 av 28 (7 procent) 
Jag har svårt att beskriva det sätt jag tror: 17 av 28 (60,5 procent) 
Jag tror inte på något alls: 8 av 28 (28,5 procent) 
Jag tror på annat sätt, nämligen …: 0 av 28 (0 procent) 
 
Sammanfattning 
På något sätt troende: 20 av 28 (71,5 procent) 
 
Flickor 
Jag tror i enhet med någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och hinduismen: 
2 av 23 (9 procent) 
Jag tror i enhet med en livsåskådning jag satt upp på egen hand: 2 av 23 (9 procent) 
Jag har svårt att beskriva det sätt jag tror: 12 av 23 (52 procent) 
Jag tror inte på något alls: 6 av 23 (26 procent) 
Jag tror på annat sätt, nämligen …: 1 av 28 (4 procent) (Personen tror både efter en 
livsåskådning hon satt på egen hand och på någon utav världsreligionerna). 
Sammanfattning 
På något sätt troende: 17 av 23 (74 procent) 
 
Totalt 
Jag tror i enhet med någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och hinduismen: 
3 av 51 (6 procent) 
Jag tror i enhet med en livsåskådning jag satt upp på egen hand: 4 av 51 (8 procent) 
Jag har svårt att beskriva det sätt jag tror: 29 av 51 (57 procent) 
Jag tror inte på något alls: 14 av 51 (27,5 procent) 
Jag tror på annat sätt, nämligen …: 1 av 51 (2 procent) 
 
Sammanfattning 
På något sätt troende: 37 av 51 (72,5 procent) 
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Fråga 11 

Hur tänker du dig Gud? 
Pojkar 
Så som Gud beskrivs inom någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och 
hinduismen: 1 av 28 (3,5 procent) 
Som något som finns runt om kring oss hela tiden: 1 av 28 (3,5 procent) 
Som en kraft i naturen: 1 av 28 (3,5 procent) 
Jag har svårt att definiera Gud: 12 av 28 (43 procent) 
Jag tror inte på någon Gud: 13 av 28 (46,5 procent) 
Jag tänker mig Gud på ett annat sätt, nämligen : 0 av 28 (0 procent) 
 
Sammanfattning 
Tror på någon slags Gud: 15 av 28 (53,5 procent) 
 
Flickor 
Så som Gud beskrivs inom någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och 
hinduismen: 1 av 23 (4,5 procent) 
Som något som finns runt om kring oss hela tiden: 2 av 23 (8,5 procent) 
Som en kraft i naturen: 3 av 23 (13 procent) 
Jag har svårt att definiera Gud: 9 av 23 (39 procent) 
Jag tror inte på någon Gud: 8 av 23 (35 procent) 
Jag tänker mig Gud på ett annat sätt, nämligen …: 0 av 23 (0 procent) 
 
Sammanfattning 
Tror på någon slags Gud: 15 av 23 (65 procent) 
 
Totalt 
Så som Gud beskrivs inom någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och 
hinduismen: 2 av 51 (4 procent) 
Som något som finns runt om kring oss hela tiden: 3 av 51 (6 procent) 
Som en kraft i naturen: 4 av 51 (8 procent) 
Jag har svårt att definiera Gud: 21 av 51 (41 procent) 
Jag tror inte på någon Gud: 21 av 51 (41 procent) 
Jag tänker mig Gud på ett annat sätt, nämligen …: 0 av 51 (0 procent) 
 
Sammanfattning 
Tror på någon slags Gud: 30 av 51 (59 procent) 
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Fråga 12 

Hur tänker du kring yoga? 
Pojkar 
Det är intressant. Jag brukar regelbundet gå på yoga: 0 av 28 (0 procent) 
Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan gå: 2 av 28 (7 procent) 
Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig: 3 av 28 (10,5 procent) 
Jag har inte provat yoga och tror heller inte att det är något för mig: 14 av 28 (50 procent) 
Jag vet ingenting om yoga: 7 av 28 (25 procent) 
 
Sammanfattning 
Positivt inställda till yoga: 2 av 28 (7 procent) 
 
Flickor 
Det är intressant. Jag brukar regelbundet gå på yoga: 3 av 23 (13 procent) 
Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan gå: 14 av 23 (61 procent) 
Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig: 2 av 23 (8,5 procent) 
Jag har inte provat yoga och tror heller inte att det är något för mig: 4 av 23 (17,5 procent) 
Jag vet ingenting om yoga: 0 av 23 (0 procent) 
 
Sammanfattning 
Positivt inställda till yoga: 17 av 23 (74 procent) 
 
Totalt 
Det är intressant. Jag brukar regelbundet gå på yoga: 3 av 51 (6 procent) 
Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan gå: 16 av 51 (31,5 procent) 
Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig: 5 av 51 (10 procent) 
Jag har inte provat yoga och tror heller inte att det är något för mig: 18 av 51 (35 procent) 
Jag vet ingenting om yoga: 7 av 51 (13,5 procent) 
 
Sammanfattning 
Positivt inställda till yoga: 19 av 51 (37 procent) 
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Fråga 13 
 
Hur tänker du kring meditation? 
Pojkar 
Det är intressant. Jag brukar regelbundet meditera: 3 av 28 (10,5 procent) 
Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan göra det: 3 av 28 (10,5 procent) 
Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig: 2 av 28 (7 procent) 
Jag har inte provat och tror heller inte att det är något för mig: 15 av 28 (53,5 procent) 
Jag vet ingenting om meditation: 5 av 28 (18 procent) 
 
Sammanfattning 
Positivt inställda till meditation: 6 av 28 (21,5 procent) 
 
Flickor 
Det är intressant. Jag brukar regelbundet meditera: 1 av 23 (4,5 procent) 
Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan göra det: 16 av 23 (69,5 procent) 
Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig: 1 av 23 (4,5 procent) 
Jag har inte provat och tror heller inte att det är något för mig: 3 av 23 (13 procent) 
Jag vet ingenting om meditation: 2 av 23 (87 procent) 
 
Sammanfattning 
Positivt inställda till meditation: 17 av 23 (74 procent) 
 
Totalt 
Det är intressant. Jag brukar regelbundet meditera: 4 av 51 (8 procent) 
Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan göra det: 19 av 51 (37 procent) 
Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig: 3 av 51 (59 procent) 
Jag har inte provat och tror heller inte att det är något för mig: 18 av 51 (35 procent) 
Jag vet ingenting om meditation: 7 av 51 (13,5 procent) 
 
Sammanfattning 
Positivt inställda till meditation: 23 av 51 (45 procent) 
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6.4 Bilaga 4. Intervjumall 
 
Fråga 1. Intervju med alternativ 
 
Tänk dig att du fick vara med och bestämma över framtidens samhälle. Vad skulle du 
värdera högst av dessa alternativ? Välj två utav alternativen och prioritera sedan vilket 
utav dem som du tycker är viktigast. 
 
Omgång 1 
1. Att folk har mycket att säga till om på sina jobb. Att chefer inte kör över anställda 
 
2. Att vi har ett starkt försvar så att vi kan leva i trygghet 
 
3. Att ekonomin är god och växer 
 
4. Att miljön är vacker både i städer och på landsbygden 
 
Omgång 2 
1. Att kämpa för ett samhälle där idéer är viktigare än pengar 
 
2. Att brottslighet bekämpas så att människor slipper vara rädda 
 
3. Att ekonomin är stabil 
 
4. Att samhället blir mindre opersonligt och att alla trivs 
 
Omgång 3 
1. Att folk har mycket att säga till om inom politiken och kan påverka vad som händer i landet 
 
2. Att priserna på olika varor inte blir för höga 
 
3 Att alla har rätt till sin egen åsikt och att det råder yttrandefrihet 
 
4. Att vi har en pålitlig polisstyrka som håller god ordning 
 
Den öppna intervjun 
Fråga 2 
Vad är viktigast i ett framtida arbete? Berätta vad som gör att du anser ett arbete vara bra. 
 
Fråga 3 
Vad lägger du helst dina pengar på? 
 
Fråga 4 
Hur tänker du kring utbildning och att plugga vidare? 
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6.5 Bilaga 5. Sammanställning av intervjuer med alternativ 
 
Omgång 1 
Anders 
Prioritet 1: Alternativ nr 2. Att ekonomin är stark och växer (materialistiskt värde) 
Prioritet 2: Alternativ nr 4. Att miljön är vacker i både stad och landsbygd 
(postmaterialistiskt val) 
 
Björn 
Prioritet 1: Alternativ nr 1. Att folk har mycket att säga till om på sina jobb. Förhindra att 
chefer kör över anställda. (postmaterialistiskt val) 
Prioritet 2: Alternativ nr 3: Att ekonomin är stark och växer (materialistiskt val) 
 
Cecilia 
Prioritet 1: Alternativ nr 3: Att ekonomin är stark och växer (materialistiskt val) 
Prioritet 2: Alternativ nr 1. Att folk har mycket att säga till om på sina jobb. Förhindra att 
chefer kör över anställda. (postmaterialistiskt val) 
 
Dalia 
Prioritet 1: Alternativ nr 4. Att miljön är vacker i både stad och landsbygd 
(postmaterialistiskt val) 
Prioritet 2: Alternativ nr 2. Att vi har ett starkt försvar så att vi kan leva i trygghet 
(materialistiskt val) 
 
Omgång 2 
Anders 
Prioritet 1: Alternativ nr 2. Att brottslighet bekämpas så att människor slipper vara rädda 
(Materialistiskt val) 
Prioritet 2: Alternativ 1. Att kämpa för ett samhälle där idéer är viktigare än pengar 
(postmaterialistiskt val) 
 
Björn 
Prioritet 1: Alternativ nr 1. Att kämpa för ett samhälle där idéer är viktigare än pengar 
(postmaterialistiskt val) 
Prioritet 2: Alternativ nr 2. Att brottslighet bekämpas så att människor slipper vara rädda 
(Materialistiskt val) 
 
Cecilia 
Prioritet 1: Alternativ nr3. Att ekonomin är stabil (materialistiskt val) 
Prioritet 2: Alternativ nr 4. Att samhället blir mindre opersonligt och att alla trivs 
(postmaterialistiskt val) 
 
Dalia 
Prioritet 1: Alternativ nr 1. Att kämpa för ett samhälle där idéer är viktigare än pengar 
(postmaterialistiskt val) 
Prioritet 2: Alternativ nr 2. Att brottslighet bekämpas så att människor slipper vara rädda 
(Materialistiskt val) 
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Omgång 3 

Anders 
Prioritet 1: Alternativ nr 3. Att alla har rätt till sin egen åsikt. Att det råder yttrandefrihet 
(postmaterialistiskt val) 
Prioritet 2: Alternativ nr 1. Att folk har mycket att säga till om inom politiken och kan 
påverka (postmaterialistiskt val) 
 
Björn 
Prioritet 1: Alternativ nr 3. Att alla har rätt till sin egen åsikt. Att det råder yttrandefrihet 
(postmaterialistiskt val) 
Prioritet 2: Alternativ nr 1. Att folk har mycket att säga till om inom politiken och kan 
påverka (postmaterialistiskt val) 
 
Cecilia 
Prioritet 1: Alternativ nr 1. Att folk har mycket att säga till om inom politiken och kan 
påverka (postmaterialistiskt val) 
Prioritet 2: Alternativ nr 3. Att alla har rätt till sin egen åsikt. Att det råder yttrandefrihet 
(postmaterialistiskt val) 
 
Dalia 
Prioritet 1: Alternativ nr 3. Att alla har rätt till sin egen åsikt. Att det råder yttrandefrihet 
(postmaterialistiskt val) 
Prioritet 2: Alternativ nr 1. Att folk har mycket att säga till om inom politiken och kan 
påverka (postmaterialistiskt val) 
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6.6 Bilaga 6. Transkribering av intervjuer 
 
A = Anders 
B = Björn 
C = Cecilia 
D = Dalia 
E = Emma 
 
Intervju tillsammans med Anders 
 
Intervju med alternativ 
 
E: Jag tänkte att du ska få fantisera. Tänk dig Sverige om tio år. 
A: Mm. 
E: Det är du som bestämmer och Sveriges öde ligger i dina händer. De värderingar du har är 
de som kommer att påverka landet. 
A: Ok. 
E: Du ska få fyra påståenden av mig och välja två utav dem som känns extra viktiga. 
A: Ok. 
E: Sen ska du också välja vilket utav påståendena du värderar allra högst. 
A: Ok, jag förstår. Det är de här fyra? 
E: Ja, precis. 
 
Omgång 1 
A: Den om försvaret väljer jag bort. Jag vill inte att Sverige ska ha ett eget försvar, utan att 
man arbetar med sånt tillsammans i EU. 
E: Ok, som ett helhetstänk? 
A: Ja, precis. 
E: Är det främst för att spara pengar, eller? 
A: Ja, lite därför, men också för att det känns som en felvärdering att koncentrera sig så 
mycket på en armé. Det finns viktigare saker att tänka på i ett samhälle. 
E: Som vad då? 
A: Ja, men som att ta hand om människor liksom. 
E: Vården och så? 
A: Ja, till exempel. 
E: Vilka utav alternativen tycker du är viktigast? 
A: Jag har svårt att välja. Men det blir nog ändå en god ekonomi. Jag väljer fyran och trean. 
Och Ekonomin blir viktigast. 
E: Mm, varför tycker du så? 
A: Ekonomin är grunden till allting. Så länge man har en god ekonomi kan man utveckla det 
mesta andra. 
E: Ja, ok. Som vad då? 
A: Ja, men som att människor trivs på sina jobb och polisen och det där. 
E: Ok, ekonomin blir en förutsättning för det? 
A: Ja. Om man tänker Sverige så är det ju väldigt bra ekonomi om man jämför med andra 
länder. Och därför trivs folk bra i Sverige. 
E: Mm, jag förstår. Det här andra påståendet du har prioriterat som andraval. Att miljön är 
vacker, hur tänker du kring den? 
A: Ja, men man stressar ju mindre när det är fint runt omkring och det blir ett bättre klimat. 
E: Du tänker ur miljösynpunkt alltså. 
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A: Ja, jag tycker det är väldigt viktigt och att man mår bättre om det är fint runt omkring. 
E: Mm. 
A: Sen tycker jag också att det är viktigt att folk har mycket att säga till om på arbetsplatsen. 
Men inte lika viktigt som de andra två.  
 
Omgång 2 
E: Ja, jag förstår. Då får du fyra andra påståenden här. 
A: Mm. 
Paus. Anders tänker och väljer mellan olika påståenden. 
A: De här tar jag. 
E: Ja, ettan och tvåan. Vilken tycker du är viktigast? 
A: Jag tror det är att bekämpa brottsligheten. Jag är inte helt säker. 
E: Hur tänker du kring det valet? 
A: Ja, men det med brottsligheten, det ska inte vara så att man blir rädd för att bli överfallen, 
när man går ut eller någonting. 
E: Nej. 
A: Eller att det ska vara som i andra länder att man ska behöva byta promenad för att man är 
rädd. 
E: Det ska vara ett mer öppet klimat? 
A: Ja, för om man är rädd du kan man också bli lurad, att köpa massa saker till exempel. Typ 
som i USA, terroristerna kommer – köp fallskärm. 
E: Skratt. Mm, jag förstår. 
A: För då kan man använda sig av skrämsel och så köper folk vad som helst. Och det är inte 
bra heller. 
E: Nej. Ditt andra val var det här med att idéer är viktigare än pengar. Hur tänker du kring 
det? 
A: Ja, men om alla fokuserar på pengar, då blir det ju allt livet går ut på. 
E: Mm 
Paus 
A: Ja, men då är det liksom att man jobbar för att få pengar, inte för att jag ska kunna leva. 
E: Känns det som ett negativt samhälle? 
A: Det känns som negativt. Mm. Idéer i min åsikt är det bättre. 
E: Det har ett större värde för dig? 
A: Ja, precis. Att man kan stå fast vid vad man själv tycker. 
E: Mm. 
A: Så att man inte behöver ändra sig för att få mer betalt till exempel. 
E: Tror du att folk mår bättre i ett sådant samhälle också? 
A: Ja, jag tror de mår bättre. 
E: Hur tycker du att vårt samhälle är? Är det viktigare med idéer än pengar? 
A: Det är mer en balansgång, man kan inte gå extremt på det ena eller andra. Det går ju inte 
att leva i ett samhälle där det bara är idéer som räknas. 
E: Pengarna är en förutsättning menar du? 
A: Ja, men det är ju mycket bättre här än i vissa länder. Som jag var i Australien och då måste 
man betala allt, så här skatter och grejer varje vecka. Och då blir det bara att man tänker på 
det hela tiden. 
 
Omgång 3 
E: Ja, just det, jag förstår. Mm. Du ska få fyra ytterligare alternativ. 
Paus. 
E: Det gick fort. Det blev ettan och trean? 
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A: Mm 
E: Ja, vilken är viktigast? 
A: Yttrandefrihet är viktigast. 
E: Varför tycker du det? 
A: Jo, man ska få tycka vad man vill, så länge det inte kränker för mycket. 
Paus. 
A: Man ska aldrig behöva vara rädd för att yttra något. 
E: Just det. Och det här med politiken. Är det viktigt att alla människor kan påverka, hela 
tiden? 
A: Ja, för då har man ju ett samhälle som följer folket. Och då kan man lita på politikerna. Jag 
tror att de ofta gör lite som de själv tycker. 
E: Mm, det blir lätt så. Tycker du att Sverige har ett bra system idag? 
A: Ja, men jag skulle vilja kunna påverka lite mer. Som i Schweiz. Då har folket sagt vad de 
vill. 
 
Den öppna intervjun 
 
E: Ja, just det. Vi går vidare. Vi pratar om jobb. Om du tänker ditt framtida jobb, ett jobb du 
tycker om. Vad värderar du där? 
A: Det skulle vara intressant kanske, att man har mycket att säga till om. Inte för stressigt 
heller. 
E: Mm, just det. Att man kan må bra på jobbet? 
A: Ja. Och jag vill inte bli helt sönderarbetad. 
E: Nej, just det. Det här med eget ansvar och själv få påverka jobbsituationen. Vad tänker du 
kring det? 
A: Ja, det är också viktigt. 
E: Man kan ju också tänka på arbete utifrån samhällsnyttan. Alltså att jobbet gör gott för 
samhället i stort. Är det något du tänker på när du tänker dig ditt framtida jobb? 
A: Visst är det viktigt, men ändå inte för viktigt. Det är inte viktigare än att man själv mår bra. 
E: Nej. Ok. Jag förstår. Det här med status på jobbet. Tänk dig att du träffa släkten och de 
frågar vad du har för jobb. Känns det då viktigt att du har ett så kallat högstatusjobb? 
A: Ibland kanske. Det kan vara det, men inte så mycket. Det viktiga är ju att man trivs på 
jobbet. 
E: Vi pratar lite om pengar. I enkäten frågade jag vad du väljer att göra med dina pengar. Vi 
kollar vad du svarade. 
A: Mm. 
E: Du prioriterade en resa och upplevelser. 
A: Ja, precis. 
E: Om vi tar det här med att resa. Varför är det viktigt tycker du? 
A: Det är kul att se nya ställen. 
E: Och då är det alltså ett större värde än till exempel en ny bil? 
A: Ja, jag tycker jag får ut mer av att resa. Vi har alltid rest mycket i min familj. 
E: Hur viktigt är det i din kompiskrets vad man har för bil eller kläder? 
A: Det kan ha vikt, men inte så viktigt. 
E: Hur tänker du kring utbildning. Vill du plugga vidare? 
A: Ja, fast inte direkt. 
E: Ok, om du tänker dig att du pluggar vidare, vad är det som lockar med studierna? Pluggar 
du för att få ett drömjobb eller mer för att utveckla kunskaper? 

67 
 



A: Jag vet inte riktigt vad jag vill jobba med, så det är inte drömjobbet är det nog inte. 
Utvecklas är bra. Sen är det väl också bra om man får ett jobb där man tjänar tillräckligt. Det 
behöver inte vara för mycket, men ja, till det nödvändigaste. 
E: Mm, lönen är viktig men inte allt? 
A: Ja, precis. […] 
 
Intervju tillsammans med Björn 
 
Intervju med alternativ 
 
Omgång 1 
E: Jag har tänkt att du ska få tänka dig framtidens Sverige, framtidens samhälle och att det är 
du som bestämmer i det här samhället. 
B: Mm, ok. 
E: Det är alltså du som bestämmer över Sveriges framtid. Jag ska ge dig fyra kort och du ska 
få prioritera vilka utav två utav alternativen du tycker är viktigare än de andra. 
B: Mm. 
E: Och så prioriterar du sen mellan de två. 
B: Mm, jag förstår. 
Paus. Väljer mellan korten. 
B: Så, så där väljer jag. 
E: Ettan först sen trean. Hur tänker du kring det? 
B: Jo, därför att om människor trivs på sina jobb mår de bra och då blir det ett bra kretslopp. 
Folk blir motiverade till att jobba. Och att ekonomin är god, det hänger ihop med de där. Om 
landet har god ekonomi då tror jag folket mår bra. 
E: Ok 
B: Ja, och är ekonomin bra, då fixar vi en god miljö och allt det här. Det hänger ihop. Det 
bygger på varandra. 
 
Omgång 2 
E: Ok, bra. Du ska få fyra till kort. 
B: Ettan och tvåan. Ettan först och tvåan sen. 
E: Varför är det viktigt att idéer är viktigare än pengar? 
B: Jo, men det motiverar till att komma med idéer, så att man inte tänker att, nej den här idén 
kan jag inte ta, för då kommer vi inte gå med vinst. 
E: Mm. Och det känns viktigt? 
B: Ja, det tycker jag. Och har man bra idéer kommer ju pengarna på köpet. 
E: Så det där hänger ihop? 
B: Ja, exakt. 
B: Och sen nummer två, det bygger på att det inte är många som vill jobba och komma med 
idéer om man är rädd. Då blir man inte lika motiverad. 
E: Så därför valde du det kortet? 
B: Jag tror på att i första hand kämpa för personers idéer och sen i andra hand att göra så att 
människorna känner sig trygga. 
 
Omgång 3 
E: Ok, jag förstår. Du ska få fyra nya alternativ. 
B: Ja. 
E: Det går till på samma sätt. 
Paus 
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E: Ettan och trean? 
B: Mm, men jag ska tänka lite grann först. Jag tar trean först och ettan sen. Jag tycker det är 
viktigt med yttrandefrihet så att alla kan visa vad de tycker. Om de kan få fram det som de 
vill, och också gå till ettan, att man kan påverka i politiken, då tror jag att samhället blir bra. 
E: Hur viktigt är polisen och tryggheten den ger? 
B: Jag tycker att det är viktigt, men har man chansen att påverka samhället underifrån då tror 
inte jag att det är några problem med trygghet och så. 
 
Den öppna intervjun 
 
E: Ja, just det. Jag tänkte prata lite om jobb och så. Jobbar du nu? 
B: Ja, det gör jag faktiskt, jag jobbar med festlokaler och så. Extra. […] 
E: Jag förstår. Är det något sånt du vill jobba med i framtiden? 
B: Skulle kunna vara faktiskt, jag trivs jättebra på jobbet. Det är bra personal och ja, i stort det 
känns bra, jag trivs. 
E: Vill du berätta lite om vad du tror gör att du trivs på det här jobbet? 
B: Jag trivs med arbetssättet. Man får åka runt och vara ute, inte bara sitta på ett kontor. Det 
kan väl också vara givande, men jag tycker ändå att det är viktigast att röra på sig. Jobbet blir 
inte lika varje dag. Och det är viktigt för mig, så att jag inte tröttnar på det. 
E: Mm. 
B: Plus att jag tycker att det är ett roligt arbetssätt, att skapa och så. Att bygga upp och se ett 
resultat, det gillar jag. 
E: Ja, just det. Det här att du är kreativ, det är viktigt? 
B: Ja, det är det. Och att ta eget ansvar. Man har mallar man bygger efter, men lite ansvar har 
jag själv. 
E: Tänker du något på den status ett arbete har? Till exempel att du vill berätta för släkten om 
vilket bra jobb du skaffat dig. 
B: I först hand är det jag som ska trivas. Det är ju jag och ingen annan som ska gå till jobbet 
varje dag. Jag vill ha ett jobb som jag trivs själv i, men sen måste man ju tänka på varför man 
jobbar. Man jobbar ju dels för att tjäna pengar då, sen är det ju också viktigt att det är roligt. 
Man tänker framåt, att man ska hålla på med det ett tag också. Så på det sättet tycker jag att 
det är viktigast att det är ett jobb jag trivs med. Det är det viktigaste. 
E: Mm, just det. Hur viktigt tycker du att pengar är, lönen? 
B: Det är väl viktigt om man sparar till något speciellt. Men framför allt tänker jag nog att jag 
nöjer mig med det jag har. Jag har mat på bordet och råd att åka bil till jobbet, då är det helt 
klart viktigare att jag trivs och har kul än att det kommer ännu mera pengar. 
E: Ja just. 
B: Man får prioritera. 
E: Det här med att arbetet gör någon nytta för samhället. Har du funderat kring det? 
B: Lite kanske. 
E: I enkäten på fråga fyra prioriterade du andra saker framför att göra nytta för samhället. 
Känns det som att andra värden står över det här med, ja, samhällsnytta? 
B: Ja, det gör det nog. Eller jag vill väl inte påverka negativt, men jag tänker nog inte heller så 
mycket på att bidra väldigt mycket. Det kanske blir mer när man blir äldre. 
E: Ja, jag förstår hur du tänker. Det här med att köpa saker. Är det viktigt med vissa saker, 
som bil och kläder. 
B: Jo, visst är det roligt att ha datorer och mobil och så. Kläder också. Men det är lite till och 
från. Ibland vill jag ha en viss pryl, och då sparar jag. Men inte i stort tror jag. Det varierar. 
E: En utav frågorna i enkäten handlade om vad man helst lägger sina pengar på. Du valde som 
första prioritet en resa. 
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B: Ja, just det. 
E: Varför valde du så, vill du berätta? 
B: Jag har hört att många äldre har ångrat att de inte rest och så. Som har börjat jobba för 
tiden. Och tjänat pengar. Sen sitter man där och har pengar men har missat mycket, typ 
upplevelser. 
E: Är det, det som du känner att du skulle missa? 
B: Ja. Man har nog missat många upplevelser. Vänner. Kontakter och så, och det är tråkigt. 
E: Mm, hur viktigt är det med utbildning? Och plugga vidare? 
B: Joo, det är väl viktigt. Jag tror jag pluggar vidare 
E: Varför vill du det tror du? 
B: Jo, men jag vill vara säker på att det jobb jag väljer, att jag har något i ryggen. Det känns 
tryggare. 
E: Som en trygghet? 
B: Ja, faktiskt. 
E: Så en vidareutbildning skulle mer vara som en försäkring än som kanske något som 
utvecklar dig som person osv. 
B: Ja, så är det nog. Det är inte något jag riktigt tänker på när jag tänker att plugga vidare. 
E: Det du lär dig här på skolan, känns det som något du har nytta av, i livet i stort? 
B: Ja, det gör det. Jag börjar förstå det nu, att allt hänger ihop. Och att jag behöver alla delar 
för att utvecklas. Det bygger på varandra. […] 
 
Intervju tillsammans med Cecilia 
 
Intervju med alternativ 
 
Omgång 1 
E: Den första frågan bygger på att du ska få fantisera. Vi tänker oss framtidens Sverige. Och i 
det här Sverige är det dina värderingar som gäller. 
C: Ja, just det. 
E: Du får fyra lappar av mig där du prioriterar två. 
C: Mm, ettan och trean är viktigast. 
E: Ja, just det. 
C: Ja, för med en god ekonomi kan man göra något åt miljön. Och fungerar det på jobbet, så 
kommer samhället må bra. 
E: Så du tycker att alternativen hänger ihop med varandra? 
C: Ja, de bygger på varandra 
E: Och du tycker att det är viktigt att folk kan höja sin röst på arbetet? 
C: Ja, det tycker jag. Det får inte vara en som bestämmer, utan allas idéer måste komma fram. 
Man måste jobba tillsammans för att folk ska må bra. 
E: Ja. Vilket utav alternativen känns viktigast? 
C: Ettan, ekonomin. Men också det här med arbeten. Man ska kunna påverka. 
 
Omgång 2 
E: Jag förstår. Jag ska ge dig fyra till. 
C: Mm. 
C: Jag väljer den här. Fyran och trean. Tyvärr trean. 
Himlar med ögonen. 
E: Du väljer ekonomi. Varför säger du tyvärr? 
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C: Jo, men jag tycker inte att pengar är viktigast av allt. Men för att kunna förverkliga alla 
idéer så måste man ha pengar. Det är ju bara verkligheten. Och så att samhället blir mindre 
opersonligt och att alla trivs. Det tycker jag är väldigt viktigt. Det är ju det allt går ut på. 
E: Vilken prioriterar du högst? 
C: Det är samma där, jag vill välja ekonomin som andra. Men jag gör inte det, det är först. 
Och det är synd. Det är synd att pengar ska styra allt. 
E: Du vill inte ha ett sådant samhälle? 
C: Nej, för pengar gör folk galna! 
E: På vilket sätt? 
C: Jo, men pengarna läggs på fel saker, man glömmer att det är viktigast om människor mår 
bra, inte om det finns pengar att köpa fina saker för. Till exempel det nya torget i stan. Varför 
lägger man pengar på det? När typ vård och skola behöver pengarna. 
E: Mm, men ändå är pengar viktigt tycker du? 
C: Ja, det är det. Men man ska prioritera rätt saker. 
 
Omgång 3 
E: Mm, du ska få fyra nya lappar 
Paus 
C: Ja, ettan och trean. Om det är så att vi har pengarna, ska vi få vara med och påverka. Som 
här i staden skulle vi människor vilja lägga pengar på andra saker än det kommunen lägger 
dem på. Och att alla kan säga sin åsikt det är bra. 
E: Ja, vilken är viktigast? 
C: Att man har mycket att säga till om i politiken. Jag vill ha mer att säga till om, vi lever i 
demokrati, men frågan är hur länge vi kommer att se det så. Jag vill påverka mer. Alla partier 
är lika dana också. 
E: Så det skulle du ändra på i ditt framtida samhälle? 
C: Ja! 
E: Och varför är yttrandefriheten så viktig? 
C: Alla mår bra av att känna att de är med och bestämmer. Det är liksom en mänsklig 
rättighet. 
 
Den öppna intervjun 
 
E: Jag tänkte att vi skulle prata om framtida jobb. Och vad du tycker är viktigt med jobb. 
Vilka värden känns viktiga? 
C: Att det är roligt. Det ska vara roligt att gå till jobbet. 
E: Och var finns det roliga? 
C: Både i själva arbetsområdena och arbetskompisarna 
E: Ok. Hur tänker du kring hög lön? 
C: Så länge det är roligt så är det lugnt bara jag klarar mig. Men det är viktigast att det är 
roligt. 
E: Ja, just det. Det här med status på jobbet, är det viktigt? 
C: Ja, men det är väl roligt om det har status. Men jag vill inte skryta. Det är inget större värde 
att det är ett statusjobb. Det viktigast är om jag tycker om att gå dit. 
E: Tycker du om att ha eget ansvar. 
C: Ja, jag kan jobba i grupp, men det bästa är att bestämma själv, det skulle vara roligt med 
eget ansvar. 
E: Det här med samhällsnytta, och hjälpa till i samhället, tänker du något på det? 
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C: Jag tycker att det är viktigast att jag själv trivs. Och gör jag det tror jag att jag gör nytta till 
samhället. Sen gör jag gärna mycket för samhället, räddar världen om det är så. Men jag 
måste ju trivas själv också! 
E: Det här med pengar, är det viktigt? 
C: Jo, det är det. Men jag sparar inte så mycket pengar. Vadå, jag dör ju nån dag i framtiden. 
Vad ska jag då göra med pengarna? 
E: Vad vill du göra med pengarna nu då? 
C: Jag tror jag vill resa. Och inte bara till de här paradisställena, utan jag vill se någonting, jag 
vill jämföra med Sverige. Se andra slags sätt att leva. Då skulle jag få en annan syn på saker 
och få nya tankar och idéer tror jag. 
E: Ja, just det. Det här med prylar då? 
C: Nej, men jag har inte brytt mig om saker och kläder så mycket förut. Kanske lite mer nu, 
men jag tycker det är viktigare med annat. 
E: Är utbildning viktigt för dig? 
C: Ja, det tycker jag. Och det här vi pratade om förut med status, det är inte därför jag vill 
plugga, utan för att jag själv ska känna att jag har gjort någonting, klarat av det. Om det står 
på papper eller inte struntar jag i. […] 
 
Intervju 4 tillsammans med Dalia 
 
Intervju med alternativ 
 
Omgång 1 
E: Det jag undersöker är värderingar som ungdomar har och jag tänkte att du skulle få berätta 
lite om dina värderingar. Du ska tänka sig framtidens samhälle och du ska tänka att det är du 
som bestämmer där och det är dina värderingar som påverkar. 
D: Ja, ok, det blir bra. 
E: Mm, jag ska ge dig fyra slags alternativ där du väljer två som känns extra viktiga. 
D: Ja, det här var svårt. 
Paus 
D: Men jag tror på tvåan och fyran. 
E: Vilken är viktigast 
D: Jag är väldigt mycket för miljön. Det är viktigast. Men människorna är också viktigt. Och 
att de känner sig trygga är viktigt. 
E: Varför är miljön viktig? 
D: Därför att den är grunden till att må bra. Vi är ingenting utan den och mår bra av den. 
E: Det här med försvar tycker du att det är viktigt? 
D: Ja, det är lite viktigt, fast mest tryggheten, det finns de som krigar. Så det är nödvändigt. 
Egentligen tycker jag att det är onödigt, men jag vet att folk håller på så, så därför har jag med 
det alternativet. 
E: Ekonomin då? 
D: Ja, det är också viktigt, det var min nästa i prioritet.  Det är ett ont gott. Pengar är ju 
faktiskt viktigt, även om att jag tycker annat är viktigare. Ett land måste ha en god ekonomi 
för att folk ska må bra. 
 
Omgång 2 
E: Ja, förstår. Du ska få fyra till lappar. 
D: Ja, det var också svårt. Paus, tänker länge. Men ettan och tvåan. 
E: Vilken känns viktigast? 
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D: Det här med idéer är viktigt. Så ettan är viktigast. Man ska få säga vad man tycker, det är 
viktigt med liberalism. I mitt samhälle är idéer viktiga. Idéerna kommer från folket, folket ska 
bestämma. 
E: Hur tänker du kring att det är viktigt med att bekämpa brottslighet? 
D: Ja, men ett folk måste vara tryggt. Det hör ihop med att man får säga vad man själv tycker, 
ingen ska känna rädsla, det ska finnas kontroll. 
 
Omgång 3 
E: Ok, Du ska få fyra alternativ till. 
D: Här väljer jag nummer tre och nummer ett, men yttrandefrihet är högst. Jag tycker det är 
jätteviktigt. 
E: Varför? 
D: Jo, men alla människor är ju olika och förstår saker på olika sätt, därför ska alla komma till 
tals. Vågar alla säga vad de tycker blir samhället bäst, man kan inte kväva alla. Och det är 
också viktigt i politiken. Ettan och trean hör ihop 
E: Och det är alltså viktigare än både ekonomin och polisen? 
D: Ja, jag tycker nog det. För ett samhälle utan demokrati kan aldrig fungera. Då är det andra 
inte viktigt, om inte folk är fria och mår bra. 
 
Den öppna intervjun 
 
E: Mm, bra. Jag tänkte att vi skulle prata lite om framtida jobb. Vet du vad du vill arbeta 
med? 
D: Jag skulle vilja bli arkitekt. 
E: Ja, just det. Vad i jobbet gör det till ett bra jobb? 
D: Jag tror att det mycket går ut på att man kommer på vad man tycker om att göra, och sen 
gör det så mycket som möjligt. Då mår man bäst. Och jag älskar att rita och skapa och då 
känner jag att ska ha ett jobb där jag kan göra det så mycket som möjligt.  Samtidigt är logik 
kul, därför är arkitekt bra för mig. 
E: Är det så att du känner att du mår bäst i det yrket? Eller tänker du att det är viktigt att hitta 
rätt, för att man gör mest nytta på det arbetsplatsen? 
D: Det viktiga är att jag trivs där. Sen om jag trivs tror jag att jag gör nytta också. Jag 
prioriterar ändå att jag mår bra på jobbet. Klart att jag vill göra någon nytta, jag vill inte göra 
något negativt för andra. Men det är viktigast att jag mår bra. Det som jag får ut mest av, det 
är där jag ska vara i framtiden. Om alla följer sitt kall går det bra. 
E: Är det där med kall viktigt? 
D: Jag tycker det, följer man sin egen vilja gör man mest nytta för andra. 
E: Det här med eget ansvar på arbetsplatsen, är det viktigt? 
D: Ja, det tycker jag. Att det går att säga till om saker, det är viktigt. Man ska våga gå emot en 
chef, då blir klimatet bäst. 
E: Lönen då? Hur pass viktig är den? 
D: Det är viktigt, man är ju materialist 
E: Tycker du att vi har ett materialistiskt samhälle? 
D: Ja, det tycker jag. Pengar är viktigt. Men jag har 800 kronor i månaden och jag överlever. 
Jag behöver inte så mycket mer, inte den där jättehöga lönen. Bara jag klarar mig. Men skulle 
jag må dåligt av det jag gör, då spelar pengar ingen roll. 
E: Skulle du kalla dig för materialist? 
D: Ja, ibland. Kläder och I-pod, betyder ändå mycket. Det är en viktig faktor. 
Suckar. 
E: Tycker du att det är synd? 
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D: Ja, det tycker jag. Jag tycker det är tråkigt hur vi dömer människor efter pengar. Fattiga 
människor värderas annorlunda. 
E: En utav enkätfrågorna handlade om vad man helst gör med sina pengar. Du prioriterade en 
resa som första val. 
D: Ja, jag tycker det brukar ge mer. Kläder och teknik går ur mode, men en resa har man kvar. 
Man kanske förbättrar relationen med en kompis. En resa tjänar man alltid på att göra. Man 
har kvar sina minnen. Och man utvecklas som människa på en resa. 
E: Och det prioriterar du högre? 
D: Ja, det gör jag. 
E: Vi går tillbaka till det här med jobb. Jag undrar lite över hur viktig status är i ett jobb. 
D: Det tycker jag inte är viktigt. Huvudsaken man själv är nöjd. Är man skitnöjd med att vara 
städare då är det status för mig. Lyser det entusiasms ur en människa som talar om sitt jobb, 
då blir det intressant vad personen än sysslar med. 
E: Mm. Det här med utbildning, är det viktigt. 
D: Ja, det är så vi driver samhället vidare. Man kan förebygga så mycket annat så. 
E: Hur menar du då? 
D: Jo, men när man utvecklar kunskaper så driver man samhället framåt. Man får en större 
förståelse för andra människor när man blir utbilda sig. Utbildning är kärnan till ett bra 
samhälle och utveckling. 
E: Du säger att du växer när man utbildar sig? 
D: Ja, man lär sig för livet, växer som person. Jag lär mig för att jag vill. […] 
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Abstrakt

Selin, Emma (2009). Resa eller köpa bil? En studie om ungdomars värderingar: C-uppsats, Religionsvetenskap. Gävle: Högskolan i Gävle, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.



Syftet med denna uppsats var att undersöka svenska ungdomars värderingar, samt att utreda om det fanns någon skillnad mellan pojkar och flickors värderingar. Undersökningarna har tagit avstamp i Ronald Ingleharts teori om att den västerländska människan lämnar materialistiska värderingar för att anamma något som han kallar postmaterialism. Med detta menar han att människan söker inre lycka och personlig tillfredsställelse snarare än materiell välfärd och fysisk trygghet. Metoden som använts har varit en enkätundersökning, där 51 ungdomar på en gymnasieskola i Sverige svarat på frågor om sina värderingar. Därefter har även kvalitativa intervjuer gjorts med fyra utav ungdomarna. Resultaten har sedan jämförts med liknande studier inom ämnesområdet. Undersökningen visade att informanternas värderingar, precis som Inglehart förutspått, var mer postmaterialistiska än vad de var materialistiska. Den pekade också på att ungdomarna värderade individualistiska värden högre än kollektivistiska. Undersökningen av pojkar och flickor visade att flickorna oftare värderade postmaterialistiska värden, så som att vara trygg i sig själv och må bra, än vad pojkarna gjorde. Den pekade också på att pojkarna, i större grad än flickorna, hade individualistiska värderingar.

Nyckelord: Inglehart, värderingar, ungdomar, postmaterialism, individualism.



Abstract

The aim of this study was to investigate the values of Swedish youth and explore whether there were any differences in the values of boys and girls. The study draws on the work of Ronald Ingleharts, who claims that western people are increasingly abandoning materialistic values in favour of inner satisfaction and personal freedom, also referred to as post-materialistic values. To study this idea, students from a Swedish high school were asked to complete a questionnaire (N=51) and take part in an interview (N=4), addressing their current values and beliefs. The result of the study indicated that the students had more post-materialistic values than materialistic and that they had more individualistic values than collectivistic. It also showed that girls were more post-materialistic than boys, and that boys were more individualistic than girls.

Key words: Inglehart, values, youth, post-materialism, individualism.
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1 Inledning

Alla människor bär på värderingar. Vissa överväger dem dagligen och andra är relativt omedvetna om dem. Men hur vi än ställer oss till dem finns de ständigt närvarande, och påverkar oss i allt vi tar oss för. Jag tror därför att det är viktigt att ta en titt på de värderingar vi själva bär på och de värderingar som omger oss.



Tänk dig att du vinner pengar på lotto. Vad låter mest lockande - en resa som ger dig upplevelser du aldrig glömmer, eller en ny bil?



Om du valde det tidigare alternativet och är uppvuxen under de senaste decennierna är du enligt samhällsforskaren Ronald Inglehart ett barn av din tid. Han började redan på 70-talet se värderingsförskjutningar i samhället och menar att den västerländska människan allt mer värderar inre lycka och personlig utveckling, framför lycka som kommer genom materiella

ting.[footnoteRef:1] [1:  Inglehart, 1977] 




Enligt Inglehart beror förändringarna på att de flesta som växer upp i dagens västerländska samhälle aldrig upplevt några materiella brister eller fysisk otrygghet. De flesta har inte levt i ett land som befinner sig i krig och vet inte vad det innebär att oroa sig för att inte kunna bli mätt. Med undantag för längtan efter den nyaste datorn, finaste bilen eller den trendigaste jackan, är vi vana att få våra materiella önskningar uppfyllda. Men när de materiella behoven och den fysiska tryggheten blir tillfredsställda dyker andra behov upp. Behov som handlar om att må bra inuti, och att finna lycka som består, även utan den nya bilen eller den trendiga jackan.[footnoteRef:2] [2:  Inglehart, 1977] 




Det är inte bara Inglehart som blivit intresserad av dessa värderingsförändringar. Sedan 70-talet har forskare regelbundet undersökt på vilket sätt människor i deras samtid värderar. I den här uppsatsen ställer jag mig bland dem i ledet som vill undersöka hur människor tänker kring livet och sin omvärld. Genom enkät- och intervjuundersökningar och med avstamp i Ronald Ingleharts teori om den tysta revolutionen, undersöker jag hur ungdomar värderar i Sverige 2009.




1.1 Bakgrund

Som gymnasielärarstudent funderar jag mycket över mina kommande elever. Under mina praktikperioder har jag ofta slagits över att de ungdomar jag träffar inte tänker, tycker och agerar helt på samma sätt som jag, mina kompisar eller andra lärare på skolan. För att på bästa sätt nå ut till eleverna känns det relevant att förstå vilka tankebanor de har. Det har fått mig att bli intresserad av att undersöka hur ungdomar kan värdera. Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna har skolan en viktig uppgift att förmedla och förankra kunskaper hos eleverna. Den säger också att läraren ska främja elevens utveckling på flera andra sätt, till exempel stärka elevernas självförtroende.[footnoteRef:3] För att kunna förankra någon kunskap och främja elevernas personliga utveckling tror jag att det är oumbärligt att förstå hur de resonerar och värderar. Först då kan en lärare nå sina elever på riktigt. Därför anser jag att värderingsundersökningar bland ungdomar är viktiga för alla lärare att ta del av. [3:  Läroplanen, Lpf 94, s.6] 




I läroplanen står också att skolan ska vara en plats av jämställdhet och att en lärares skyldighet är att behandla pojkar och flickor likadant.[footnoteRef:4] Faktum är dock att forskning pekar på att pojkarna och flickorna i fråga värderar på lite olika sätt. För att ta min inledande fråga som exempel går det att anta att de som trots allt prioriterade bilen framför resan, är pojkar. Flickor antas nämligen vara mer postmaterialistiska i sina värderingar än vad pojkar är. Jag tror att det är viktigt för lärare att vara medvetna om dessa värderingsskillnader, för att på bästa sätt kunna behandla alla elever jämlikt. [4:  Läroplanen, Lpf 94, s. 6] 




Studier av ungdomars värderingar är intressant även bortom ett lärarperspektiv. Författarna till boken Morgondagens värderingar menar att framtidens värderingar ligger hos våra ungdomar.[footnoteRef:5] Ingleharts forskning pekar på detsamma; att det är hos de nya generationerna som framtidens värderingar skapas. Han menar att värderingarna därefter stannar och att det som påverkar i uppväxtåren därför är det som i stort sett kommer att påverka livet ut.[footnoteRef:6] Det svenska samhället har under de senaste decennierna förändrats drastiskt. Teknikens framsteg har gått i rasande fart, valmöjligheterna har blivit fler och det gamla sättet att leva, med familjen och kyrkan i centrum, är på väg att försvinna. Birgit Lindgren Ödén citerar Otto Brunstad i sin D-uppsats om ungdomars värderingar: ”Vi lever i en kulturell uppbrotts- och övergångstid. Gamla stabila strukturer och traditioner bryts ned utan att det omedelbart växer upp nya”.[footnoteRef:7] En intressant fråga i denna övergångstid tycker jag är just hur de nya strukturerna kommer att se ut. Värderingsförändringarna som Inglehart, och även jag i denna uppsats, studerar är ett försök att förstå sig på detta. Hur kommer vi att tänka i framtiden? Hur kommer vi att leva, må, värdera och tro? [5:  Jegers & Lindgren, 1992, s. 7]  [6:  Inglehart, 1977, s. 23]  [7:  Brunstad, 1998, s.1 citerat efter Lindgren Ödén, 2002, s.4] 


1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka värderingar ungdomar har. Enligt framtidsforskaren Ronald Inglehart lämnar den västerländska människan materialistiska värderingar för att värdera på ett mer postmaterialistiskt sätt. Det innebär att hon nu söker frihetsvärden, snarare än trygghetsvärden. Han menar också att individualistiska värderingar blir vanligare än kollektivistiska.[footnoteRef:8] Jag vill undersöka om dessa företeelser, 30 år efter att Inglehart först uppmärksammade dem, finns att upptäcka bland ungdomar i min närhet år 2009. Jag vill också undersöka om det går att se någon skillnad mellan pojkar och flickors värderingar. [8:  Inglehart, 1977, s. 3] 




Mina frågeställningar är:



· Har ungdomar materialistiska eller postmaterialistiska tendenser i sina värderingar?

· Har ungdomar kollektivistiska eller individualistiska tendenser i sina värderingar?

· Finns det några skillnader i hur pojkar och flickor värderar?



1.3 Avgränsningar

För att avgränsa mitt arbetsområde har jag valt att undersöka ungdomars värderingar i en mellanstor stad i mellersta Sverige. Jag ser staden i fråga som representativ för Sverige i stort, vilket gör att uppsatsen kan ge en fingervisning om värderingar i hela landet. Mer konkret har jag gjort mina undersökningar på en gymnasieskola i tre klasser på teknikprogrammet, där eleverna har varit mellan 16 och 17 år gamla. 51 ungdomar, 23 flickor och 28 pojkar, har fått svara på en enkätundersökning och fyra ungdomar, två flickor och två pojkar, har blivit intervjuade. Undersökningen hade givetvis blivit mer pålitlig om den varit mer omfattande, till exempel undersökt fler platser i Sverige, fler skolor eller fler klasser på den gymnasieskola jag undersökt. På grund av brist på framför allt tid har sådana undersökningar dock inte varit möjliga.



Jag väljer också att anta området med ett genusperspektiv, eftersom jag tycker att genusfrågor är viktiga både i och utanför skolan. Fler perspektiv av området hade också varit intressanta, men det har varken uppsatsens omfångsramar eller tiden jag haft till mitt förfogande, tillåtit.

1.4 Definition av begrepp

Fyra begrepp är speciellt centrala för den undersökning som besvarar mitt syfte, nämligen materialism, postmaterialism, individualism och kollektivism. För att ge en tydligare bild av vad begreppen syftar på ska jag här, med hjälp av den mest centrala litteraturen i ämnet, försöka definiera dem.



Materialism

Pettersson definierar materialism som en ”ensidig inriktning på ett konkret välstånd”.[footnoteRef:9] Inglehart beskriver samma begrepp med orden ”[…] en övervälvande betoning på materiellt välbefinnande och fysisk trygghet”.[footnoteRef:10] [9:  Pettersson, 1988, s. 12]  [10:  Inglehart, 1977, s. 3] 




Postmaterialism

Postmaterialism betyder just det som kommer efter materialismen.[footnoteRef:11] Inglehart beskriver det som en betoning av livskvalitet och frihetsvärden, hellre än materialistiska trygghetsvärden och materiellt välstånd.[footnoteRef:12] Pettersson skriver att en postmaterialist är någon som prioriterar livstillfredsställelse och självförverkligande.[footnoteRef:13] [11:  Österman, 1998, s. 61]  [12:  Inglehart, 1977 s.3]  [13:  Pettersson, 1988 s. 12] 




Individualism

I boken Mot denna framtid skriver Pettersson att ”individualism innebär att den enskilda individen blir mål och måttstock för olika delar av sin livsåskådning.” Vidare skriver han att ”individens självförverkligande och välbefinnande prioriteras, delvis på bekostnad av sådana skyldigheter och sådant engagemang som tidigare har varit förhärskande inom både familjelivet och det sociala livet i allmänhet.”[footnoteRef:14] [14:  Pettersson, 1992, s. 51] 


Kollektivism

Nationalencyklopedin definierar kollektivism som en ”åskådning som sätter de gemensamma intressena före de enskilda individernas”.

1.5 Ingleharts teori

Ronald Inglehart är en amerikansk sociolog och forskare som har betytt, och fortfarande betyder, mycket inom forskningsområdet värderingsförändringar. Inglehart la redan i början av 70-talet märke till att det skedde förändringar i hur människor värderade olika livsfrågor. Hans mest grundläggande teori kring dessa värderingsförändringar kallade han ”The silent revolution”, på svenska ”Den tysta revolutionen”.  Huvuddragen i den är att människor i det västerländska samhället går från att värdera materiell lycka och fysisk trygghet, till att allt mer uppskatta andra slags värden, såsom livskvalitet och självutveckling. Istället för att värdera hårt arbete, slit och sparsamhet värderar människor det egna välbefinnandet och att ha roligt för stunden. Det nya sättet att värdera beskriver Inglehart som postmaterialism, i jämförelse med det gamla sättet att värdera som han benämner materialism. En annan beskrivning är att vi i det västerländska samhället går från att värdera trygghetsvärden till att värdera frihetsvärden.[footnoteRef:15] I de nya värderingarna ligger också att den västerländska människan blir allt mer individualistisk. Om det tidigare varit kollektiva värden så som familjen och det sociala livet som varit i centrum, börjar det i och med värderingsförändringarna bli individualistiska värden som styr. [15:  Inglehart, 1977, s. 3 ff.] 




Ingleharts teori grundar sig i hans tankar om att det som sker i ett samhälle, i allra högsta grad påverkar dess befolkning. Han menar att ekonomiska, politiska och kulturella historiska faktorer går samman och påverkar sin eftervärld på olika sätt. Ett krig och dess fasor påverkar till exempel ett samhälles befolkning negativt. Den blir otrygg och rädd för plötsliga hot och kommer därför att värdera fysisk trygghet högt i livet. Inglehart menar att det genom att undersöka stora, drastiska skeenden i ett samhälle går att förutspå dessa beteendemönster. Vissa värderingar och känslor kommer helt enkelt att vara mer troliga hos de individer som vuxit upp i ett krigsdrabbat samhälle. På så sätt kan man också genom att undersöka ett samhälles historia säga något om dess framtidsförändringar.[footnoteRef:16] [16:  Pettersson, 1988, s. 12] 


1.5.1 Knapphetshypotesen

Ingleharts teori bygger på något som han kallar för knapphetshypotesen. Med den menar han att tillgången avgör vad som är eftertraktat. Behov som inte är tillfredsställda är mer pockande än de tillfredsställda. Om en människa har saknat materiella ting och alltid haft lite pengar kommer materiella värden att värderas högt i hennes liv. De som däremot inte vet hur det är att leva i materiell och psykisk osäkerhet har inte något brådskande materiellt behov att tillfredsställa och kommer därför att prioritera andra slags värden framför de mest basala så som mat för dagen. Dessa värden berör den egna personens lycka, till exempel att bli trygg i sig själv, att få sin vilja fram och känna inre harmoni.[footnoteRef:17] [17:  Pettersson, 1988, s. 17] 


1.5.2 Socialisationshypotesen

En annan viktig poäng i Ingleharts teori är den så kallade socialisationshypotesen. Med den menar han att de skeenden som påverkar en människa i ungdomsåren kommer att ligga som grund för hennes värderingsmönster livet ut. En människa verkar sedan inte vara benägen att ändra sina tankemönster och grundläggande värderingar särskilt mycket när hon nått vuxen ålder. Det förklarar varför människor som levt under knappa förhållanden som unga, till exempel i krig, även senare i livet, när materiell och fysisk trygghet uppnåtts, fortsätter att värdera sådant som de haft brist på under uppväxtåren. Värderingarna som bildats i knappa tider finns på så sätt kvar även när tiderna blivit stabilare. Värderingsförskjutningar sker alltså inte främst när nya stora händelser i samhället sker, utan i och med generationsbyten, då gamla värderingar dör bort och nya föds med nya generationer.[footnoteRef:18] Detta gör att de värderingsskillnader som Inglehart uppmärksammat smyger sig in i samhället på ett knappt märkbart sätt. Det är just det som gett teorin namnet ”Den tysta revolutionen”. De värderingsförändringar Inglehart tyckte sig se på 70-talet var att allt fler i de uppväxande generationerna hade postmaterialistiska värderingar i förhållande till de äldre generationerna. Han menade inte att alla ungdomar prioriterade postmaterialistiskt och att ingen utav de äldre gjorde det, men han tyckte sig se ett mönster i att de gamla värderingarna sakta övergavs allteftersom äldre generationer dog ut.[footnoteRef:19] [18:  Inglehart 1977, s. 23]  [19:  Pettersson, 1988, s. 12] 


1.5.3 Vad har påverkat dagens västerländska människa?

Värderingsförändringarna Inglehart förutspådde ges flera olika förklaringar. I sin beskrivning av det västerländska samhället säger han att det drastiskt har förändrats efter första och andra världskrigen. Västvärlden hade länge levt i ett samhälle präglat av krig, depression och fattigdom och människorna hade få materiella tillgångar och levde i en instabil tid med orolighet och svält.  Efter krigen stabiliserades läget och människornas förhållanden, och därmed värderingar, förändrades sakta. En faktor som påverkade var att samhället fick en stabilare ekonomi. Det fanns tillgång till mat och kläder och folk började sakta men säkert att kunna ta sig råd att inte bara skaffa det mest basala utan också mer extravaganser, som hör välfärd till. Istället för att behöva oroa sig för att få pengarna att räcka till kunde man nu till och med roa sig för dem. En annan stor faktor till förändringarna var att folket inte längre levde i någon direkt fara för krig. De kunde andas ut och började känna av en tryggare tillvaro. Dessutom hade folket nu i mycket större grad möjlighet att utbilda sig, vilket gav alla människor bättre förutsättningar att påverka och hänga med i samhället. Vid sidan av detta menar Inglehart också att medias slagkraft har påverkat människorna drastiskt. Television, Internet och annan spridning av information ger ett annat samhällsklimat än det som tidigare rått.[footnoteRef:20]  [20:  Pettersson, 1988, s15] 


1.6 Tidigare forskning

Sedan Inglehart lade fram sin teori om den tysta revolutionen på 1970-talet har den väckt stor uppmärksamhet. Den har kallats ett av de verkligt stora studieområdena vi har idag och med tanke på de strömmar av träffar som kommer upp genom att söka på orden ”Inglehart” eller ”Den tysta revolutionen” i en databas, är det lätt att förstå varför.[footnoteRef:21] Det är därför omöjligt för mig att i denna studie spegla all forskning som har gjorts och göra alla undersökningar rättvisa. Jag har tvingats begränsa min redogörelse till det jag anser vara den mest centrala forskningen, samt den som jag bäst tycker underbygger min egen undersökning. [21:  Österman, 1998, s. 61] 




Den främsta forskningen inom området värderingsförändringar står Inglehart själv för. Tillsammans med andra forskare har han på olika sätt undersökt de värderingsförskjutningar som ägt rum ända sedan han lade fram teorin. Två djupgående undersökningar, som Inglehart själv varit med och utfört, är European Values Study eller EVSSG, samt World Values Survey eller WVS. Studierna har sedan slutet av 1970-talet kontinuerligt med några års intervaller, undersökt värderingar i ett 60-tal, framför allt europeiska, länder. Studiernas syfte är att undersöka individernas värderingar kring bland annat religion, moral, könsroller och tankar kring livsfrågor, samt att försöka se om det finns en gemensam värderingsförändring bland de länder som granskas.[footnoteRef:22] Trots att länderna som undersökts skiljer sig i historisk och kulturell bakgrund har undersökningarna i västvärldens länder mer eller mindre pekat på samma slags resultat vad de gäller materialism och postmaterialism. Huvuddragen är att yngre generationer är mer postmaterialistiska än de äldre.  Enligt EVSSG 1970 gick det 12 materialister på en postmaterialist bland dem som var äldre än 65 år. Bland dem som var födda efter 1945, alltså efter andra världskriget, var det däremot lika många som var postmaterialistiska som materialistiska.[footnoteRef:23] Sedan dess har trenden, allteftersom nya generationer fötts, gått i samma riktning. Jämför man undersökningarna som gjorts i de olika länderna går det också att se att länder som har levt med välfärd under en lång period har en befolkning med mer postmaterialistiska värderingar, än de som har levt med välfärd under en kort tid.[footnoteRef:24] [22:  Pettersson, 1992, s. 42 ]  [23:  Pettersson, 1988, s.67]  [24:  Inglehart 1977, s. 39] 


1.6.1 Svenska värderingar

Thorleif Pettersson har huvudansvaret för den svenska värderingsforskningen och det är också han som utfört de EVSSG-undersökningar som gjorts i Sverige. I hans rapport Bakom dubbla lås, och i boken Mot denna framtid har Pettersson sammanfattat resultaten för sina undersökningar. Rapporten visar att svenskarnas värderingar inte avviker nämnvärt från de värderingar som finns i de övriga undersökningsländerna. Postmaterialismen är större än materialismen. Dessutom visas att befolkningen i Sverige är mer individualistiska i sina värderingar än vad de är kollektivistiska. När det svenska folket fick välja mellan jämlikhet och personlig frihet valde 58 procent personlig frihet och 35 procent jämlikhet. Alternativet som stod för jämlikhet var ”att ingen har det bättre än någon annan” och alternativet som stod för personlig frihet var ”att den egna individen ska kunna utvecklas utan hinder”. Man kan alltså utläsa av undersökningen att en stor majoritet av svenskarna vid undersökningstillfället prioriterar ett individualistiskt värde framför ett kollektivistiskt.[footnoteRef:25] [25:  Pettersson, 1992, s. 44] 




I boken Tider av uppbrott skriver Loek Halman och Thorleif Pettersson att människor i vårt samhälle blir allt mindre kollektivistiska och allt mer individualistiska i sina värderingar. Det nya västerländska samhället innebär fler valmöjligheter för människorna, en så kallad pluralism. Tidigare var det mer eller mindre obligatoriskt att leva i den så kallade kärnfamiljen och välja och värdera så som de andra i samhället, medan man nu väljer sina värderingar mer á la carte. Det gamla sättet att leva finns visserligen kvar, men det konkurrerar med flera andra sätt och är långt ifrån det enda tänkbara. Människor vänder sig nu inåt och ser till sina egna behov istället för att se till den större gruppen och vara del av ett stort sammanhang.[footnoteRef:26] [26:  Halman & Pettersson, 1995, s. 16] 


1.6.2 Ett genusperspektiv av värderingsförändringar

Ett perspektiv av den värderingsforskning som gjorts är att se på området utifrån ett genusperspektiv. Att flickor och pojkar inte värderar på helt samma sätt har länge varit konstaterat, men skillnaderna har varierat sedan fältet började undersökas på 70-talet. Ingleharts första forskning inom området visade att kvinnor var mer benägna att välja materialistiska värden än män. Hans förklaring till detta var bland annat att kvinnorna var de som hade huvudansvaret för hushållet och som skulle se till att familjen överlevde. Därför var trygghetsvärden, så som en stabil ekonomi, viktiga för henne. Han såg dock redan då tendenser till att skillnaderna mellan könen började jämna ut sig.[footnoteRef:27] Nyare forskning visar dock raka motsatsen till det som Ingleharts tidigare forskning gjorde. Ett exempel är boken 70-talister, om värderingar förr, nu och i framtiden där Andersson, Furth och Holmberg pekar på att framväxten av postmaterialismen är betydligt snabbare bland kvinnor än bland män och att kvinnor nu till och med är mer postmaterialistiska i sina värderingar än vad män är. Förklaringen författaren har är att kvinnor strävar mot att få harmoni inom det sociala livet, medan män inte gör det i samma utsträckning. Samma undersökningar visar också att män i högre grad än kvinnor prioriterar individualistiska värden, medan kvinnor i än högre grad än män prioriterar kollektivistiska värden.[footnoteRef:28] [27:  Inglehart 1977 s. 91]  [28:  Andersson, Furth & Holmberg, 1997, s. 138] 


1.6.3 Svenska uppsatser i ämnet

Det är inte bara tidigare nämnda, relativt omfattande, undersökningar som har gjorts inom forskningsområdet, utan också flera mindre undersökningar. En är Birgit Lindgren Ödéns D-uppsats, Ungdomars syn på framtiden – en värderingsstudie, där hon undersöker hur ungdomars värderingar ser ut i en svensk ort i början av 2000-talet. Genom en enkätundersökning och intervjustudier blev hennes huvudsakliga resultat att ungdomarna, precis som Inglehart förutspått, hade postmaterialistiska värderingar. Hennes studie visade dock också att det fanns en hel del materialistiska värderingar bland informanterna. De värderade förvisso postmaterialistiska värden, så som frihet, harmoni med jaget och livskvalitet högt, men samtidigt ansåg de att en hög lön var lika viktigt på en arbetsplats som någonting annat. Hon ser också att ungdomarna strävar efter det materialistiska värdet att bli rika.[footnoteRef:29] [29:  Lindgren Ödén, 2002] 




En annan uppsats i ämnet är Mattias Pehrsons och Jenny Sjöströms C-uppsats Gymnasiekillars värderingar – utifrån materialism och postmaterialism samt skolans värdegrund, som undersöker gymnasiepojkars värderingar utifrån begreppen materialism och postmaterialism. Deras enkätundersökning visade, precis som Lindgren Ödéns, att värderingarna hos gymnasiepojkarna var både materialistiska och postmaterialistiska, med en liten övervikt för de postmaterialistiska värderingarna.[footnoteRef:30]  [30:  Pehrsson och Sjöström, 2007] 


1.6.4 Religionen bland de nya värderingarna

En stor del av den tidigare forskningen visar att den individualism och postmaterialism som spridit sig i och med värderingsförändringarna också ger utslag i det sätt vi ser på religion. I boken Tider av uppbrott av Jonas Anselm framläggs att kyrkans inflytande är mycket försvagat och att västvärlden blir allt mer sekulariserad. Tidigare var den kristna läran norm för hur man skulle leva och värdera och den kristna etiken avgjorde vad som var rätt och fel.[footnoteRef:31] Inglehart menar att värderingsförskjutningarna har gjort att vi inte längre vill leva efter någon uppsatt norm, och därmed inte heller vill lyda under en präst eller en av andra beskriven Gud.[footnoteRef:32] Med detta är det inte sagt att västvärldens människa inte alls söker en större mening med sitt liv. EVSSG-undersökningar har visat att svenskar ändå tror, men de tror på ett privatiserat sätt. Majoriteten av de tillfrågande prioriterar alternativet ”Jag är kristen på mitt personliga sätt”. Det nutida västerländska folket vill själv avgöra vad de ska tro på, hur de ska tro och vilken slags etik som är viktig.[footnoteRef:33] [31:  Halman & Pettersson, 1995, s 15-16]  [32:  Inglehart, 1977 s. 4  ]  [33:  Pettersson, 1994, s. 184-185 ] 



2 Metod och material

I denna del av uppsatsen kommer jag att beskriva hur jag gått till väga för at söka svar på mina frågeställningar.



Undersökningens huvudsakliga metoder har varit en enkätundersökning där 51 ungdomar fått svara på 15 frågor om värderingar och tro, och en intervjuundersökning där jag gjort djupintervjuer tillsammans med fyra ungdomar. Jag har därefter använt mitt resultat för att göra en analys av ungdomars värderingar. Den teoretiska delen av min uppsats har jag gjort i form av en litteraturstudie. Både enkätundersökningen och intervjuundersökningen har ägt rum på en gymnasieskola i tre olika teknikklasser under april 2009.

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod

Som hjälp vid utformandet av mina undersökningar har jag framför allt använt Jan Trosts böcker Enkätboken[footnoteRef:34] och Kvalitativa intervjuer.[footnoteRef:35] Genom att läsa böckerna har jag tillägnat mig hur det går till att genomföra enkätundersökningar och intervjustudier. Böckerna har också hjälpt mig att definiera att de metoder jag använder mig är både kvantitativa, i och med mina enkätundersökningar och kvalitativa i och med mina intervjustudier. En kvantitativ metod samlar enligt Trost data och visar statistik. Den kan, till skillnad från kvalitativa undersökningar, på ett lätt sätt nå och undersöka ett stort antal människor och visar därför övergripande resultat. Enkätundersökningar ger också ett lätthanterligt material som inte kräver särskilt mycket tolkning.[footnoteRef:36] En kvalitativ metod går in på djupet och ger en inblick i hur, och ibland också varför, informanterna tänker som de gör. Metoden når inte lika många människor, och är också mer tids- och arbetskrävande för undersökaren, eftersom resultaten behöver tolkas för att förstås. Tolkningen gör också att den kvalitativa metoden alltid blir mer färgad av undersökarens egen person än den kvantitativa undersökningen, som förlitar sig på statistik snarare än analys.[footnoteRef:37] [34:  Trost, 1995]  [35:  Trost, 2005]  [36:  Trost 1995, s. 16 ff.]  [37:  Trost, 2005, s 7-9] 




Jag tycker att mina två olika metoder kompletterar varandra. Enkätundersökningar är viktigt eftersom den visar ett mätbart resultat, på ett sätt som inte färgas av min egen analys. Men enkätundersökningen i sig säger endast något om hur ungdomar värderar, och röjer inget om varför eller på vilket sätt. För att få veta något om ungdomars tankegångar behöver jag gå djupare, vilket gör de kvalitativa intervjuerna oumbärliga. Tillsammans ger mina undersökningar alltså både överblick av hur informanterna värderar och en bredare förståelse om på vilket sätt de värderar.

2.2 Ett kritiskt förhållningssätt

Trots att jag använder mig av olika slags metoder för att få svar på frågeställningarna visar undersökningarna inte hela sanningen, utan skrapar endast på ytan. Den undersökning jag gjort är ett så kallat designarbete, som är uppställd på samma sätt som en omfattande undersökning, men i mindre format. På grund av ekonomi - och tidsbrist har undersökningen inte kunnat bli så omfattande att det kan vara i närheten av statistiskt säkerställd fakta. Den kan därför endast ge en hint, men aldrig hela bilden av sanningen. Enkätundersökningar hade till exempel sannolikt gett annorlunda resultat om jag gjort dem bland ett större urval ungdomar, på flera olika skolor. En kvalitativ undersökning kan heller aldrig ge någon generell bild, utan är en liten bit av sanningen, som den intervjuade står för. Både enkätundersökningen och intervjuerna kan ge en inblick i hur just informanterna i fråga funderar och resonerar, vilket aldrig ger den totala sanningen, men en intressant fingervisning av den. Eftersom jag tycker att det är viktigt att undersöka mitt ämne både på ett kvalitativt och på ett kvantitativt sätt har jag fokuserat på att få tiden att räcka till åt båda dessa tillvägagångssätt, istället för att utöka något utav dem djupare.



Jag har i mina studier försökt inta ett hermeneutiskt förhållningssätt, vilket innebär att jag hela tiden är medveten om att de resultat jag får fram påverkas av mig som person. Runa Patel beskriver i sin bok Grundbok i forskningsmetodik hermeneutik som en lära som inte ser en enhetlig sanning, utan anser att allt beror på vem som ser på den. En undersökning är alltid ett möte mellan mig som undersökare och informanterna, och i mötet ligger det sätt som vi båda tolkar verkligheten.[footnoteRef:38] Jag har under mina studier försökt ha detta i åtanke och är medveten om att jag som undersökare ständigt är en faktor som påverkar det resultat jag får fram. Mina egna värderingar och tankar har påverkat frågorna, intervjun och tolkningen av dem. Även informanterna behöver ses i ljuset av ett hermeneutiskt tänkande. Båda undersökningarna har ägt rum i en skolsituation, där informanterna vid sidan av att vara informanter i min studie också är elever som betygssätts. I skolan präglas deras tillvaro av att prestera och svara ”rätt”. Trots att jag försäkrat att intervjuerna skett anonymt och inte är något som deras lärare tar del av, kan det antas att de i viss mån försöker svara på det sätt de tror jag vill. För att motverka detta har jag försökt att förhålla mig på ett opartiskt sätt till både de frågor jag ställt och ungdomarnas svar. Jag har ställt öppna frågor, lyssnat på informanterna utan att påverka deras svar och försökt att inte läsa in någon extern betydelse i dem. [38:  Patel, 2003, s.28-29] 


2.3 Urval

Informanterna i undersökningarna är tre teknikklasser på en gymnasieskola i en mellanstor stad i Sverige. 51 elever mellan 16 och 17 år har svarat på 15 enkätfrågor. Klasserna innehöll ungefär lika många flickor som pojkar; 23 utav dem var flickor och 28 utav dem var pojkar. Detta gjorde att jag fick ett bra underlag för att studera genusskillnader. Fyra utav ungdomarna, två flickor och två pojkar blev efter enkätundersökningen intervjuade av mig. För att finna informanterna vände jag mig för enkelhetens skull till en gymnasieskola som jag tidigare haft kontakt med. Resultatet skulle ha blivit mer tillförlitligt om urvalet av informanter skett på ett slumpmässigare sätt. Trost betonar att urvalet av personer som går till på ett icke slumpmässigt sätt inte är representativa i statistisk mening.[footnoteRef:39] På grund av att tiden varit knapp var detta dock det urval som jag fann lämpligast. [39: Trost, 2005, s. 117 ff.] 


2.4 Hur klassar jag värdena?

För att få en överblick av informanternas svar i mina undersökningar har jag delat upp olika slags värderingar i fyra kategorier; materialistiska eller postmaterialistiska värderingar, samt individualistiska eller kollektivistiska värderingar. När jag utformat min enkätundersökning och mina intervjuer har jag delat upp svarsalternativen i de olika kategorierna. Det har gjort det lättare för mig att få syn på vilka slags värderingar det rör sig om, än om jag redogjort för alla specifika svarsalternativ. Dessutom har det vad det gäller tidsåtgång underlättat mitt arbete. Eftersom jag själv under min studie, med stöd i tidigare forskning, tagit ställning till vilka slags värden som hör till vilken kategori, har jag till viss del påverkat resultatet. Jag vill därför här tydliggöra och ge exempel på vad jag menar med de fyra kategorierna.



Materialistiska värden - Ett materialistiskt värde är något som fokuserar på materiellt välstånd och fysisk trygghet.[footnoteRef:40] Ett materialistiskt svarsalternativ som både Inglehart och jag själv använder mig av i våra undersökningar är att ”bibehålla en ekonomisk trygghet”. Ett annat materialistiskt alternativ är ”att se till att landet har ett starkt försvar”. Alternativen betonar den ekonomiska och fysiska tryggheten som är typisk för materialistiska värden.[footnoteRef:41] [40:  Jegers & Lindgren, 1992, s. 13 ]  [41:  Inglehart 1977, s. 40] 




Postmaterialistiska värden - Inglehart menar att en postmaterialistisk värdering är att vilja utveckla sig själv som person hellre än att äga materiella ting. Ett postmaterialistiskt alternativ han använder sig av är att ”människors tankar och idéer är viktigare än pengar”. Lindgren Ödén tolkar värden som frihet, harmoni med jaget, livskvalitet och personlig utveckling i sina intervjuer som postmaterialistiska.[footnoteRef:42] I min intervju tillsammans med Anders uttalar han sig postmaterialistiskt då han anser att det är viktigare att han trivs på sitt arbete än att det har hög status och hög lön. [42:  Lindgren Ödén, 2002, s. 61] 




Individualistiska värden - De svarsalternativ som jag klassar som individualistiska bygger på att individen själv är högsta prioritet. Två individualistiska exempel från min enkätundersökning är ”att få möjlighet att ta mycket eget ansvar” samt ”att nå de mål jag sätter upp för mig själv”. I olika EVSSG-undersökningar har påståendet ”Det bästa man kan göra är att skaffa sig en så dräglig tillvaro som möjligt för sig själv” karaktäriserats som individualistiskt.[footnoteRef:43] [43:  Pettersson, 1992, s.55] 




Kollektivistiska värden - Ett kollektivistiskt värde är motsatsen till ett individualistiskt. Det betonar viljan att tänka på kollektivet snarare än den att se till sina egna behov. Ett exempel på en kollektivistisk strävan i EVSSG-undersökningen är ”att ingen har det sämre ställt än någon annan och att de sociala klasskillnaderna inte är så stora.”[footnoteRef:44] I min enkätundersökning är strävan efter ”att göra någon skillnad i samhället” ett exempel på en kollektivistisk värdering. [44:  Pettersson, 1992, s. 44] 


2.5 Enkäten

När jag först började skriva min uppsats hade jag tänkt undersöka ungdomars värderingar och på vilket sätt dessa värderingar påverkar hur de ser på religion och livsåskådning. Jag utformade därför en enkät som innehöll två delar, där fråga 1 – 5 rörde värderingsfrågor och fråga 6 -14 rörde tro och religiösa vanor. (Se hela enkäten i bilaga 1). När jag slutfört mina enkäter upptäckte jag att materialet blev stort och att min uppsats rent omfångsmässigt krävde att jag begränsade syftet med undersökningen. Därför valde jag att endast fokusera på den del som berör ungdomars värderingar. Trots detta har jag sammanställt de resultat som fråga 6 – 14 visade och bifogar dem som bilaga 3, eftersom jag tycker att de till viss del är intressanta för min avslutande diskussion.

2.5.1 Enkätens utformning

Inför enkätundersökningen informerade jag ungdomarna om vilket syfte jag hade med intervjun, samt att alla deras svar var anonyma. Jag har utfört mina enkäter på ett så standardiserat sätt som möjligt, det vill säga jag har i alla ungdomsgrupper använt samma frågor.[footnoteRef:45] Jag har också använt ett lättförståeligt språk för att det inte ska ske några missförstånd. Att använda ett komplicerat språk minskar enligt Trost reliabiliteten och validiteten i undersökningen.[footnoteRef:46] [45:  Trost, 2005 s. 19-21]  [46:  Trost, 1995 s. 53] 




Hälften av frågorna i enkäten rör informanternas materialistiska och postmaterialistiska värderingar. Den andra hälften behandlar deras individualistiska eller kollektivistiska värderingar. Den första och tredje frågan rör materialistiska och postmaterialistiska värderingar, medan den andra och femte frågan rör kollektivistiska och individualistiska värderingar. Fråga fyra rör alla fyra värderingarna. Tre utav svarsalternativen har jag gett ett materialistiskt värde och tre ett postmaterialistiskt, respektive individualistiskt och kollektivistiskt värde. Informanterna har fått prioritera tre utav svarsalternativen som de sedan rankat mellan ett och tre, där ett är viktigast och tre är minst viktigast. Inglehart använder sig i flera undersökningar av samma slags svarsmetod och motiverar det med att det med andra metoder är lätt att informanterna prioriterar alla, eller i alla fall många, värden som väldigt viktiga. Att låta dem tvingas prioritera alternativen ger ett tydligare resultat.[footnoteRef:47] [47:  Inglehart, 1997 s. 110] 


2.6 Intervjuerna och deras utformning

Urvalet till intervjuerna skedde genom en förfrågan i enkätundersökningen. Fråga 15 i enkäten frågade om informanten kunde tänka sig att ställa upp på en intervju tillsammans med mig. Jag berättade också att intervjuerna skulle ske under skoltid och att de var helt anonyma. Jag valde sedan slumpvis ut två pojkar och två flickor som svarat jakande på fråga 15 för en djupare intervju. Det gör att det är mycket möjligt att jag endast fått ta del av de ungdomars tankar som är särskilt intresserad av ämnet enkäterna handlade om, men samtidigt kan jag då vara säker på att endast de som vill ställa upp blir intervjuade. För att vid sidan av de kvantitativa intervjuerna även hinna med framställandet av kvalitativ undersökning har jag valt att inte göra så långa intervjuer, endast cirka 20 minuter per informant. Även om längre intervjuer antagligen hade gett ett mer utförligt resultat, tror jag att de intervjuer min tidsram tillåtit mig ändå har kunnat bringa djup åt frågeställningarna.



När jag planerat intervjuerna har jag haft ett tydligt syfte i åtanke, som jag försökt spegla i en intervjumall med fyra olika frågor som bland annat rör elevens värderingar kring framtiden, arbete och utbildning. Jag bifogar intervjumallen i bilaga 4. Trots att jag utgått från denna mall har jag låtit varje unik intervjusituation påverkas av informanten i fråga. Trost menar att det är viktigt att i möjligaste låta den intervjuade styra ordningsföljden i samtalet.[footnoteRef:48] Jag har anpassat frågor och längd på intervjun efter elevens intresse i olika frågor och också låtit frågorna komma i den ordning de passat för samtalet. [48:  Trost, 2005, s. 72 ff.] 




Mina intervjuer har varit uppdelade i två delar. En del som jag kallar Intervju med alternativ och en som jag kallar Öppna intervjuer. Den öppna intervjun har utgått från de fyra sista frågorna i min intervjumall och på ett fritt sätt behandlat informanternas värderingar. Intervjuerna med alternativ har bestått av den första frågan i min intervjumall, där informanterna bes tänka sig ett framtida samhälle, där de själva har mycket att säga till om. De fick välja två utav fyra olika alternativ som de skulle prioritera. Ett som allra viktigast och det andra som näst viktigast. Alternativen representeras av två postmaterialistiska svar och två materialistiska svar. Därefter har jag visat ytterligare fyra svarsalternativen för informanterna och därefter ytterligare fyra. Efter varje val har de fått motivera och förklara varför just det alternativet är viktigt för henne eller honom. Jag bifogar de totala resultaten av intervjuerna med alternativ i bilaga 5. Denna del av intervjun bygger på Ingleharts forskning och frågan och svarsalternativen är så gott som citerade från en utav hans undersökningar.[footnoteRef:49] Det ger mig en möjlighet att jämföra mina resultat med hans. Jag anser också att intervjun med alternativ har varit gynnsam för mina öppna intervjuer då de har gjort intervjusituationen mindre stel, och på så sätt skapat ett mer öppet klimat. [49:  Inglehart, 1997, s. 108 ff.] 




Jag har valt att intervjua mina informanter enskilt, med stöd i att Trost anser att enskilda intervjuer blir mer tillförlitliga än gruppintervjuer.[footnoteRef:50] Jag har, efter att ha frågat informanterna om lov, bandat intervjuerna för att det ska vara enklare att transkribera. Banden har efter transkriberingen raderats. Om jag dessutom hade filmat intervjuerna hade de också kunnat innefatta kroppsspråk och ansiktsuttryck, men eftersom jag tror att det skulle hämma informanterna har jag valt att förlita mig enbart på röstinspelning. För att kompensera detta har jag själv försökt att uppmärksamma ungdomarnas kroppsspråk som visar olika värderingar och nyanser i deras åsikter, och sedan redogjort för det i mina transkriptioner. Jag har också låtit informanterna varit anonyma. De namn som finns med i transkribering och sammanställningen av intervjuerna är fiktiva. För att i högsta möjliga mån behålla informanternas anonymitet har jag valt att inte redovisa uppgifter som de gett när de blivit personliga, till exempel när de talat om sitt arbete eller bakgrund. Jag har heller inte valt att transkribera sådant som jag klassat som småprat och avslutande kommentarer innan inspelningsutrustningen stängts av, eftersom jag anser att de inte har någon relevans för resultatet. [50:  Trost, 2005, s. 46] 


2.7 Litteraturstudier

Den teoretiska delen av min uppsats har undersökts genom litteraturstudier. Jag har under arbetet tagit stöd i det material som redan finns kring mitt ämnesområde och lägger stor vikt vid att jämföra och rannsaka mina egna undersökningar i skenet av tidigare forskning. Genom att undersöka forskningen som finns utifrån min specifika problemformulering, hoppas jag kunna sätta in min undersökning i ett större sammanhang. Den teori jag främst bygger min problemformulering kring är Ronald Ingleharts tanke om ”Den tysta revolutionen”. Jag är medveten om att teorin inte är ny och att ämnesområdet värderingar är något som i allra högsta grad är en färskvara. Men med stöd av att det kontinuerligt sker värderingsundersökningar med bas i denna tysta revolution, anser jag att den än idag ligger i tiden. De böcker jag läst och refererar till i uppsatsen är skrivna av författare som är erkända inom forskningsfältet och jag anser därför att tillförlitligheten är god. Även de uppsatser jag läst är skrivna av skribenter som är kunniga och engagerade i ämnet. Trots att jag tar avstamp i resultaten av Ingleharts forskning i min uppsats har jag försökt att inte ha några förutfattade meningar när jag framställt och analyserat mina undersökningar.


3 Resultat

Jag ska här redogöra för de resultat mina undersökningar visat. Jag redogör först för enkätundersökningarna, därefter för intervjuundersökningarna. En diskussion rörande resultaten kommer i kapitlet 4, Diskussion. Mer omfattande resultat för enkätundersökning finns i bilaga 2 och för intervjuerna med alternativ i bilaga 5.

3.1. Vad visar enkätundersökningen?

I enkätundersökningen har jag undersökt om informanterna har materialistiska eller postmaterialistiska värderingar, samt om de har individualistiska eller kollektivistiska värderingar. Mer utförliga resultat redovisade i procent finns i bilaga 2.

3.1.1. Materialistiska eller postmaterialistiska värderingar?

Enkätundersökningen behandlar i fråga ett, tre och fyra de svarandes materialistiska och postmaterialistiska värderingar. Övergripande går det att säga att undersökningen visar att postmaterialistiska värderingar är vanligare än materialistiska. I fråga ett, som berör vad de svarande önskar i ett framtida jobb, prioriterar 94 procent av informanterna ett postmaterialistiskt alternativ först (se figur 1). Av tre möjliga svarsprioriteringar väljer också 72,5 procent två eller flera postmaterialistiska svar som högsta prioritet. Det vanligaste svarsalternativet är nummer ett; ”Att arbetet känns intressant” som 40 av 51 stycken har valt som första alternativ. Samma tendens syns i fråga tre, där 70,5 procent prioriterar ett postmaterialistiskt alternativ som första val och 72,5 procent har valt två eller flera postmaterialistiska alternativ. Det mest frekventa svarsalternativet är nr ett; ”en resa där jag får upptäcka nya saker” som väljs av 29 stycken av de totalt 51 svarande. Även fråga fyra visar postmaterialistiska värderingar, där 59 procent av de tillfrågade väljer det postmaterialistiska alternativet av fyra möjliga alternativ. Det materialistiska alternativet däremot var det endast 15 procent som valde som högsta prioritet (se figur 2).





Figur 1
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3.1.2 Materialistiska och postmaterialistiska värderingar ur ett genusperspektiv

Resultatet av enkätundersökningen visar att det finns stora skillnader mellan flickor och pojkars värderingar vad det gäller materialism och postmaterialism. Flickorna tenderar att välja postmaterialistiska alternativ i högre grad än pojkarna, även om pojkarna också väljer postmaterialistiska värden i större grad än vad de väljer materialistiska. Att flickornas postmaterialistiska värderingar är starkare än pojkarnas märks bland annat i fråga ett, där 100 procent av flickor väljer ett postmaterialistiskt alternativ som första val och 89 procent av pojkarna gör det. Ännu tydligare märks skillnaden i fråga ett, där 95,5 procent av flickorna väljer två eller flera postmaterialistiska alternativ, medan endast 53,5 procent av pojkarna gör det. 39,1 procent av flickorna valde också enbart postmaterialistiska alternativ som svar på fråga ett, medan det inte fanns någon pojke som enbart prioriterade postmaterialistiska val. Det var dock ingen, varken pojke eller flicka, som valde enbart materialistiska val. Även fråga tre visar liknande tendenser. 82,5 procent av flickorna valde två eller flera postmaterialistiska svarsalternativ, medan 64 procent av pojkarna gör det (se figur 3 och 4). Samma resultat visas i fråga fyra, där 74 procent av flickorna väljer ett postmaterialistiskt alternativ som första val, medan 46,5 procent av pojkarna gör det. Man kan också se att pojkarna i mycket större grad än flickorna väljer det materialistiska valet som första val; hela 25 procent av pojkarna gör det, medan 4 procent av flickorna gör det.
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3.1.3 Kollektivistiska eller individualistiska värderingar?

Min enkätundersökning behandlar kollektivistiska och individualistiska värderingar i fråga två, fyra och fem. Ur fråga två går det att utläsa att betydligt fler värderar individualistiska alternativ än kollektivistiska. 72,5  procent av de tillfrågade väljer till exempel ett individualistiskt alternativ som första prioritet, medan 27,5 prioriterar ett kollektivistiskt (se figur 5). Det populäraste valet var alternativet ”Att jag får komma med egna idéer och ha mycket att säga till om”. Samma resultat ser man genom att undersöka hur många som väljer två eller flera individualistiska alternativ, nämligen 60,5 procent. Andelen som valde enbart individualistiska alternativ, var dock inte hög. Endast en av de 51 tillfrågade gjorde det. Endast kollektivistiska val gjordes av två av de 51 tillfrågade.





Figur 5



Liknande resultat går att upptäcka genom att se till svaren av fråga fyra. 25,5 av de tillfrågade valde det individualistiska alternativet som första val av de fyra möjliga alternativen. Däremot valde ingen av de tillfrågade det kollektivistiska alternativet som första val (se figur 2). Särskilt tydligt märks att individualistiska värderingar är populärare än kollektivistiska när man undersöker vilket alternativ eleverna inte väljer att prioritera. Ingen av de tillfrågade väljer bort det individualistiska alternativet, medan 66,6 procent väljer bort det kollektivistiska. I fråga 5 märks också ett starkt övertag för det individualistiska svarsalternativet, där 82,5 procent valde det, och endast 17,5 procent valde det kollektivistiska.

3.1.4 Kollektivistiska och individualistiska värderingar ur ett genusperspektiv

Resultaten av enkätundersökningarna visar att ungdomarna framför allt har individualistiska värderingar. Den visar också att pojkar är mer individualistiska i sina värderingar än vad flickor är. I fråga två syns till exempel att 75 procent av pojkarna väljer ett individualistiskt alternativ som första val, när 69,5 av flickorna gör det. 75 procent av pojkarna valde två eller flera individualistiska alternativ, men bara 43,5 procent av flickorna. Även fråga fyra visar att pojkar i större utsträckning än flickor värderar individualistiska alternativ. 28 procent av pojkarna väljer det individualistiska alternativet som första val, men bara 21,5 procent av flickorna. Ser man till det svarsalternativ som prioriteras bort i fråga 4, väljer också betydligt fler av pojkarna bort det kollektivistiska valet än av flickorna. 78,5 procent av pojkarna gör det, mot flickornas 52 procent. Fråga nummer fem visar samma sak, nämligen att 93 procent av pojkarna väljer det individualistiska svarsalternativet, medan 79,5 procent av flickorna gör det (se figur 6 och 7).
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3.2 Vad visar intervjuundersökningarna med alternativ?

Mina intervjuer har bestått av två delar. Den första delen utgår från en fråga som Ronald Inglehart ställt i sina undersökningar och är vad man kan kalla en enkätundersökning i intervjuform. Frågan och svarsalternativen är utformade på liknande sätt som de i Ingleharts forskning, för att det på ett enkelt sätt ska gå att jämföra resultaten. Informanterna har fått frågan vad de prioriterar i ett ultimat samhälle och får välja mellan fyra svarsalternativ, i tre omgångar. Jag kallar de olika omgångarna för omgång 1, omgång 2 och omgång 3. Alternativen är uppdelade i två kategorier, där hälften är materialistiska och hälften är postmaterialistiska. De namn som används i redogörelsen är fiktiva. Informant A har jag kallat för Anders, informant B för Björn, informant C för Cecilia och informant D för Dalia. Bokstaven E står för Emma. Jag kommer i följande avsnitt redogöra för informanternas val i de olika alternativomgångarna och motiveringarna för valen. Jag redovisar först de materialistiska svarsalternativen i omgången, och därefter de postmaterialistiska svarsalternativen i omgången.

3.2.1 Omgång 1. Materialistiska alternativ

Anders och Cecilia har valt det materialistiska alternativet nummer tre: ”att ekonomin växer och är stark”, som första prioritet. Anders säger att ”Ekonomin är grunden till allting. Så länge man har en god ekonomi kan man utveckla det mesta andra”. Det Anders menar med ”det mesta andra” är till exempel att ge människor möjligheten att ha arbeten de trivs med. Cecilia använder liknande argument. Hon menar att det genom en god ekonomi går att skapa andra värden som hon tycker är goda, till exempel en ren miljö. Även Björn har valt det materialistiska alternativet nummer tre, om än som andra val. Han säger ”Om landet har god ekonomi då tror jag folket mår bra”. Dalia prioriterar det materialistiska alternativ nummer två: ”att vi har ett starkt försvar så att vi kan leva i trygghet”. Men hon ger samtidigt en negativ bild av försvaret som sådant när jag ber henne utveckla svaret:



Emma: Det här med försvar tycker du att det är viktigt?

Dalia: Ja, det är lite viktigt, fast mest tryggheten, det finns de som krigar. Så det är nödvändigt. Egentligen tycker jag att det är onödigt, men jag vet att folk håller på så, så därför har jag med det alternativet.



Hon menar alltså att försvaret är ett nödvändigt ont, men att det egentligen är onödigt.

3.2.2 Omgång 1. Postmaterialistiska alternativ

Två utav informanterna har valt ett postmaterialistiskt alternativ som prioritet ett. Björn väljer alternativ ett; ”Att folk har mycket att säga till om på sina jobb” med motiveringen ”Om människor trivs på sina jobb mår de bra och då blir det ett bra kretslopp”. Att folk tycker om att arbeta och att många gör det, är något Björn tycker är bra för samhället. Även Cecilia uppger att alternativ nummer ett, om än som andra prioritet, är viktigt. Hon säger ”Det får inte vara en som bestämmer, utan allas idéer måste komma fram. Man måste jobba tillsammans för att folk ska må bra.” Jobbar man tillsammans tror Cecilia att människor mår bättre och människors välmående är något hon tycker är viktigt. Dalia väljer det postmaterialistiska alternativet nummer fyra; ”Att miljön är vacker i både stad och landsbygd” som första val. Ett utdrag ur vårt samtal är:



Emma: Varför är miljön viktig?

Dalia: Därför att den är grunden till att må bra. Vi är ingenting utan den och mår bra av den.



Anders prioriterar också alternativet, därför att han tycker att folk stressar mindre och mår bättre om miljön är vacker och klimatet inte hotas.

3.2.3 Omgång 2. Materialistiska alternativ

Det materialistiska alternativet nummer två; ”Att brottslighet bekämpas så att människor slipper vara rädda” är prioriterat bland tre utav informanterna. Anders har prioriterat det som allra viktigast. När han berättar om varför jämför han med andra länder:



Emma: Ja, ettan och tvåan. Vilken tycker du är viktigast?

Anders: Jag tror det är att bekämpa brottsligheten. Jag är inte helt säker.

Emma: Hur tänker du kring det valet?

Anders: Ja, men det med brottsligheten, det ska inte vara så att man blir rädd för att bli överfallen, när man går ut eller någonting.

Emma: Nej.

Anders: Eller att det ska vara som i andra länder att man ska behöva byta promenad för att man är rädd.



Det är viktigt för Anders att ett samhälle inte bygger på skrämsel och hot. Argumenten Björn och Dalia använder för att välja alternativet är att människor arbetar bättre om de känner sig trygga, samt att det ska finnas kontroll så att ingen behöver vara rädd. Dalias egna ord är ”Ja, men ett folk måste vara tryggt. Det hör ihop med att man får säga vad man själv tycker, ingen ska känna rädsla, det ska finnas kontroll”. Ytterligare ett materialistiskt alternativ finns representerat och det är alternativ nummer tre; ”Att ekonomin är stabil”. Cecilia väljer detta, men visar både med sitt kroppsspråk och med ord att hon skäms lite över det. Hon himlar med ögonen innan hon svarar och säger sen att hon tyvärr väljer det alternativet. När jag frågar varför hon lägger till ”tyvärr” säger hon ”jo, men jag tycker inte att pengar är viktigast av allt. Men för att kunna förverkliga alla idéer så måste man ha pengar. Det är ju bara verkligheten”.  Sedan tillägger hon att det är synd att pengar ska styra så mycket.



3.2.4 Omgång 2. Postmaterialistiska alternativ

Det postmaterialistiska alternativ som är mest representerat i omgång 2 är nummer ett; ”att kämpa för ett samhälle där idéer är viktigare än pengar”. Björn och Dalia väljer det som första prioritet och Anders som andra prioritet. Mitt samtal med Björn låter så här:



Emma: Varför är det viktigt att idéer är viktigare än pengar?

Björn: Jo, men det motiverar till att komma med idéer, så att man inte tänker att, nej den här idén kan jag inte ta, för då kommer vi inte gå med vinst.

Emma: Mm. Och det känns viktigt?

Björn: Ja, det tycker jag.



Dalia motiverar genom att säga att människorna är viktiga i hennes samhälle och att deras idéer är det som räknas. När jag frågar Anders om motivering svarar han ”Ja, men om alla fokuserar på pengar, då blir det ju allt livet går ut på.” Idéer har ett högre värde för honom och han vill inte att livet ska gå ut på att arbeta. Cecilia prioriterar det postmaterialistiska svarsalternativet nummer fyra; ”att samhället blir mindre opersonligt och att alla trivs”. Hon tycker att det viktigaste i ett samhälle är att människorna trivs i det.

3.2.5 Omgång 3. Postmaterialistiska alternativ

Alla informanterna har valt enbart postmaterialistiska svarsalternativ i omgång tre. Tre utav de som svarat har valt alternativ nummer tre; ”att alla har rätt till sin egen åsikt och att det råder yttrandefrihet”, som första prioritet. Alla fyra informanter ansåg att yttrandefrihet var ett måste för ett öppet samhälle, så länge åsikterna inte kränker andra människor. Cecilia säger att ”Alla mår bra av att känna att de är med och bestämmer. Det är liksom en mänsklig rättighet”. Anders säger ”Jo, man ska få tycka vad man vill, så länge det inte kränker för mycket. Man ska aldrig behöva vara rädd för att yttra något”. Det andra postmaterialistiska alternativet; ”att folk har mycket att säga till om inom politiken och kan påverka vad som händer i landet” prioriterades även det av alla informanterna. Argumenten de använder för att motivera alternativet liknar motiveringen de har för att prioritera yttrandefrihet. Dalia säger ”[…] för ett samhälle utan demokrati kan aldrig fungera. Då är det andra inte viktigt, om inte folk är fria och mår bra”.

3.3 Vad visar de öppna intervjuerna?

Den andra delen av min intervjuundersökning bygger på en mindre styrd, öppen intervju. Under intervjuerna har jag hela tiden haft mina frågeställningar i bakhuvudet och jag hoppas därför att intervjuerna ska vara till god hjälp för att besvara dessa. Jag vill se mina intervjuer som en helhet som ska besvara mina frågor och har därför valt att disponera den här delen av resultatet tematiskt, utifrån mina frågeställningar. Efter varje fråga har jag försökt redogöra för vad de fyra olika informanterna svarat genom att visa exempel från intervjun. Jag använder mig av citat, utdrag ur dialogen, samt återberättande av informantens svar. Frågeställningarna jag arbetar efter är:



- Har ungdomar materialistiska eller postmaterialistiska värderingar?

- Har ungdomar kollektivistiska eller individualistiska värderingar?



I kapitlet Diskussion reder jag ut om jag funnit några värderingsskillnader mellan flickor och pojkar. Där ger jag alltså svar på frågeställningen:



- Finns det några värderingsskillnader mellan pojkar och flickor?

3.3.1 Materialistiska eller postmaterialistiska värderingar?



Anders

Anders ger flera exempel på postmaterialistiska värderingar i intervjun, och hans svar av enkätundersökningen visar att han värderar postmaterialistiska värden relativt högt. Han visar också en del materialistiska värderingar, men de är inte lika tydliga som de postmaterialistiska. När han talar om ett framtida arbete betonar han att det framför allt ska vara intressant och inte för stressigt, eftersom det är viktigt att trivas på arbetet och att inte bli sönderarbetad. Jag frågar om Anders tyckte att det är viktig vilken status hans framtida arbete har och han svarar då ”Ibland kanske. Det kan vara det, men inte så mycket. Det viktiga är ju att man trivs på jobbet”. Vi talar vidare om Anders framtida arbete och kommer in på lönen arbetet ger. Han säger ”Sen är det väl också bra om man får ett jobb där man tjänar tillräckligt. Det behöver inte vara för mycket, men ja, till det nödvändigaste”. Andra reflektioner Anders har om saken märks i den första delen av intervjun:



Emma: […] Ditt andra val var det här med att idéer är viktigare än pengar. Hur tänker du kring det?

Anders: Ja, men om alla fokuserar på pengar, då blir det ju allt livet går ut på.

Emma: Mm

Paus

Anders: Ja, men då är det liksom att man jobbar för att få pengar, inte för att jag ska kunna leva.

Emma: Känns det som ett negativt samhälle?

Anders: Det känns som negativt. Mm. Idéer i min åsikt är det bättre.



I intervjun tillsammans med Anders kom vi också in på hans tankar om ett försvar. ”Det känns som en felvärdering att koncentrera sig så mycket på en armé. Det finns viktigare saker att tänka på i ett samhälle” säger han. De ”viktigare saker” Anders syftar på är att ta hand om människor, till exempel genom att satsa på vården. När Anders berättar om vad han helst lägger sina pengar på uppger han att resor och upplevelser ger honom mer än till exempel nya saker. Hans tankar kring utbildning är postmaterialistiska, då han säger att han inte vill plugga vidare för att få status, utan för att utvecklas som människa.



Jag uppfattar även materialistiska värderingar när jag intervjuade Anders. Han tycker att det är väldigt viktigt att människor känner sig trygga i samhället och han har hög prioritet på att bekämpa brottslighet. Han jämför Sverige med andra länder där människor är rädda för att gå i vissa områden i städerna och säger att hans samhälle inte ska vara så.



Björn

Björn har gett både materialistiska och postmaterialistiska svar i enkätundersökningen, men visar främst postmaterialistiska värderingar under vårt samtal tillsammans. När han pratar om ett yrke han trivs på betonar han kreativitet och det egna skapandet som positivt. Han värderar trivsel på arbetet framför hög status och lön. ”Det är ju jag och ingen annan som ska gå till jobbet varje dag.” förklarade han. Han säger också så här om en hög lön:



Det är väl viktigt om man sparar till något speciellt. Men framför allt tänker jag nog att jag nöjer mig med det jag har. Jag har mat på bordet och råd att åka bil till jobbet, då är det helt klart viktigare att jag trivs och har kul än att det kommer ännu mera pengar.



När Björn berättar om vad han helst lägger pengar på säger han att en resa är mer värt än prylar. Han har hört många äldre som ångrat att de inte reser utomlands och han vill inte göra samma misstag. ”Sen sitter man där och har pengar men har missat mycket, typ upplevelser.” När Björn pratar om utbildning och att plugga vidare är han dock mer materialistisk i sina värderingar. Han tycker att utbildning är viktigt att ha som en trygghet och försäkring i framtiden. ”Jo, men jag vill vara säker på att det jobb jag väljer, att jag har något i ryggen. Det känns tryggare.” säger han och förknippar alltså utbildning snarare med just trygghet, än med att utveckla sig själv som människa.



Cecilia

Vid intervjun tillsammans med Cecilia visar det sig, precis som i både hennes enkätsvar och hennes svar i intervjun med alternativ, att hon har många postmaterialistiska värderingar. När hon svarar på intervjun med alternativ visar hon visserligen tendenser även till materialistiska prioriteringar, men genom att lyssna på hennes motiveringar kring de materialistiska svaren inser jag snabbt att flera av dem motiveras med postmaterialistiska argument.



På frågan vad som är viktigt i ett framtida samhälle svarar hon till exempel att ekonomiska värden är viktiga, men hon ursäktar sig fort när hon sagt det och menar att hon vill att andra värden än ekonomiska ska vara viktiga. Ett utdrag ur dialogen är:



Cecilia: Det är samma där, jag vill välja ekonomin som andra. Men jag gör inte det, det är först. Och det är synd. Det är synd att pengar ska styra allt.

Emma: Du vill inte ha ett sådant samhälle?

Cecilia: Nej, för pengar gör folk galna!

Emma: På vilket sätt?

Cecilia: Jo, men pengarna läggs på fel saker, man glömmer att det är viktigast om människor mår bra, inte om det finns pengar att köpa fina saker för. Till exempel det nya torget i stan. Varför lägger man pengar på det? När typ vård och skola behöver pengarna.

Emma: Mm, men ändå är pengar viktigt tycker du?

Cecilia: Ja, det är det. Men man ska prioritera rätt saker



Hon värderar här pengar som något negativt och menar att det är synd att kommunens pengar, som hon ser det, används för materiella syften istället för på människor. När Cecilia tänker sig sitt framtida arbete värderar hon att det är roligt. ”Så länge det är roligt så är det lugnt bara jag klarar mig” säger hon. Hon ser heller inget värde i att spara pengar. ”Vadå, jag dör ju någon dag i framtiden. Vad ska jag då göra med pengarna?” frågar hon. Prylar och kläder har inte varit så viktigt för Cecilia, men nu är det lite viktigare när hon hamnat i en ny klass. Ändå är inte kläder och teknik hennes högsta prioritet, utan på frågan vad hon vill göra med sina pengar svarade hon:



Jag tror jag vill resa. Och inte bara till de här paradisställena, utan jag vill se någonting, jag vill jämföra med Sverige. Se andra slags sätt att leva. Då skulle jag få en annan syn på saker och få nya tankar och idéer tror jag.



Cecilia tycker att utbildning är viktigt, men inte för att det ger status, utan för att hon vill känna att hon utfört någonting på egen hand. ”Om det står på papper eller inte, det struntar jag i” säger hon.



Dalia

När jag intervjuar Dalia upptäckte jag att hon själv funderat över begreppet materialism. Likväl genomsyras mestadels av både hennes svar på enkätundersökningen och intervjun av postmaterialistiska värderingar. När Dalia tänker kring ett framtida arbete värderar hon sin egen lämplighet för arbetet, högt. Hon säger:



Jag tror att det mycket går ut på att man kommer på vad man tycker om att göra, och sen gör det så mycket som möjligt. Då mår man bäst. Och jag älskar att rita och skapa och då känner jag att ska ha ett jobb där jag kan göra det så mycket som möjligt.



Vilken status arbetet har är inte lika intressant för Dalia, utan hon tycker att det handlar om att vara nöjd med sitt jobb. ”Är man skitnöjd med att vara städare då är det status för mig. Lyser det entusiasms ur en människa som talar om sitt jobb, då blir det intressant vad personen än sysslar med.” Jag pratar med Dalia om att hon i enkätundersökningen prioriterar en resa framför något materiellt att lägga pengarna på, till exempel en bil eller kläder. Hon motiverar genom att säga:



Ja, jag tycker det brukar ge mer. Kläder och teknik går ur mode, men en resa har man kvar. Man kanske förbättrar relationen med en kompis. En resa tjänar man alltid på att göra. Man har kvar sina minnen. Och man utvecklas som människa på en resa.



Dalias värderingar kring utbildning är, precis som hennes flesta värderingar postmaterialistiska. Hon menar att utbildning är det som driver ett samhälle vidare och att den skapar förståelse för andra människor. Hon tycker att utbildning är en grogrund till ett samhälle utan krig. När jag frågar Dalia om hur viktig lönen är i ett arbete märktes det att hon själv funderar över begreppet materialism. Hon svarar att prylar som kläder och I-pod, är viktig för henne, men att det beror på att hon är materialist och lever i ett materialistiskt samhälle. Men samtidigt som hon ser sig själv som materialist tycker hon att det är synd att hon är det och att samhället hon lever i kretsar kring pengar. Hon menar att hon trots allt inte behöver särskilt mycket pengar och tar sitt studiebidrag på 800 kronor som exempel. ”Jag behöver inte så mycket mer, inte den där jättehöga lönen. Bara jag klarar mig”.



3.3.2 Kollektivistiska eller individualistiska värderingar?



Anders

Anders har gett både kollektivistiska och individualistiska svar i enkätundersökningen. Han säger till exempel att det är viktigt att nå de mål han sätter upp och att han har valt sitt arbete själv. Samtidigt prioriterar han flera kollektivistiska svarsalternativ högt i enkätundersökningen, så som att det är viktigt vilken nytta hans arbete gör för samhället. När jag frågar Anders om samhällsnyttan i hans arbete, svarar han att det är viktigt, men inte det viktigaste. Det viktigaste är att man själv mår bra tycker Anders, även om han också vill göra något bra för samhället. En del i vår dialog är:



Emma: Man kan ju också tänka på arbete utifrån samhällsnyttan. Alltså att jobbet gör gott för samhället i stort. Är det något du tänker på när du tänker dig ditt framtida jobb?

Anders: Visst är det viktigt, men ändå inte för viktigt. Det är inte viktigare än att man själv mår bra.



Björn

Björn har på fråga fyra i enkätundersökningen helt valt bort det kollektivistiska alternativet; ”Att göra någon skillnad i samhället”. När jag frågar om samhällsnytta är något han tänker på svarar han ”Ja, det gör det nog. Eller jag vill väl inte påverka negativt, men jag tänker nog inte heller så mycket på att bidra väldigt mycket. Det kanske blir mer när man blir äldre.” Björn säger också att han tycker att det är roligt att själv ha mycket att säga till om på arbetsplatsen och förklarar att det är viktigt för honom att själv trivas.



Cecilia

Cecilia har i sin enkätundersökning visat en stor andel kollektivistiska svar i jämförelse med de andra svarande. Hon tycker enligt sina svarsalternativ i enkäten bland annat att det är viktigt att alla tjänar ungefär lika mycket på en arbetsplats och att samhällsnyttan är en viktig del av hennes framtida arbete. När jag pratar mer med Cecilia om viljan att göra nytta för samhället säger hon att hon tror att hon gör mest nytta där hon trivs som bäst.



Jag tycker att det är viktigast att jag själv trivs. Och gör jag det tror jag att jag gör nytta till samhället. Sen gör jag gärna mycket för samhället, räddar världen om det är så. Men jag måste ju trivas själv också!



Hon menar alltså att hon gör nytta för andra genom att själv må bra. Det är viktigt för Cecilia att arbeta mycket självgående i framtiden. ”Jag kan jobba i grupp, men det bästa är att bestämma själv, det skulle vara roligt med eget ansvar” säger hon.



Dalia

Dalia resonerar på liknande sätt som Cecilia. Dalias enkätundersökningar visar dock mer individualistiska tendenser. Hon berättar också att hon tycker det är viktigast att hon trivs på det jobb hon har. När hon diskuterar att göra nytta i samhället med sitt arbete säger hon, precis som de andra informanterna har gjort att hon tror att hon gör nytta på arbetet om hon själv mår bra. En del av vår dialog om arbete är:



Dalia: Det viktiga är att jag trivs där. Sen om jag trivs tror jag att jag gör nytta också. Jag prioriterar ändå att jag mår bra på jobbet. Klart att jag vill göra någon nytta, jag vill inte göra något negativt för andra. Men det är viktigast att jag mår bra. Det som jag får ut mest av, det är där jag ska vara i framtiden. Om alla följer sitt kall går det bra.

Emma: Är det där med kall viktigt?

Dalia: Jag tycker det, följer man sin egen vilja gör man mest nytta för andra.



Det är också viktigt för Dalia att det råder ett öppet klimat på en arbetsplats och att hon ska kunna säga sin åsikt. ”Att det går att säga till om saker, det är viktigt. Man ska våga gå emot en chef, då blir klimatet bäst.”




4 Diskussion

Med hjälp av mina undersökningar har jag försökt förstå mer om hur ungdomar värderar i dagens samhälle. I denna diskussion jämför jag mina resultat med tidigare forskning och har försökt att dra vissa slutsatser och väcka frågor inom ämnesområdet.

4.1 Materialism och postmaterialism

Ingleharts stora tes när han la fram teorin om ”Den tysta revolutionen”, var att människor i det västerländska samhället blev allt mer postmaterialistiska i sina värderingar.[footnoteRef:51] Resultatet i min undersökning pekar på samma fenomen, då många av informanterna prioriterar värden så som inre lycka och harmoni, framför sådant som ger materiell välfärd. Till exempel märks det i enkätundersökningarna, där de flesta väljer postmaterialistiska alternativ, så som att arbetet ska vara intressant och att upplevelser är viktiga. På fråga ett prioriterade till exempel 94 procent ett postmaterialistiskt alternativ som allra viktigast. [51:  Inglehart, 1977, s.3] 




Både intervjuerna med alternativ och de öppna intervjuerna visar också flera postmaterialistiska värderingar. I intervjun med alternativ prioriterade till exempel alla informanter alternativet ”Att alla har rätt till sin egen åsikt och att det råder yttrandefrihet” högt. De materialistiska alternativen ”Att vi har en pålitlig polisstyrka som håller god ordning” och ”Att priserna inte blir för höga” valde däremot ingen utav informanterna. I de öppna intervjuerna förklarar Anders att han anser att ett samhälle där man fokuserar på pengar är ett negativt samhälle. Han menar att man ska jobba för att kunna leva, inte för att tjäna pengar.



Trots att ungdomarnas postmaterialistiska värderingar märks tydligt, visar resultatet, precis som Lindgren, Ödéns uppsats, att ungdomarna vid sidan om dem också har materialistiska värderingar.[footnoteRef:52] 27,5 procent prioriterar till exempel två eller flera materialistiska alternativ på fråga ett i enkätundersökningen. Även intervjun med alternativ visade att flera av ungdomarna, vid sidan av de postmaterialistiska värderingarna, också tänker materialistiskt. ”Att brottslighet bekämpas så att människor slipper vara rädda” och ”Att ekonomin växer och är stark” är relativt populära svarsalternativ. [52:  Lindgren Ödén, 2002, s. 61] 




Eftersom frågorna jag ställde i intervjun med alternativ bygger på en undersökning Inglehart har gjort bland annat 1994, är det intressant att jämföra min studies resultat med hans.[footnoteRef:53] Mina resultat visar att informanterna är både materialistiska och postmaterialistiska, medan Ingleharts studie visar att informanterna är starkt postmaterialistiska i sina värderingar. Även Pehrsson och Sjöström har använt sig av Ingleharts frågor med alternativ och fick även de både materialistiska och postmaterialistiska resultat.[footnoteRef:54] Eftersom min och Pehrsson och Sjöströms studie har ägt rum senare än Ingleharts, kan detta tyda på att ungdomarna idag är något mer materialistiska än vad de var 1994. Något som kan ha förorsakat att ungdomar i Sverige 2009 har tendenser till materialistiska värderingar är att vi befinner oss i en lågkonjunktur, som resulterat i en ekonomisk kris. Att många människor i samhället får det sämre ställt och blir varslade från sina arbeten, skapar en otrygghet. En otrygghet som kan resultera i ett starkare behov av materialistiska trygghetsvärden. [53:  Inglehart, 1997, s. 108 ff.]  [54:  Pehrsson och Sjöström, 2007, s. 33] 




Det som skiljer min undersökning från både Ingleharts och Pehrsson och Sjöströms är att jag intervjuade informanterna i samband med att jag gav dem svarsalternativen. Det gjorde att jag på ett mer nyanserat sätt fick insikt i varför ungdomarna prioriterade som de gjorde. Jag märkte att många materialistiska svarsalternativ kom med en motivering som var mer eller mindre postmaterialistisk. Ett exempel är Cecilia som tycker att det materialistiska alternativet ”Att ekonomin är stabil” är viktigt. Hennes förklaring är att pengar är viktiga, men att det är tråkigt att det ska vara så, eftersom pengar gör folk galna. Ett annat exempel finns i detta utdrag ur intervjun med Dalia, där hon resonerar över begreppet materialist:



Emma: Skulle du kalla dig för materialist?

Dalia: Ja, ibland. Kläder och I-pod, betyder ändå mycket. Det är en viktig faktor.

Suckar.

Emma: Tycker du att det är synd?

Dalia: Ja, det tycker jag. Jag tycker det är tråkigt hur vi dömer människor efter pengar. […]



Dalia medger att materialistiska ting är viktigt för henne, men lägger till att det är synd att det ska vara så. Ungdomarna värderar alltså då och då materialistiskt, men de gör det ofta med postmaterialistiska motiv. Ofta uppfattar jag att de skäms lite över sin egen materialism och att de ser materialistiska värden som ett nödvändigt ont.



Denna reflektion av mina intervjuer tycker jag är ett bra exempel på att en kvalitativ undersökning har kvalitéer som är ovärderliga i en värderingsundersökning. En studie som endast är kvantitativ tappar djupen och nyanserna i informanternas svar och missar därmed mycket av de värderingar som finns. Kanske hade även Pehrsson och Sjöströms undersökning visat mer postmaterialistiska värderingar om den också gjorts med hjälp av kvalitativa intervjuer.



De materialistiska värderingar som resultatet ändå visar, ger Torsten Österman en förklaring till i sin bok Opinionens mekanismer. Där granskar han Ingleharts teorier och försöker finna orsaker till dem. Österman skriver bland annat att postmaterialistiska värderingar föder materialistiska.[footnoteRef:55] Han menar till exempel att den postmaterialistiska viljan att resa ut i världen och uppleva nya saker, kräver ett kapital, vilket i sin tur skapar materialistiska värderingar. Postmaterialism går därför, enligt honom, hand i hand med materialism. De ungdomar jag intervjuat bekräftar detta. Björn säger: ”Ja, och är ekonomin bra, då fixar vi en god miljö och allt det här. Det hänger ihop. Det bygger på varandra.” Björn menar att postmaterialistiska värden, så som en god miljö, är viktiga, men för att kunna åstadkomma det behöver vi uppnå en god ekonomi och därmed krävs materialistiska värden. [55:  Österman, 1998, s.77] 




En faktor som påverkar mitt resultat tror jag är att de flesta av informanterna har en begränsad ekonomi i och med att de ännu går i skolan. Att inte ha möjligheten att själv köpa det man vill ha tror jag skapar en längtan efter ett eget kapital och efter egna materialistiska saker. Jag tycker också att det är intressant att uppmärksamma att det är just på gymnasiets teknikprogram jag gjort mina undersökningar. Elever som söker till teknikprogrammet kan antas ha ett intresse för tekniska ting, så som datorer och elektronik och därmed också ha ett mer materialistiskt sätt att värdera än andra ungdomar. Kanske hade resultatet blivit annorlunda om jag undersökt ungdomar på till exempel ett humanistiskt program. I ljuset av dessa tankar tycker jag att det är anmärkningsvärt att informanterna i så hög grad visade upp postmaterialistiska värderingar.

4.2 Individualism och kollektivism

Tidigare forskning pekar på att samhällsförändringen går från ett kollektivistiskt samhälle, till ett mer individualistiskt.[footnoteRef:56] Lindgren Ödéns intervjuer visar till exempel att ungdomarna framför allt sätter sin tillit till den individuella kapaciteten för att lyckas i livet.[footnoteRef:57] Min enkätundersökning pekar på detsamma. Svarsalternativet ”Att jag får komma med egna idéer och ha mycket att säga till om” på arbetsplatsen är populärt, likasom alternativet ”Att det är ett arbete jag själv valt”. Undersökningen visade också att 72,5  procent av de tillfrågade väljer ett individualistiskt alternativ som första prioritet i fråga två, medan 27,5 prioriterar ett kollektivistiskt alternativ i samma fråga. Den öppna intervjun visade även den att de flesta ungdomarna var individualistiska i sina värderingar. Alla fyra informanter säger till exempel att det är viktigt att få eget ansvar på arbetet och många tycker att det är viktigt att ha mycket att säga till om. Björn säger också ”I första hand är det jag som ska trivas. Det är ju jag och ingen annan som ska gå till jobbet varje dag.” [56:  Pettersson i: Anselm, 1995]  [57:  Lindgren Ödén, 2002, s. 61] 




Det går alltså att anta genom att se på min studie och andra undersökningar att ungdomarna blir mer och mer individualistiska. Loek Halman och Thorleif Pettersson skriver i boken I tider av uppbrott att individualistiska värderingar är ett naturligt steg i vårt samhälle. Samhället rörde sig förut kring ett enhetligt antal värderingar och alla levde på ungefär likadana vis. Nu är vår omvärld långt mer komplex och människor kan själva välja hur de ska leva sina liv, vilket leder till individualistiska värderingar.[footnoteRef:58] [58:  Halman & Pettersson, 1995, s. 11] 




Däremot visar både intervjuerna och enkätundersökningen att det också finns en stor andel kollektivistiska värderingar bland informanterna. De individualistiska alternativen är visserligen helt klart populärast, men de kollektivistiska alternativen är inte heller helt impopulära. Bara två procent av de tillfrågade i fråga två av enkätundersökningen väljer till exempel helt bort de kollektivistiska alternativen. Samma resultat visas i de öppna intervjuerna. Alla tycker att det viktigaste är att de själva mår bra, men att det också är viktigt att göra nytta i samhället. Cecilia säger:



Jag tycker att det är viktigast att jag själv trivs. Och gör jag det tror jag att jag gör nytta till samhället. Sen gör jag gärna mycket för samhället, räddar världen om det är så. Men jag måste ju trivas själv också!

Resonemanget tyder på att Cecilia prioriterar kollektivistiska värden högt, men att viljan att stödja kollektivet bygger på individualism, det vill säga att hon först och främst själv mår bra.



En anledning till att resultatet av mina undersökningar tydligt pekar på postmaterialistiska och individualistiska värderingar kan vara det sätt som jag redovisar det på. Eftersom mina frågor kräver tydliga prioriteringar mellan svarsalternativen, finns inte riktigt utrymme för några gråzoner. De materialistiska och kollektivistiska alternativen kan därför komma i skymundan för de postmaterialistiska och individualistiska. Skillnaderna mellan de som värderar materialistiskt och postmaterialistiskt eller individualistiskt och kollektivistiskt kan se större ut än vad de i verkligheten är. Ett exempel på att sanningen finns någonstans mitt emellan individualism och kollektivism är fråga två i enkätundersökningen. Där väljer endast en av de 51 tillfrågade enbart individualistiska alternativ och två av 51 väljer endast kollektivistiska. De resultaten pekar på att ungdomarnas individualistiska värderingar inte utesluter att de också bär på kollektivistiska värderingar. 

4.3 Materialism och postmaterialism ur ett genusperspektiv

En undersökning av Andersson, Furth och Holmberg visar att kvinnor är mer postmaterialistiska i sina värderingar än män.[footnoteRef:59] Intressant är att Ingleharts tidiga forskning säger det motsatta, nämligen att det är männen som värderar mer postmaterialistiskt än kvinnorna.[footnoteRef:60] Mina undersökningar styrker det som Andersson, Furth och Holmberg kommit fram till och det märks framför allt i enkätundersökningen.  I fråga ett prioriterade 95,5 procent av flickorna två eller fler postmaterialistiska alternativ, men endast 53,5 procent av pojkarna gjorde det. Pojkarna är alltså mer benägna att värdera sådant som ”Att arbetet har hög status” och ”Att lönen är hög så att jag kan köpa de saker jag vill ha” än vad flickorna är. I intervjuerna med alternativ är det svårare att se några tydliga genusskillnader, då pojkar och flickor värderar på samma slags sätt. De öppna intervjuerna visar inte heller några tydliga skillnader, men har i och för sig, som kvalitativ undersökning, inte heller någon strävan efter att visa statistiskt data på det sättet. Genom att ändå se närmare på den öppna delen av intervjuerna ur ett genusperspektiv, går det att säga att alla informanter mest har postmaterialistiska värderingar. Båda flickorna som intervjuats är mestadels postmaterialistiska i sina värderingar, då de visar att de värderar upplevelser och inre lycka framför status och materiella ting. Det anmärkningsvärda med tanke på enkätundersökningens resultat är att även pojkarna är postmaterialistiska i sina värderingar. Anders säger till exempel att det allra viktigaste i ett framtida arbete är att det är intressant och inte för stressigt. Björn ger liknande postmaterialistiska svar. Det är därför svårt att se någon övervikt för de materialistiska värderingarna bland pojkarnas svar i de öppna intervjuerna i jämförelse med flickornas. [59:  Andersson, Furth och Holmberg, 1997, s. 138]  [60:  Inglehart, 1977, s. 91] 




Det övergripande resultatet i min undersökning är dock att flickorna är mer postmaterialistiska än pojkarna, vilket går emot den forskning Inglehart gjorde på 70-talet. Han påstod att kvinnor värderade mer materialistiskt än män och att det berodde på att det var de som hade huvudansvaret för hem och hushåll. Kvinnorna skulle mätta barnens magar och se till att hemmet var i ordning, för att männen skulle kunna koncentrera sig på annat.[footnoteRef:61] Kanske ligger de skiftande resultaten i att könsskillnaderna jämnar ut sig. Kvinnan är ju nu, precis som mannen, ute i arbetslivet och det är inte längre hon som har ensamt ansvar för hushållet. Andersson, Furth och Holmberg förklarar kvinnors postmaterialistiska värderingar som ett resultat av att kvinnor är mer intresserade av det sociala livet och relationer än vad män är.[footnoteRef:62] Jag tror att författarna har rätt när de uppger att kvinnor är mer intresserade av det sociala livet. Däremot tror jag att utjämningen mellan kvinnor och män ständigt påverkar detta och att det inte längre endast är kvinnor som är intresserade av att må bra i sina relationer. Även män kan värdera postmaterialistiskt, vilket de öppna intervjuerna visar. Visserligen tyder enkätundersökningen på att pojkar är mycket mer materialistiska än vad flickor är, men samtidigt visar det sig i ett samtal med informanterna i fråga att valen grundas på postmaterialistiska värderingar. I ett diskussionssammanhang med pojkarna är de helt enkelt mer benägna att värdera postmaterialistiskt än vad de är i enkätundersökningen. Kanske hänger det samman med den individualism som jag tidigare diskuterat. Människor sitter inte längre fast i givna mallar, vilket på ett nytt sätt tillåter pojkar att uppskatta postmaterialistiska värden, så som att må bra inuti. [61:  Inglehart, 1977, s. 91.]  [62:  Andersson, Furth & Holmberg, 1997, s139] 


4.4 Kollektivism och individualism ur ett genusperspektiv

Andersson, Furth och Holmberg menar att pojkar är mer individualistiska i sina värderingar än vad flickor är. Den undersökning jag har gjort visar detsamma. I fråga fem i enkätundersökning uppger till exempel 93 procent av pojkarna det individualistiska alternativet, medan 79,5 procent av flickorna gör det. Mina öppna intervjuer bekräftar också den tidigare forskningen. Visserligen svarar både flickorna och pojkarna att samhällsnyttan av deras framtida arbete är viktigt, men jag tycker att det märks i mina intervjuer att flickorna reflekterar starkare kring kollektivistiska värden än vad pojkarna gör. Ett exempel är när jag pratar om samhällsnytta med Björn. Han säger att den är viktigt, men att han inte tänker på sådan särskilt ofta. Båda pojkarna jag har intervjuat valde också bort det kollektivistiska alternativet i fråga fyra i enkätundersökningen. De två flickorna jag intervjuade prioriterade däremot det kollektivistiska alternativet som topp tre i enkätundersökningen. De visar också att de tänkt mer kring samhällsnytta än vad pojkarna har gjort. Både Cecilia och Dalia förklarar att det är viktigt för dem att göra gott i samhället och ger långa utläggningar för hur de, genom att själva må bra och trivas på sitt arbete, kan göra gott i samhället och vara samhällsnyttiga. De visar alltså att de visserligen har individualistiska värderingar, men att kollektivistiska värden också är viktiga för dem.

4.5 Vad säger resultaten om framtiden?

I min inledande text uppgav jag att en utav de faktorer som gör mitt forskningsområde intressant är att ungdomars värderingar kan säga oss något om framtidens samhälle.

Så vad säger då resultaten om det framtida samhället? Jag tycker att det är intressant att se frågan ur ett religionsperspektiv. Mycket pekar på att religionen försvinner allt mer ur den moderna människans vardag och Sverige kallas nu ofta för ett sekulariserat land. Men forskning tyder på att människor endast överger den traditionella religionen, och alls inte själva viljan till att tro. En EVSSG-undersökning om svenskarnas värderingar visar att de allra flesta tror ”på någonting”[footnoteRef:63] och Lindgren Ödén uppger också i sin D-uppsats att hon inte märker av något andligt förfall bland ungdomarna.[footnoteRef:64] Min enkätundersökning visar detsamma. 72,5 procent av informanterna uppger på ett eller annat sätt att de är troende och 59 procent tänker sig att det finns någon slags Gud. Jag tror att detta går hand i hand med att människor blir allt mer postmaterialistiska och därmed benägna att finna inre frid och mening i tillvaron. Men samtidigt blir de också mer individualistiska vilket gör att de inte vill följa en präst eller en sedan tidigare uppsatt lära. Istället kommer framtidens livsåskådningar präglas av inre sinnesro och harmoni där sökandet efter lycka är centralt. Kanske kommer essensen i dessa livsåskådningar att likna flera av de asiatiska religionerna. Kanske kommer det helt enkelt vara det vi idag kallar New Age, som växer sig starkare. Hur som helst pekar mina och andras studier på att människan inte har lämnat sin vilja att tro, utan på att hon nu vill göra det på sitt eget sätt. [63:  Pettersson, 1994, s. 184-185]  [64:  Lindgren Ödén, 2002 s. 63] 




Inglehart menar att värderingar som finns i ungdomsåren är de som finns kvar under hela livet, vilket innebär att de resultat jag får fram i min undersökning idag säger mycket om framtiden. Men frågan är hur längre värderingarna kommer att hålla i sig. Hur kommer till exempel informanternas barn att påverkas av sina föräldrars värderingar? Kommer värderingarna att förmedlas till nästa generation eller möts vi rent av, av en generationspendling? En stark postmaterialistisk föräldrageneration kan möjligen ge en slags mättnad för liknande värderingar i barnagenerationen. En mättnad som skapar en längtan efter andra och nya värden, vilket alltså mycket möjligt skulle kunna skapa en mer materialistisk generation. Om det ligger något i denna hypotes skulle man alltså också kunna förvänta sig mer kollektivistiska värderingar i de framtida generationerna.



4.6 Framtida forskning

Jag skrev i min inledning att det är viktigt för en lärare att vara medveten om att flickor och pojkar inte värderar på samma sätt. Resultatet av min undersökning visar att det finns genusskillnader i ungdomarnas värderingar, men studien säger inget om vad de skillnaderna beror på. Jag tror att man som lärare, för att förstå skillnaderna mellan pojkar och flickor, behöver förstå fenomenet även på djupet. Därför skulle en undersökning kring varför pojkar och flickors värderingar inte ser ut på samma sätt, vara givande. 



En annan aspekt som skulle vara intressant för vidare forskning är att jämföra om resultatet blir det samma om undersökningen görs på ett annat gymnasieprogram än teknikprogrammet. Det skulle också vara intressant att undersöka om Ingleharts socialisationshypotes faktiskt stämmer. Genom att undersöka informanterna när de uppnått vuxen ålder skulle det gå att se om det verkligen är så att de värderingar man har i ungdomsåren är de som finns kvar i vuxen ålder.
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6 Bilagor



6.1 Bilaga 1. Enkätundersökningen





Jag är

1. (    ) Pojke

2. (    ) Flicka





1.

Vilka av de här alternativen tycker du är viktigast i ditt framtida arbete? Välj tre av alternativen och rangordna dem mellan 1 till 3, där 1 är det du tycker är viktigast.



1. (     ) Att arbetet känns intressant

2. (     ) Att arbetet har hög status

3. (     ) Att jag får chansen att utvecklas som människa i mitt arbete

4. (     ) Att jag får vara kreativ i arbetet

5. (     ) Att lönen är hög så att jag kan köpa de saker jag vill ha

6. (     ) Att jag får chansen att arbeta med modern teknik i arbetet







2.

Vilka av de här alternativen tycker du är viktigast i ditt framtida arbete? Välj tre av alternativen och rangordna dem mellan 1 till 3, där 1 är det du tycker är viktigast.



1. (     ) Att jag har något att tillföra arbetsplatsen

2. (     ) Att jag får möjlighet att ta mycket eget ansvar

3. (     ) Att jag får komma med egna idéer och ha mycket att säga till om

4. (     ) Att arbetet gör någon nytta för samhället

5. (     ) Att det är ett arbete jag själv valt

6. (     ) Att alla på arbetet blir behandlade väl och att man har en god anda

3.

Vad lägger du helst pengar på av de här alternativen?  Välj tre av alternativen och rangordna dem mellan 1 till 3, där 1 är det du tycker är viktigast.



1. (     ) En resa där jag får upptäcka nya saker

2. (     ) Snygga kläder

3. (     ) Upplevelser av olika slag

4. (     ) En kurs eller en utbildning

5. (     ) Skönhetsartiklar

6. (     ) En fin bil



4.

Vad är viktigast för dig i framtiden? Välj tre av alternativen och rangordna dem mellan 1 till 3, där 1 är det du tycker är viktigast.



1. (     ) Att ha råd att köpa de saker jag vill ha

2. (     ) Att göra någon skillnad i samhället

3. (     ) Att bli trygg i mig själv och må bra

4. (     ) Att nå de mål jag sätter upp för mig själv





5.

Vad tycker du är viktigast?



1. (    ) Att lönen på en arbetsplats är jämlik, t.ex. att kvinnor och män tjänar ungefär lika mycket

2. (    ) Att lönen är individuell satt, d.v.s. att den som arbetar hårt får lön för mödan










Hur stämmer dessa påståenden in på dig?



6.

Jag tror på karma. (D.v.s. att en persons goda och onda handlingar kommer tillbaka till henne/ honom)



1. (     ) Instämmer

2. (     ) Instämmer delvis

3. (     ) Instämmer inte







7.

Jag tror på reinkarnation. (D.v.s. att man återföds efter döden)



1. (     ) Instämmer

2. (     ) Instämmer delvis

3. (     ) Instämmer inte









8.

Jag skulle kunna tänka mig att prova alternativ medicin om jag eller någon utav mina anhöriga blir sjuka. (Alternativ medicin är sådan medicin som inte är helt accepterad av vetenskapen, till exempel akupunktur)



1. (     ) Instämmer

2. (     ) Instämmer delvis

3. (     ) Instämmer inte








9.

Jag tror att det kan finnas något runt omkring oss som vi inte ser. T.ex. onda och goda krafter och spöken.



1. (     ) Instämmer

2. (     ) Instämmer delvis

3. (     ) Instämmer inte





10.

Hur skulle du definiera din tro?



1. (     ) Jag tror i enhet med någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och hinduismen

2. (     ) Jag tror i enhet med en livsåskådning jag satt upp på egen hand

3. (     ) Jag har svårt att beskriva det sätt jag tror

4. (     ) Jag tror inte på något alls

5. (     ) Jag tror på annat sätt, nämligen …………………………………………………………….







11.

Hur tänker du dig Gud?

1. (     ) Så som Gud beskrivs inom någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och hinduismen

2. (     ) Som något som finns runt om kring oss hela tiden

3. (     ) Som en kraft i naturen

4. (     ) Jag har svårt att definiera Gud

5. (     ) Jag tror inte på någon Gud

6. (     ) Jag tänker mig Gud på ett annat sätt, nämligen ………………………………………


12.

Hur tänker du kring yoga?



1. (     ) Det är intressant. Jag brukar regelbundet gå på yoga

2. (     ) Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan gå

3. (     ) Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig

4. (     ) Jag har inte provat yoga och tror heller inte att det är något för mig

5. (     ) Jag vet ingenting om yoga







13.

Hur tänker du kring meditation?



1. (     ) Det är intressant. Jag brukar regelbundet meditera

2. (     ) Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan göra det

3. (     ) Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig

4. (     ) Jag har inte provat och tror heller inte att det är något för mig

5. (     ) Jag vet ingenting om meditation





14.

Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju tillsammans med mig? Den tar ungefär 20 minuter och sker på skoltid.



1. (     ) Ja

2. (     ) Nej

Skriv ditt namn och din mejladress här om du svarade ja …………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..





                                        Tack för dina svar!

6.2 Bilaga 2. Resultat av del 1 i enkätundersökningen



Fråga 1.

Vad är viktigast i ditt framtida arbete?

De svarande har blivit ombedd att välja tre av sex alternativ och rangordna dem mellan 1 och 3, där 1 är det som de prioriterar högst. Tre av svarsalternativen har postmaterialistiska värden och tre av svarsalternativen har materialistiska värden.



Ett postmaterialistiskt alternativ som första val:

Pojkar: 25 av 28 (89,2 procent)

Flickor: 23 av 23 (100 procent)

Totalt: 48 av 51 (94 procent)



Ett materialistiskt alternativ som första val

Pojkar: 3 av 28 (10,8 procent)

Flickor: 0 av 23 (0 procent)

Totalt: 3 av 51 (6 procent)



Två eller flera postmaterialistiska svar

Pojkar: 15 av 28 (53,5 procent)

Flickor: 22 av 23 (95.6 procent)

Totalt: 37 av 51 (72,5 procent)



Två eller flera materialistiska svar

Pojkar: 13 av 28 (46,42 procent)

Flickor: 1 av 23 (4,4 procent)

Totalt: 14 av 51 (27,5)



Endast postmaterialistiska svar

Pojkar: 0 av 28 (0 procent)

Flickor: 9 av 23 (39,1 procent)

Totalt: 9 av 51 (17,5)



Endast materialistiska svar

Pojkar: 0 av 28 (0 procent)

Flickor: 0 av 23 (0 procent)

Totalt: 0 av 51 (0 procent)




Fråga 2

Vad är viktigast i ditt framtida arbete?

De svarande har blivit ombedd att välja tre av sex alternativ och rangordna dem mellan 1 och 3, där 1 är det som de prioriterar högst. Tre av svarsalternativen har individualistiska värden och tre av svarsalternativen har kollektivistiska värden.



Ett individualistiskt alternativ som första val

Pojkar: 21 av 28 (75 procent)

Flickor: 16 av 23 (69,5 procent)

Totalt: 37 av 51 (72,5 procent)



Ett kollektivistiskt alternativ som första val

Pojkar 7 av 28 (25 procent)

Flickor: 7 av 23 (30,5 procent)

Totalt: 14 av 51 (27,5 procent)



Två eller flera individualistiska svar

Pojkar: 21 av 28 (75 procent)

Flickor: 10 av 23 (43,5 procent)

Totalt: 31 av 51 (60,5 procent)



Två eller flera kollektivistiska svar

Pojkar: 7 av 28 (25 procent)

Flickor: 13 av 23 (56,5 procent)

Totalt: 20 av 51 (39,5 procent)



Endast individualistiska svar

Pojkar: 1 av 28 (3,5 procent)

Flickor: 0 av 23 (0 procent)

Totalt: 1 av 51 (2 procent)



Endast kollektivistiska svar

Pojkar: 0 av 28 (0 procent)

Flickor: 2 av 23 (8,5 procent)

Totalt: 2 av 51 (4 procent)




Fråga 3

Vad lägger du helst pengar på?

De svarande har blivit ombedd att välja tre av sex alternativ och rangordna dem mellan 1 och 3, där 1 är det som de prioriterar högst. Tre av svarsalternativen har postmaterialistiska värden och tre av svarsalternativen har materialistiska värden.



Ett postmaterialistiskt alternativ som första val:

Pojkar: 19 av 28 (68 procent)

Flickor: 17 av 23 (74 procent)

Totalt: 36 av 51 (70,5 procent)



Ett materialistiskt alternativ som första val

Pojkar: 9 av 28 (32 procent)

Flickor: 6 av 23 (26 procent)

Totalt: 15 av 51 (29,5 procent)



Två eller flera postmaterialistiska svar

Pojkar: 18 av 28 (64.5 procent)

Flickor: 19 av 23 (82,5 procent)

Totalt: 37 av 51 (72.5 procent)



Två eller flera materialistiska svar

Pojkar: 10 av 28 (35,5 procent)

Flickor: 4 av 23 (17,5 procent)

Totalt: 14 av 51 (27,5)



Endast postmaterialistiska svar

Pojkar: 0 av 28 (0 procent)

Flickor: 2 av 23 (8,5 procent)

Totalt: 2 av 51 (4 procent)



Endast materialistiska svar

Pojkar: 0 av 28 (0 procent)

Flickor: 0 av 23 (0 procent)

Totalt: 0 av 51 (0 procent)




Fråga 4

Vad är viktigast för dig i framtiden?

De svarande har blivit ombedd att välja tre av fyra alternativ och rangordna dem mellan 1 och 3, där 1 är det som de prioriterar högst. Ett av svarsalternativen har ett postmaterialistiskt värde, ett har ett materialistiskt värde, ett har ett individualistiskt värde och ett har ett kollektivistiskt värde.



Svar där förstahandsvalet är postmaterialistiskt

Pojkar: 13 av 28 (46,5 procent)

Flickor: 17 av 23 (74 procent)

Totalt: 30 av 51 (59 procent)



Svar där förstahandsvalet är materialistiskt

Pojkar: 7 av 28 (25 procent)

Flickor: 1 av 23 (4 procent)

Totalt: 8 av 51 (15,5 procent)



Svar där förstahandsvalet är individualistiskt

Pojkar: 8 av 28 (28 procent)

Flickor: 5 av 23 (22 procent)

Totalt: 13 av 51 (25,5 procent)



Svar där förstahandsvalet är kollektivistiskt

Pojkar: 0 av 28 (0 procent)

Flickor: 0 av 23 (0 procent)

Totalt: 0 av 51 (0 procent)



Svar som inte innehåller något postmaterialistiskt alternativ

Pojkar: 2 av 28 (7 procent)

Flickor: 1 av 23 (4,5)

Totalt: 3 av 51 (6)



Svar som inte innehåller något materialistiskt alternativ

Pojkar: 4 av 28 (14,5 procent)

Flickor: 10 av 23 (43,5 procent)

Totalt: 13 av 51 (25,5 procent)



Svar som inte innehåller något individualistiskt alternativ

Pojkar: 0 av 28 (0 procent)

Flickor: 0 av 23 (0 procent)

Totalt: 0 av 51 (0 procent)



Svar som inte innehåller något kollektivistiskt alternativ

Pojkar: 22 av 28 (78,5 procent)

Flickor: 12 av 23 (52 procent)

Totalt: 34 av 51 (66,5 procent)




Fråga 5

Vad tycker du är viktigast?

De svarande har blivit ombedd att välja ett av två alternativ, där ett svarsalternativ har ett individualistiskt värde och ett har ett kollektivistiskt värde.



Individualistiskt svar

Pojkar: 26 av 28 (93 procent)

Flickor: 16 av 23 (79,5 procent)

Totalt: 42 av 51 (82,5 procent)



Kollektivistiskt svar

Pojkar: 2 av 28 (7 procent)

Flickor: 7 av 23 (30,5 procent)

Totalt: 9 av 51 (17,5 procent)




6.3 Bilaga 3. Resultat av del 2 i enkätundersökningen

Fråga 6

Jag tror på reinkarnation. (D.v.s. att man återföds efter döden)



Pojkar

Ja: 2 av 28 (7 procent)

Delvis: 17 av 28 (60,5 procent)

Nej: 9 av 28 (32 procent)



Ja/delvis: 19 av 28 (68 procent)



Flickor

Ja: 2 av 23 (8,5 procent)

Delvis: 20 av 23 (87 procent)

Nej: 1 av 23 (4,5 procent)



Ja/delvis: 22 av 23 (95,5 procent)



Totalt

Ja: 4 av 51 (8 procent)

Delvis: 37 av 51 (72,5 procent)

Nej: 10 av 51 (19,5 procent)



Ja/delvis: 41 av 51 (80,5 procent)



Fråga 7

Jag tror på karma. (D.v.s. att en persons goda och onda handlingar kommer tillbaka till henne/ honom)



Pojkar

Ja: 2 av 28 (7 procent)

Delvis: 9 av 28 (32 procent)

Nej: 17 av 28 (60,5 procent)



Ja/delvis: 11 av 28 (39 procent)



Flickor

Ja: 3 av 23 (13 procent)

Delvis: 12 av 23 (52 procent)

Nej: 8 stycken av 23 (35 procent)



Ja/delvis: 15 av 23 (65 procent)

Totalt

Ja: 5 av 51 (10 procent)

Delvis: 21 av 51 (41 procent)

Nej: 25 av 51 (49 procent)



Ja/Delvis 26 av 51 (51 procent)




Fråga 8

Jag skulle kunna tänka mig att prova alternativ medicin om jag eller någon utav mina anhöriga blir sjuka. (Alternativ medicin är sådan medicin som inte är helt accepterad av vetenskapen, till exempel akupunktur)



Pojkar

Ja: 11 av 28 (39 procent)

Delvis: 16 av 28 (57 procent)

Nej: 1 av 28 (3,5 procent)



Ja/delvis:27 av 28 (96,5 procent)

Flickor

Ja: 10 av 23 (43,5 procent)

Delvis: 12 av 23 (52 procent)

Nej: 1 av 23 (4,5 procent)



Ja/delvis 22 av 23 (95,5 procent)



Totalt

Ja: 21 av 51 (41 procent)

Delvis: 28 av 51 (55 procent)

Nej: 2 av 51 (4 procent)



Ja/delvis: 49 av 51 (96 procent)



Fråga 9

Jag tror att det kan finnas något runt omkring oss som vi inte ser. T.ex. onda och goda krafter och spöken.



Pojkar

Ja: 4 av 28 (14 procent)

Delvis: 14 av 28 (50 procent)

Nej: 10 av 28 (36 procent)



Ja/delvis: 18 av 28 (64 procent)



Flickor

Ja: 9 av 23 (39 procent)

Delvis: 8 av 23 (35 procent)

Nej: 6 av 23 (26 procent)



Ja/delvis: 17 av 23 (74 procent)



Totalt

Ja: 13 av 51(25,5 procent)

Delvis: 22 av 51 (43 procent)

Nej: 16 av 51 (31,5 procent)



Ja/Delvis 35 av 51 (68,5 procent)


Fråga 10

Hur skulle du definiera din tro?

Pojkar

Jag tror i enhet med någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och hinduismen: 1 av 28 (3,5 procent)

Jag tror i enhet med en livsåskådning jag satt upp på egen hand: 2 av 28 (7 procent)

Jag har svårt att beskriva det sätt jag tror: 17 av 28 (60,5 procent)

Jag tror inte på något alls: 8 av 28 (28,5 procent)

Jag tror på annat sätt, nämligen …: 0 av 28 (0 procent)



Sammanfattning

På något sätt troende: 20 av 28 (71,5 procent)



Flickor

Jag tror i enhet med någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och hinduismen: 2 av 23 (9 procent)

Jag tror i enhet med en livsåskådning jag satt upp på egen hand: 2 av 23 (9 procent)

Jag har svårt att beskriva det sätt jag tror: 12 av 23 (52 procent)

Jag tror inte på något alls: 6 av 23 (26 procent)

Jag tror på annat sätt, nämligen …: 1 av 28 (4 procent) (Personen tror både efter en livsåskådning hon satt på egen hand och på någon utav världsreligionerna).

Sammanfattning

På något sätt troende: 17 av 23 (74 procent)



Totalt

Jag tror i enhet med någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och hinduismen: 3 av 51 (6 procent)

Jag tror i enhet med en livsåskådning jag satt upp på egen hand: 4 av 51 (8 procent)

Jag har svårt att beskriva det sätt jag tror: 29 av 51 (57 procent)

Jag tror inte på något alls: 14 av 51 (27,5 procent)

Jag tror på annat sätt, nämligen …: 1 av 51 (2 procent)



Sammanfattning

På något sätt troende: 37 av 51 (72,5 procent)




Fråga 11

Hur tänker du dig Gud?

Pojkar

Så som Gud beskrivs inom någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och hinduismen: 1 av 28 (3,5 procent)

Som något som finns runt om kring oss hela tiden: 1 av 28 (3,5 procent)

Som en kraft i naturen: 1 av 28 (3,5 procent)

Jag har svårt att definiera Gud: 12 av 28 (43 procent)

Jag tror inte på någon Gud: 13 av 28 (46,5 procent)

Jag tänker mig Gud på ett annat sätt, nämligen : 0 av 28 (0 procent)



Sammanfattning

Tror på någon slags Gud: 15 av 28 (53,5 procent)



Flickor

Så som Gud beskrivs inom någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och hinduismen: 1 av 23 (4,5 procent)

Som något som finns runt om kring oss hela tiden: 2 av 23 (8,5 procent)

Som en kraft i naturen: 3 av 23 (13 procent)

Jag har svårt att definiera Gud: 9 av 23 (39 procent)

Jag tror inte på någon Gud: 8 av 23 (35 procent)

Jag tänker mig Gud på ett annat sätt, nämligen …: 0 av 23 (0 procent)



Sammanfattning

Tror på någon slags Gud: 15 av 23 (65 procent)



Totalt

Så som Gud beskrivs inom någon utav världsreligionerna, t.ex. kristendomen, islam och hinduismen: 2 av 51 (4 procent)

Som något som finns runt om kring oss hela tiden: 3 av 51 (6 procent)

Som en kraft i naturen: 4 av 51 (8 procent)

Jag har svårt att definiera Gud: 21 av 51 (41 procent)

Jag tror inte på någon Gud: 21 av 51 (41 procent)

Jag tänker mig Gud på ett annat sätt, nämligen …: 0 av 51 (0 procent)



Sammanfattning

Tror på någon slags Gud: 30 av 51 (59 procent)




Fråga 12

Hur tänker du kring yoga?

Pojkar

Det är intressant. Jag brukar regelbundet gå på yoga: 0 av 28 (0 procent)

Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan gå: 2 av 28 (7 procent)

Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig: 3 av 28 (10,5 procent)

Jag har inte provat yoga och tror heller inte att det är något för mig: 14 av 28 (50 procent)

Jag vet ingenting om yoga: 7 av 28 (25 procent)



Sammanfattning

Positivt inställda till yoga: 2 av 28 (7 procent)



Flickor

Det är intressant. Jag brukar regelbundet gå på yoga: 3 av 23 (13 procent)

Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan gå: 14 av 23 (61 procent)

Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig: 2 av 23 (8,5 procent)

Jag har inte provat yoga och tror heller inte att det är något för mig: 4 av 23 (17,5 procent)

Jag vet ingenting om yoga: 0 av 23 (0 procent)



Sammanfattning

Positivt inställda till yoga: 17 av 23 (74 procent)



Totalt

Det är intressant. Jag brukar regelbundet gå på yoga: 3 av 51 (6 procent)

Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan gå: 16 av 51 (31,5 procent)

Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig: 5 av 51 (10 procent)

Jag har inte provat yoga och tror heller inte att det är något för mig: 18 av 51 (35 procent)

Jag vet ingenting om yoga: 7 av 51 (13,5 procent)



Sammanfattning

Positivt inställda till yoga: 19 av 51 (37 procent)




Fråga 13



Hur tänker du kring meditation?

Pojkar

Det är intressant. Jag brukar regelbundet meditera: 3 av 28 (10,5 procent)

Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan göra det: 3 av 28 (10,5 procent)

Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig: 2 av 28 (7 procent)

Jag har inte provat och tror heller inte att det är något för mig: 15 av 28 (53,5 procent)

Jag vet ingenting om meditation: 5 av 28 (18 procent)



Sammanfattning

Positivt inställda till meditation: 6 av 28 (21,5 procent)



Flickor

Det är intressant. Jag brukar regelbundet meditera: 1 av 23 (4,5 procent)

Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan göra det: 16 av 23 (69,5 procent)

Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig: 1 av 23 (4,5 procent)

Jag har inte provat och tror heller inte att det är något för mig: 3 av 23 (13 procent)

Jag vet ingenting om meditation: 2 av 23 (87 procent)



Sammanfattning

Positivt inställda till meditation: 17 av 23 (74 procent)



Totalt

Det är intressant. Jag brukar regelbundet meditera: 4 av 51 (8 procent)

Jag tycker att det låter intressant, men brukar sällan göra det: 19 av 51 (37 procent)

Jag har provat några gånger, men det var ingenting för mig: 3 av 51 (59 procent)

Jag har inte provat och tror heller inte att det är något för mig: 18 av 51 (35 procent)

Jag vet ingenting om meditation: 7 av 51 (13,5 procent)



Sammanfattning

Positivt inställda till meditation: 23 av 51 (45 procent)




6.4 Bilaga 4. Intervjumall



Fråga 1. Intervju med alternativ



Tänk dig att du fick vara med och bestämma över framtidens samhälle. Vad skulle du värdera högst av dessa alternativ? Välj två utav alternativen och prioritera sedan vilket utav dem som du tycker är viktigast.



Omgång 1

1. Att folk har mycket att säga till om på sina jobb. Att chefer inte kör över anställda



2. Att vi har ett starkt försvar så att vi kan leva i trygghet



3. Att ekonomin är god och växer



4. Att miljön är vacker både i städer och på landsbygden



Omgång 2

1. Att kämpa för ett samhälle där idéer är viktigare än pengar



2. Att brottslighet bekämpas så att människor slipper vara rädda



3. Att ekonomin är stabil



4. Att samhället blir mindre opersonligt och att alla trivs



Omgång 3

1. Att folk har mycket att säga till om inom politiken och kan påverka vad som händer i landet



2. Att priserna på olika varor inte blir för höga



3 Att alla har rätt till sin egen åsikt och att det råder yttrandefrihet



4. Att vi har en pålitlig polisstyrka som håller god ordning



Den öppna intervjun

Fråga 2

Vad är viktigast i ett framtida arbete? Berätta vad som gör att du anser ett arbete vara bra.



Fråga 3

Vad lägger du helst dina pengar på?



Fråga 4

Hur tänker du kring utbildning och att plugga vidare?




6.5 Bilaga 5. Sammanställning av intervjuer med alternativ



Omgång 1

Anders

Prioritet 1: Alternativ nr 2. Att ekonomin är stark och växer (materialistiskt värde)

Prioritet 2: Alternativ nr 4. Att miljön är vacker i både stad och landsbygd (postmaterialistiskt val)



Björn

Prioritet 1: Alternativ nr 1. Att folk har mycket att säga till om på sina jobb. Förhindra att chefer kör över anställda. (postmaterialistiskt val)

Prioritet 2: Alternativ nr 3: Att ekonomin är stark och växer (materialistiskt val)



Cecilia

Prioritet 1: Alternativ nr 3: Att ekonomin är stark och växer (materialistiskt val)

Prioritet 2: Alternativ nr 1. Att folk har mycket att säga till om på sina jobb. Förhindra att chefer kör över anställda. (postmaterialistiskt val)



Dalia

Prioritet 1: Alternativ nr 4. Att miljön är vacker i både stad och landsbygd (postmaterialistiskt val)

Prioritet 2: Alternativ nr 2. Att vi har ett starkt försvar så att vi kan leva i trygghet (materialistiskt val)



Omgång 2

Anders

Prioritet 1: Alternativ nr 2. Att brottslighet bekämpas så att människor slipper vara rädda (Materialistiskt val)

Prioritet 2: Alternativ 1. Att kämpa för ett samhälle där idéer är viktigare än pengar (postmaterialistiskt val)



Björn

Prioritet 1: Alternativ nr 1. Att kämpa för ett samhälle där idéer är viktigare än pengar (postmaterialistiskt val)

Prioritet 2: Alternativ nr 2. Att brottslighet bekämpas så att människor slipper vara rädda (Materialistiskt val)



Cecilia

Prioritet 1: Alternativ nr3. Att ekonomin är stabil (materialistiskt val)

Prioritet 2: Alternativ nr 4. Att samhället blir mindre opersonligt och att alla trivs (postmaterialistiskt val)



Dalia

Prioritet 1: Alternativ nr 1. Att kämpa för ett samhälle där idéer är viktigare än pengar (postmaterialistiskt val)

Prioritet 2: Alternativ nr 2. Att brottslighet bekämpas så att människor slipper vara rädda (Materialistiskt val)




Omgång 3

Anders

Prioritet 1: Alternativ nr 3. Att alla har rätt till sin egen åsikt. Att det råder yttrandefrihet (postmaterialistiskt val)

Prioritet 2: Alternativ nr 1. Att folk har mycket att säga till om inom politiken och kan påverka (postmaterialistiskt val)



Björn

Prioritet 1: Alternativ nr 3. Att alla har rätt till sin egen åsikt. Att det råder yttrandefrihet (postmaterialistiskt val)

Prioritet 2: Alternativ nr 1. Att folk har mycket att säga till om inom politiken och kan påverka (postmaterialistiskt val)



Cecilia

Prioritet 1: Alternativ nr 1. Att folk har mycket att säga till om inom politiken och kan påverka (postmaterialistiskt val)

Prioritet 2: Alternativ nr 3. Att alla har rätt till sin egen åsikt. Att det råder yttrandefrihet (postmaterialistiskt val)



Dalia

Prioritet 1: Alternativ nr 3. Att alla har rätt till sin egen åsikt. Att det råder yttrandefrihet (postmaterialistiskt val)

Prioritet 2: Alternativ nr 1. Att folk har mycket att säga till om inom politiken och kan påverka (postmaterialistiskt val)




6.6 Bilaga 6. Transkribering av intervjuer



A = Anders

B = Björn

C = Cecilia

D = Dalia

E = Emma



Intervju tillsammans med Anders



Intervju med alternativ



E: Jag tänkte att du ska få fantisera. Tänk dig Sverige om tio år.

A: Mm.

E: Det är du som bestämmer och Sveriges öde ligger i dina händer. De värderingar du har är de som kommer att påverka landet.

A: Ok.

E: Du ska få fyra påståenden av mig och välja två utav dem som känns extra viktiga.

A: Ok.

E: Sen ska du också välja vilket utav påståendena du värderar allra högst.

A: Ok, jag förstår. Det är de här fyra?

E: Ja, precis.



Omgång 1

A: Den om försvaret väljer jag bort. Jag vill inte att Sverige ska ha ett eget försvar, utan att man arbetar med sånt tillsammans i EU.

E: Ok, som ett helhetstänk?

A: Ja, precis.

E: Är det främst för att spara pengar, eller?

A: Ja, lite därför, men också för att det känns som en felvärdering att koncentrera sig så mycket på en armé. Det finns viktigare saker att tänka på i ett samhälle.

E: Som vad då?

A: Ja, men som att ta hand om människor liksom.

E: Vården och så?

A: Ja, till exempel.

E: Vilka utav alternativen tycker du är viktigast?

A: Jag har svårt att välja. Men det blir nog ändå en god ekonomi. Jag väljer fyran och trean. Och Ekonomin blir viktigast.

E: Mm, varför tycker du så?

A: Ekonomin är grunden till allting. Så länge man har en god ekonomi kan man utveckla det mesta andra.

E: Ja, ok. Som vad då?

A: Ja, men som att människor trivs på sina jobb och polisen och det där.

E: Ok, ekonomin blir en förutsättning för det?

A: Ja. Om man tänker Sverige så är det ju väldigt bra ekonomi om man jämför med andra länder. Och därför trivs folk bra i Sverige.

E: Mm, jag förstår. Det här andra påståendet du har prioriterat som andraval. Att miljön är vacker, hur tänker du kring den?

A: Ja, men man stressar ju mindre när det är fint runt omkring och det blir ett bättre klimat.

E: Du tänker ur miljösynpunkt alltså.

A: Ja, jag tycker det är väldigt viktigt och att man mår bättre om det är fint runt omkring.

E: Mm.

A: Sen tycker jag också att det är viktigt att folk har mycket att säga till om på arbetsplatsen. Men inte lika viktigt som de andra två. 



Omgång 2

E: Ja, jag förstår. Då får du fyra andra påståenden här.

A: Mm.

Paus. Anders tänker och väljer mellan olika påståenden.

A: De här tar jag.

E: Ja, ettan och tvåan. Vilken tycker du är viktigast?

A: Jag tror det är att bekämpa brottsligheten. Jag är inte helt säker.

E: Hur tänker du kring det valet?

A: Ja, men det med brottsligheten, det ska inte vara så att man blir rädd för att bli överfallen, när man går ut eller någonting.

E: Nej.

A: Eller att det ska vara som i andra länder att man ska behöva byta promenad för att man är rädd.

E: Det ska vara ett mer öppet klimat?

A: Ja, för om man är rädd du kan man också bli lurad, att köpa massa saker till exempel. Typ som i USA, terroristerna kommer – köp fallskärm.

E: Skratt. Mm, jag förstår.

A: För då kan man använda sig av skrämsel och så köper folk vad som helst. Och det är inte bra heller.

E: Nej. Ditt andra val var det här med att idéer är viktigare än pengar. Hur tänker du kring det?

A: Ja, men om alla fokuserar på pengar, då blir det ju allt livet går ut på.

E: Mm

Paus

A: Ja, men då är det liksom att man jobbar för att få pengar, inte för att jag ska kunna leva.

E: Känns det som ett negativt samhälle?

A: Det känns som negativt. Mm. Idéer i min åsikt är det bättre.

E: Det har ett större värde för dig?

A: Ja, precis. Att man kan stå fast vid vad man själv tycker.

E: Mm.

A: Så att man inte behöver ändra sig för att få mer betalt till exempel.

E: Tror du att folk mår bättre i ett sådant samhälle också?

A: Ja, jag tror de mår bättre.

E: Hur tycker du att vårt samhälle är? Är det viktigare med idéer än pengar?

A: Det är mer en balansgång, man kan inte gå extremt på det ena eller andra. Det går ju inte att leva i ett samhälle där det bara är idéer som räknas.

E: Pengarna är en förutsättning menar du?

A: Ja, men det är ju mycket bättre här än i vissa länder. Som jag var i Australien och då måste man betala allt, så här skatter och grejer varje vecka. Och då blir det bara att man tänker på det hela tiden.



Omgång 3

E: Ja, just det, jag förstår. Mm. Du ska få fyra ytterligare alternativ.

Paus.

E: Det gick fort. Det blev ettan och trean?

A: Mm

E: Ja, vilken är viktigast?

A: Yttrandefrihet är viktigast.

E: Varför tycker du det?

A: Jo, man ska få tycka vad man vill, så länge det inte kränker för mycket.

Paus.

A: Man ska aldrig behöva vara rädd för att yttra något.

E: Just det. Och det här med politiken. Är det viktigt att alla människor kan påverka, hela tiden?

A: Ja, för då har man ju ett samhälle som följer folket. Och då kan man lita på politikerna. Jag tror att de ofta gör lite som de själv tycker.

E: Mm, det blir lätt så. Tycker du att Sverige har ett bra system idag?

A: Ja, men jag skulle vilja kunna påverka lite mer. Som i Schweiz. Då har folket sagt vad de vill.



Den öppna intervjun



E: Ja, just det. Vi går vidare. Vi pratar om jobb. Om du tänker ditt framtida jobb, ett jobb du tycker om. Vad värderar du där?

A: Det skulle vara intressant kanske, att man har mycket att säga till om. Inte för stressigt heller.

E: Mm, just det. Att man kan må bra på jobbet?

A: Ja. Och jag vill inte bli helt sönderarbetad.

E: Nej, just det. Det här med eget ansvar och själv få påverka jobbsituationen. Vad tänker du kring det?

A: Ja, det är också viktigt.

E: Man kan ju också tänka på arbete utifrån samhällsnyttan. Alltså att jobbet gör gott för samhället i stort. Är det något du tänker på när du tänker dig ditt framtida jobb?

A: Visst är det viktigt, men ändå inte för viktigt. Det är inte viktigare än att man själv mår bra.

E: Nej. Ok. Jag förstår. Det här med status på jobbet. Tänk dig att du träffa släkten och de frågar vad du har för jobb. Känns det då viktigt att du har ett så kallat högstatusjobb?

A: Ibland kanske. Det kan vara det, men inte så mycket. Det viktiga är ju att man trivs på jobbet.

E: Vi pratar lite om pengar. I enkäten frågade jag vad du väljer att göra med dina pengar. Vi kollar vad du svarade.

A: Mm.

E: Du prioriterade en resa och upplevelser.

A: Ja, precis.

E: Om vi tar det här med att resa. Varför är det viktigt tycker du?

A: Det är kul att se nya ställen.

E: Och då är det alltså ett större värde än till exempel en ny bil?

A: Ja, jag tycker jag får ut mer av att resa. Vi har alltid rest mycket i min familj.

E: Hur viktigt är det i din kompiskrets vad man har för bil eller kläder?

A: Det kan ha vikt, men inte så viktigt.

E: Hur tänker du kring utbildning. Vill du plugga vidare?

A: Ja, fast inte direkt.

E: Ok, om du tänker dig att du pluggar vidare, vad är det som lockar med studierna? Pluggar du för att få ett drömjobb eller mer för att utveckla kunskaper?

A: Jag vet inte riktigt vad jag vill jobba med, så det är inte drömjobbet är det nog inte. Utvecklas är bra. Sen är det väl också bra om man får ett jobb där man tjänar tillräckligt. Det behöver inte vara för mycket, men ja, till det nödvändigaste.

E: Mm, lönen är viktig men inte allt?

A: Ja, precis. […]



Intervju tillsammans med Björn



Intervju med alternativ



Omgång 1

E: Jag har tänkt att du ska få tänka dig framtidens Sverige, framtidens samhälle och att det är du som bestämmer i det här samhället.

B: Mm, ok.

E: Det är alltså du som bestämmer över Sveriges framtid. Jag ska ge dig fyra kort och du ska få prioritera vilka utav två utav alternativen du tycker är viktigare än de andra.

B: Mm.

E: Och så prioriterar du sen mellan de två.

B: Mm, jag förstår.

Paus. Väljer mellan korten.

B: Så, så där väljer jag.

E: Ettan först sen trean. Hur tänker du kring det?

B: Jo, därför att om människor trivs på sina jobb mår de bra och då blir det ett bra kretslopp. Folk blir motiverade till att jobba. Och att ekonomin är god, det hänger ihop med de där. Om landet har god ekonomi då tror jag folket mår bra.

E: Ok

B: Ja, och är ekonomin bra, då fixar vi en god miljö och allt det här. Det hänger ihop. Det bygger på varandra.



Omgång 2

E: Ok, bra. Du ska få fyra till kort.

B: Ettan och tvåan. Ettan först och tvåan sen.

E: Varför är det viktigt att idéer är viktigare än pengar?

B: Jo, men det motiverar till att komma med idéer, så att man inte tänker att, nej den här idén kan jag inte ta, för då kommer vi inte gå med vinst.

E: Mm. Och det känns viktigt?

B: Ja, det tycker jag. Och har man bra idéer kommer ju pengarna på köpet.

E: Så det där hänger ihop?

B: Ja, exakt.

B: Och sen nummer två, det bygger på att det inte är många som vill jobba och komma med idéer om man är rädd. Då blir man inte lika motiverad.

E: Så därför valde du det kortet?

B: Jag tror på att i första hand kämpa för personers idéer och sen i andra hand att göra så att människorna känner sig trygga.



Omgång 3

E: Ok, jag förstår. Du ska få fyra nya alternativ.

B: Ja.

E: Det går till på samma sätt.

Paus

E: Ettan och trean?

B: Mm, men jag ska tänka lite grann först. Jag tar trean först och ettan sen. Jag tycker det är viktigt med yttrandefrihet så att alla kan visa vad de tycker. Om de kan få fram det som de vill, och också gå till ettan, att man kan påverka i politiken, då tror jag att samhället blir bra.

E: Hur viktigt är polisen och tryggheten den ger?

B: Jag tycker att det är viktigt, men har man chansen att påverka samhället underifrån då tror inte jag att det är några problem med trygghet och så.



Den öppna intervjun



E: Ja, just det. Jag tänkte prata lite om jobb och så. Jobbar du nu?

B: Ja, det gör jag faktiskt, jag jobbar med festlokaler och så. Extra. […]

E: Jag förstår. Är det något sånt du vill jobba med i framtiden?

B: Skulle kunna vara faktiskt, jag trivs jättebra på jobbet. Det är bra personal och ja, i stort det känns bra, jag trivs.

E: Vill du berätta lite om vad du tror gör att du trivs på det här jobbet?

B: Jag trivs med arbetssättet. Man får åka runt och vara ute, inte bara sitta på ett kontor. Det kan väl också vara givande, men jag tycker ändå att det är viktigast att röra på sig. Jobbet blir inte lika varje dag. Och det är viktigt för mig, så att jag inte tröttnar på det.

E: Mm.

B: Plus att jag tycker att det är ett roligt arbetssätt, att skapa och så. Att bygga upp och se ett resultat, det gillar jag.

E: Ja, just det. Det här att du är kreativ, det är viktigt?

B: Ja, det är det. Och att ta eget ansvar. Man har mallar man bygger efter, men lite ansvar har jag själv.

E: Tänker du något på den status ett arbete har? Till exempel att du vill berätta för släkten om vilket bra jobb du skaffat dig.

B: I först hand är det jag som ska trivas. Det är ju jag och ingen annan som ska gå till jobbet varje dag. Jag vill ha ett jobb som jag trivs själv i, men sen måste man ju tänka på varför man jobbar. Man jobbar ju dels för att tjäna pengar då, sen är det ju också viktigt att det är roligt. Man tänker framåt, att man ska hålla på med det ett tag också. Så på det sättet tycker jag att det är viktigast att det är ett jobb jag trivs med. Det är det viktigaste.

E: Mm, just det. Hur viktigt tycker du att pengar är, lönen?

B: Det är väl viktigt om man sparar till något speciellt. Men framför allt tänker jag nog att jag nöjer mig med det jag har. Jag har mat på bordet och råd att åka bil till jobbet, då är det helt klart viktigare att jag trivs och har kul än att det kommer ännu mera pengar.

E: Ja just.

B: Man får prioritera.

E: Det här med att arbetet gör någon nytta för samhället. Har du funderat kring det?

B: Lite kanske.

E: I enkäten på fråga fyra prioriterade du andra saker framför att göra nytta för samhället. Känns det som att andra värden står över det här med, ja, samhällsnytta?

B: Ja, det gör det nog. Eller jag vill väl inte påverka negativt, men jag tänker nog inte heller så mycket på att bidra väldigt mycket. Det kanske blir mer när man blir äldre.

E: Ja, jag förstår hur du tänker. Det här med att köpa saker. Är det viktigt med vissa saker, som bil och kläder.

B: Jo, visst är det roligt att ha datorer och mobil och så. Kläder också. Men det är lite till och från. Ibland vill jag ha en viss pryl, och då sparar jag. Men inte i stort tror jag. Det varierar.

E: En utav frågorna i enkäten handlade om vad man helst lägger sina pengar på. Du valde som första prioritet en resa.

B: Ja, just det.

E: Varför valde du så, vill du berätta?

B: Jag har hört att många äldre har ångrat att de inte rest och så. Som har börjat jobba för tiden. Och tjänat pengar. Sen sitter man där och har pengar men har missat mycket, typ upplevelser.

E: Är det, det som du känner att du skulle missa?

B: Ja. Man har nog missat många upplevelser. Vänner. Kontakter och så, och det är tråkigt.

E: Mm, hur viktigt är det med utbildning? Och plugga vidare?

B: Joo, det är väl viktigt. Jag tror jag pluggar vidare

E: Varför vill du det tror du?

B: Jo, men jag vill vara säker på att det jobb jag väljer, att jag har något i ryggen. Det känns tryggare.

E: Som en trygghet?

B: Ja, faktiskt.

E: Så en vidareutbildning skulle mer vara som en försäkring än som kanske något som utvecklar dig som person osv.

B: Ja, så är det nog. Det är inte något jag riktigt tänker på när jag tänker att plugga vidare.

E: Det du lär dig här på skolan, känns det som något du har nytta av, i livet i stort?

B: Ja, det gör det. Jag börjar förstå det nu, att allt hänger ihop. Och att jag behöver alla delar för att utvecklas. Det bygger på varandra. […]



Intervju tillsammans med Cecilia



Intervju med alternativ



Omgång 1

E: Den första frågan bygger på att du ska få fantisera. Vi tänker oss framtidens Sverige. Och i det här Sverige är det dina värderingar som gäller.

C: Ja, just det.

E: Du får fyra lappar av mig där du prioriterar två.

C: Mm, ettan och trean är viktigast.

E: Ja, just det.

C: Ja, för med en god ekonomi kan man göra något åt miljön. Och fungerar det på jobbet, så kommer samhället må bra.

E: Så du tycker att alternativen hänger ihop med varandra?

C: Ja, de bygger på varandra

E: Och du tycker att det är viktigt att folk kan höja sin röst på arbetet?

C: Ja, det tycker jag. Det får inte vara en som bestämmer, utan allas idéer måste komma fram. Man måste jobba tillsammans för att folk ska må bra.

E: Ja. Vilket utav alternativen känns viktigast?

C: Ettan, ekonomin. Men också det här med arbeten. Man ska kunna påverka.



Omgång 2

E: Jag förstår. Jag ska ge dig fyra till.

C: Mm.

C: Jag väljer den här. Fyran och trean. Tyvärr trean.

Himlar med ögonen.

E: Du väljer ekonomi. Varför säger du tyvärr?

C: Jo, men jag tycker inte att pengar är viktigast av allt. Men för att kunna förverkliga alla idéer så måste man ha pengar. Det är ju bara verkligheten. Och så att samhället blir mindre opersonligt och att alla trivs. Det tycker jag är väldigt viktigt. Det är ju det allt går ut på.

E: Vilken prioriterar du högst?

C: Det är samma där, jag vill välja ekonomin som andra. Men jag gör inte det, det är först. Och det är synd. Det är synd att pengar ska styra allt.

E: Du vill inte ha ett sådant samhälle?

C: Nej, för pengar gör folk galna!

E: På vilket sätt?

C: Jo, men pengarna läggs på fel saker, man glömmer att det är viktigast om människor mår bra, inte om det finns pengar att köpa fina saker för. Till exempel det nya torget i stan. Varför lägger man pengar på det? När typ vård och skola behöver pengarna.

E: Mm, men ändå är pengar viktigt tycker du?

C: Ja, det är det. Men man ska prioritera rätt saker.



Omgång 3

E: Mm, du ska få fyra nya lappar

Paus

C: Ja, ettan och trean. Om det är så att vi har pengarna, ska vi få vara med och påverka. Som här i staden skulle vi människor vilja lägga pengar på andra saker än det kommunen lägger dem på. Och att alla kan säga sin åsikt det är bra.

E: Ja, vilken är viktigast?

C: Att man har mycket att säga till om i politiken. Jag vill ha mer att säga till om, vi lever i demokrati, men frågan är hur länge vi kommer att se det så. Jag vill påverka mer. Alla partier är lika dana också.

E: Så det skulle du ändra på i ditt framtida samhälle?

C: Ja!

E: Och varför är yttrandefriheten så viktig?

C: Alla mår bra av att känna att de är med och bestämmer. Det är liksom en mänsklig rättighet.



Den öppna intervjun



E: Jag tänkte att vi skulle prata om framtida jobb. Och vad du tycker är viktigt med jobb. Vilka värden känns viktiga?

C: Att det är roligt. Det ska vara roligt att gå till jobbet.

E: Och var finns det roliga?

C: Både i själva arbetsområdena och arbetskompisarna

E: Ok. Hur tänker du kring hög lön?

C: Så länge det är roligt så är det lugnt bara jag klarar mig. Men det är viktigast att det är roligt.

E: Ja, just det. Det här med status på jobbet, är det viktigt?

C: Ja, men det är väl roligt om det har status. Men jag vill inte skryta. Det är inget större värde att det är ett statusjobb. Det viktigast är om jag tycker om att gå dit.

E: Tycker du om att ha eget ansvar.

C: Ja, jag kan jobba i grupp, men det bästa är att bestämma själv, det skulle vara roligt med eget ansvar.

E: Det här med samhällsnytta, och hjälpa till i samhället, tänker du något på det?

C: Jag tycker att det är viktigast att jag själv trivs. Och gör jag det tror jag att jag gör nytta till samhället. Sen gör jag gärna mycket för samhället, räddar världen om det är så. Men jag måste ju trivas själv också!

E: Det här med pengar, är det viktigt?

C: Jo, det är det. Men jag sparar inte så mycket pengar. Vadå, jag dör ju nån dag i framtiden. Vad ska jag då göra med pengarna?

E: Vad vill du göra med pengarna nu då?

C: Jag tror jag vill resa. Och inte bara till de här paradisställena, utan jag vill se någonting, jag vill jämföra med Sverige. Se andra slags sätt att leva. Då skulle jag få en annan syn på saker och få nya tankar och idéer tror jag.

E: Ja, just det. Det här med prylar då?

C: Nej, men jag har inte brytt mig om saker och kläder så mycket förut. Kanske lite mer nu, men jag tycker det är viktigare med annat.

E: Är utbildning viktigt för dig?

C: Ja, det tycker jag. Och det här vi pratade om förut med status, det är inte därför jag vill plugga, utan för att jag själv ska känna att jag har gjort någonting, klarat av det. Om det står på papper eller inte struntar jag i. […]



Intervju 4 tillsammans med Dalia



Intervju med alternativ



Omgång 1

E: Det jag undersöker är värderingar som ungdomar har och jag tänkte att du skulle få berätta lite om dina värderingar. Du ska tänka sig framtidens samhälle och du ska tänka att det är du som bestämmer där och det är dina värderingar som påverkar.

D: Ja, ok, det blir bra.

E: Mm, jag ska ge dig fyra slags alternativ där du väljer två som känns extra viktiga.

D: Ja, det här var svårt.

Paus

D: Men jag tror på tvåan och fyran.

E: Vilken är viktigast

D: Jag är väldigt mycket för miljön. Det är viktigast. Men människorna är också viktigt. Och att de känner sig trygga är viktigt.

E: Varför är miljön viktig?

D: Därför att den är grunden till att må bra. Vi är ingenting utan den och mår bra av den.

E: Det här med försvar tycker du att det är viktigt?

D: Ja, det är lite viktigt, fast mest tryggheten, det finns de som krigar. Så det är nödvändigt. Egentligen tycker jag att det är onödigt, men jag vet att folk håller på så, så därför har jag med det alternativet.

E: Ekonomin då?

D: Ja, det är också viktigt, det var min nästa i prioritet.  Det är ett ont gott. Pengar är ju faktiskt viktigt, även om att jag tycker annat är viktigare. Ett land måste ha en god ekonomi för att folk ska må bra.



Omgång 2

E: Ja, förstår. Du ska få fyra till lappar.

D: Ja, det var också svårt. Paus, tänker länge. Men ettan och tvåan.

E: Vilken känns viktigast?

D: Det här med idéer är viktigt. Så ettan är viktigast. Man ska få säga vad man tycker, det är viktigt med liberalism. I mitt samhälle är idéer viktiga. Idéerna kommer från folket, folket ska bestämma.

E: Hur tänker du kring att det är viktigt med att bekämpa brottslighet?

D: Ja, men ett folk måste vara tryggt. Det hör ihop med att man får säga vad man själv tycker, ingen ska känna rädsla, det ska finnas kontroll.



Omgång 3

E: Ok, Du ska få fyra alternativ till.

D: Här väljer jag nummer tre och nummer ett, men yttrandefrihet är högst. Jag tycker det är jätteviktigt.

E: Varför?

D: Jo, men alla människor är ju olika och förstår saker på olika sätt, därför ska alla komma till tals. Vågar alla säga vad de tycker blir samhället bäst, man kan inte kväva alla. Och det är också viktigt i politiken. Ettan och trean hör ihop

E: Och det är alltså viktigare än både ekonomin och polisen?

D: Ja, jag tycker nog det. För ett samhälle utan demokrati kan aldrig fungera. Då är det andra inte viktigt, om inte folk är fria och mår bra.



Den öppna intervjun



E: Mm, bra. Jag tänkte att vi skulle prata lite om framtida jobb. Vet du vad du vill arbeta med?

D: Jag skulle vilja bli arkitekt.

E: Ja, just det. Vad i jobbet gör det till ett bra jobb?

D: Jag tror att det mycket går ut på att man kommer på vad man tycker om att göra, och sen gör det så mycket som möjligt. Då mår man bäst. Och jag älskar att rita och skapa och då känner jag att ska ha ett jobb där jag kan göra det så mycket som möjligt.  Samtidigt är logik kul, därför är arkitekt bra för mig.

E: Är det så att du känner att du mår bäst i det yrket? Eller tänker du att det är viktigt att hitta rätt, för att man gör mest nytta på det arbetsplatsen?

D: Det viktiga är att jag trivs där. Sen om jag trivs tror jag att jag gör nytta också. Jag prioriterar ändå att jag mår bra på jobbet. Klart att jag vill göra någon nytta, jag vill inte göra något negativt för andra. Men det är viktigast att jag mår bra. Det som jag får ut mest av, det är där jag ska vara i framtiden. Om alla följer sitt kall går det bra.

E: Är det där med kall viktigt?

D: Jag tycker det, följer man sin egen vilja gör man mest nytta för andra.

E: Det här med eget ansvar på arbetsplatsen, är det viktigt?

D: Ja, det tycker jag. Att det går att säga till om saker, det är viktigt. Man ska våga gå emot en chef, då blir klimatet bäst.

E: Lönen då? Hur pass viktig är den?

D: Det är viktigt, man är ju materialist

E: Tycker du att vi har ett materialistiskt samhälle?

D: Ja, det tycker jag. Pengar är viktigt. Men jag har 800 kronor i månaden och jag överlever. Jag behöver inte så mycket mer, inte den där jättehöga lönen. Bara jag klarar mig. Men skulle jag må dåligt av det jag gör, då spelar pengar ingen roll.

E: Skulle du kalla dig för materialist?

D: Ja, ibland. Kläder och I-pod, betyder ändå mycket. Det är en viktig faktor.

Suckar.

E: Tycker du att det är synd?

D: Ja, det tycker jag. Jag tycker det är tråkigt hur vi dömer människor efter pengar. Fattiga människor värderas annorlunda.

E: En utav enkätfrågorna handlade om vad man helst gör med sina pengar. Du prioriterade en resa som första val.

D: Ja, jag tycker det brukar ge mer. Kläder och teknik går ur mode, men en resa har man kvar. Man kanske förbättrar relationen med en kompis. En resa tjänar man alltid på att göra. Man har kvar sina minnen. Och man utvecklas som människa på en resa.

E: Och det prioriterar du högre?

D: Ja, det gör jag.

E: Vi går tillbaka till det här med jobb. Jag undrar lite över hur viktig status är i ett jobb.

D: Det tycker jag inte är viktigt. Huvudsaken man själv är nöjd. Är man skitnöjd med att vara städare då är det status för mig. Lyser det entusiasms ur en människa som talar om sitt jobb, då blir det intressant vad personen än sysslar med.

E: Mm. Det här med utbildning, är det viktigt.

D: Ja, det är så vi driver samhället vidare. Man kan förebygga så mycket annat så.

E: Hur menar du då?

D: Jo, men när man utvecklar kunskaper så driver man samhället framåt. Man får en större förståelse för andra människor när man blir utbilda sig. Utbildning är kärnan till ett bra samhälle och utveckling.

E: Du säger att du växer när man utbildar sig?

D: Ja, man lär sig för livet, växer som person. Jag lär mig för att jag vill. […]
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