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Kvinnors attityder till miljömedvetenhet  

påverkas av ålder och vilja att passa in 
 

Jenny Allansson Ahlberg och Sofia Lönnberg 

 
 

Miljömedvetenhet är ett aktuellt ämne och samhällets normer går i en 

miljömedveten riktning. Eftersom tidigare forskning visat att kvinnor är mer 

miljömedvetna än män samt att kvinnor har en högre vilja att passa in i 

samhällets normer, har endast kvinnor deltagit i denna undersökning. Syftet 

är att utifrån en enkätundersökning ta reda på om det finns ett samband 

mellan kvinnors attityder till miljömedvetenhet och ålder samt strävan efter 

social normativitet. I undersökningen deltog 96 kvinnor och resultatet 

visade att ju äldre kvinnor är desto mer miljömedvetna är de samt att ju 

högre grad av miljömedvetenhet en kvinna har desto högre strävan efter 

social normativitet har hon. Resultatet visade även att är en kvinna äldre så 

är hon mer miljömedveten och därmed också har en högre strävan efter 

social normativitet. Utifrån resultatet diskuteras hur man kan arbeta med att 

öka förståelse för hur samhället kan få medborgarna att agera mer 

miljömedvetet. 

 
Key words: attitude, environmental awareness, social desirability, age differences, 

women 

 

 

Inledning 
 

 

Idén bakom uppsatsen 
 

Jorden och dess resurser har, sedan människans ankomst, blivit påverkat på många negativa 

sätt. När miljöns kvalité försämras, påverkas människans hälsa och livskvalité negativt. 

Människan måste lära sig att tillvarata jordens förmåga att hysa många olika livsformer och 

inse att naturresurserna är begränsade (Europeiska kommissionen, 2006).  

Miljömedvetenhet är idag ett aktuellt ämne i samhällsdebatten och det finns mycket 

forskning kring ämnet. Därför är det av stor betydelse att ha kännedom om människors 

attityder till miljömedvetenhet. Miljömedvetenhet definieras i denna uppsats som att 

individen aktivt gör val för att individens livsstil ska ha så lite negativ påverkan på miljön 

som möjligt. Individen tänker och resonerar kring konsekvenser som olika val innebär för 

miljön i individens vardag. Att vara miljömedveten innebär alltså att individen är medveten 

om att dennes beteende påverkar miljön och att denne anpassar sitt beteende så att 

konsekvenserna av agerandet blir små eller minimala på miljön. Om individen har en stark 

positiv attityd till miljömedvetenhet innebär detta att personen har en hög grad av 

miljömedvetenhet.  

Att försöka kartlägga hur attityder kan påverkas och förändras är ingen lätt uppgift. 

Författarna försökte med denna uppsats undersöka om kvinnors ålder och vilja att passa in 

kan påverka deras attityd till miljömedvetenhet. Om en kvinna tycker det är viktigt att passa 

in i sin omgivnings normer och värderingar, och dessa säger att det är viktigt att bry sig om 

miljön, borde kvinnan ha en starkare attityd till miljömedvetenhet. Social önskvärdhet är ett 
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begrepp som mer förknippas med att kontrollera svaren i enkätundersökningar (response bias) 

och eftersom författarna inte kunde hitta något liknande begrepp i den aktuella forskningen 

för det de ämnade undersöka, skapades begreppet Strävan efter social normativitet. 

Definitionen av detta begrepp är en persons vilja att passa in i samhällets normer och 

värderingar. Med detta menas att människor, eftersom de bl.a. är rädda för kritik från andra 

människor, kommer att agera i linje med den allmänna uppfattning, alltså de normer och 

värderingar, som finns i samhället.  

 

 

Attityder 
 

Attityder är komplexa och idag finns det ingen enskild allmängiltig teori som kan förklara hur 

attityder uppstår, hur deras styrka definieras samt hur de påverkas och förändras. Ändå är 

attityder mycket viktiga såväl för forskare som för andra människor i livet eftersom alla 

människor har attityder till sakfrågor, objekt, människor, händelser, fenomen m.m.(Monroe & 

Read, 2008). Kowalski och Westen (2005) förklarade att attityder har kognitiva komponenter, 

vilka kan vara mer eller mindre komplexa och skilja sig på olika nivåer. En attityd kan t.ex. 

vara specifik eller mer generell. Två personer som har lika starka positiva attityder till ett visst 

attitydobjekt kan ha olika grader av komplexitet i sina attityder. Den ena personen kan 

exempelvis ha lagt ner mer eftertanke i attitydfrågan och har fler argument till att denne 

tycker som denne gör än den andra personen.  

Attityder har kopplingar till affekter (känslor), beteendetendenser och kognition (tankar) 

(Myers, 2008) och det finns idag flera olika definitioner på vad attityder är. En definition 

kommer från Myers (2008): “A favorable or unfavorable evaluative reaction toward 

something or someone (often rooted in one´s beliefs, and exhibited in one´s feelings and 

intended behavior).” En annan definition är skriven av Petty, Wegener och Fabrigar (1997): 

“… attitudes are commonly vied as summary evaluations of objects (e.g. oneself, other 

people, issues etc) along a dimension ranging from positive to negative” (s. 611). Crano och 

Prislins (2006) menar att följande definition är accepterad av många och det är också den 

definition som valts för denna uppsats: 

 

… an attitude represent an evaluative integration of cognitions and affects 

experienced in relation to an object. Attitudes are the evaluative judgments 

that integrate and summarize these cognitive/affective reactions. These 

evaluative abstractions vary in strength, which in turn has implications for 

persistence, resistance, and attitude-behavior consistency. (s. 347). 

 

Attityder är inte bara intressanta när det kommer till den enskilda individens fördomar och 

stereotyper, utan kan även sättas in i ett större samhällsperspektiv, såsom inom politiken, t.ex. 

miljöpolitiken. Många av de miljöproblem som finns i världen idag beror till stor del på 

människan (Europeiska kommissionen, 2006). Utifrån detta kan slutsatsen dras att det också 

borde vara världsmedborgarnas ansvar att ändra sin livsstil för att förbättra och därmed 

bevara, den värld människan och jordens övriga organismer lever i.  
 

 

Attityd till miljömedvetenhet 
 

Under de senaste decennierna har jorden förlorat över 200 miljoner hektar skog, och 

ökenområden har ökat i area med 120 miljoner hektar. Tusentals djur- och växtarter har 

utrotats och mänsklighetens population har ökat med nästan 1,6 miljarder människor. Några 
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av de viktigaste och mest akuta miljöproblemen idag är klimatförändringar, föroreningar, 

minskade färskvattenskällor, försämringar av kustområden och hav, markförstörelser, 

minskad biologisk mångfald, giftiga avfall, hanteringar av bioteknik samt skydd av 

människans hälsa och livskvalité (Maibach, 1993). 

 Den globala uppvärmningen som skett under de senaste 50 åren beror till största delen på 

människans verksamhet. Ett av de största hoten, ur både miljöperspektiv och ur social och 

ekonomisk synvinkel, är klimatförändringen. Ett exempel är att under 1900-talet ökade 

jordens genomsnittliga yttemperatur med ca 0,6˚C. Klimatförändringen bidrar till många av 

de problem som miljön drabbas av. Några exempel är stigande havsnivåer som i sin tur hotar 

kustområden och mindre öar, ostadigare väder med fler stormar och torrperioder, vilket i sin 

tur leder till översvämningar och vattenbrist. Klimatförändringen gör också att vissa arter 

riskerar att utrotas eftersom de inte klarar av att anpassa sig till de nya förutsättningarna på 

jorden (Europeiska kommissionen, 2006). 

Världens medborgare har blivit mer medvetna om sin påverkan på miljön, det märks 

genom bl.a. fler ekologiska och närproducerade produkter, ökandet av flera stora 

organisationer som arbetar för en bättre miljö (t.ex. Green peace) och även Europeiska 

unionen (EU) arbetar med att förbättra miljön. EU menar att det är viktigt, inte bara för 

människorna i dagens samhälle, utan det är också viktigt för kommande generationer att vi tar 

ansvar för den värld vi lever i så att våra barn och barnbarn och deras barn kommer att kunna 

andas ren luft och leva i en miljö som erbjuder alla de möjligheter, om inte fler, som erbjuds 

oss (Europeiska kommissionen, 2006). 

Maibach (1993) menade att även om människors attityder går i en miljömedveten riktning 

och att de blivit allt mer värnande om miljön, väger människan hela tiden fördelar med 

miljöåtgärder mot kostnaden för den enskilda individen. Olika människor är villiga att betala 

olika kostnader och olika mycket för att skydda miljön. Utifrån detta kan man fråga sig om 

det skiljer sig åt mellan könen hur mycket individen är villig att investera i en bättre miljö, 

men kanske kan också ålder påverka investeringsbeslutet.  

När det gäller kopplingen mellan attityd och miljömedvetenhet genomförde Nigbur, Lyons 

och Uzzell, (2010) en studie i Storbritannien om vad som påverkar, och är avgörande, för 

individen för att återvinna hushållsavfall. Att återvinna hushållsavfall tolkas som att agera 

miljömedvetet och innebär därmed att en individ som återvinner sitt hushållsavfall har en 

högre grad av miljömedvetenhet än en individ som inte återvinner sitt hushållsavfall. 

Författarna kom fram till att intentionen är den mest betydande faktorn när det gäller på vilket 

sätt en individ kommer att agera. Intentionen är i sin tur troligtvis kopplad till individens 

attityd, subjektiva normer (alltså om individen förväntas agera på ett visst sätt) samt upplevd 

personlig kontroll (alltså individens uppfattning att denne kan agera på ett visst sätt). Om 

individen upplever att denne inte har möjligheten, kapaciteten, att bete sig på ett visst sätt kan 

detta åsidosätta all intention att agera på ett visst sätt. Tillämpat på miljömedvetenhet betyder 

alltså detta att om individen har intentionen att vara miljömedveten och om det också 

förväntas av individen att vara miljömedveten och individen har möjligheten att vara detta, så 

borde också fler personer har en högre grad av miljömedvetenhet. Vidare menar författarna att 

intentioner förutsäger beteende, medan attityder, upplevd kontroll och den personliga normen 

förutsäger intentionen att agera på ett visst sätt, t.ex. att återvinna och därmed agera mer 

miljömedvetet. 

Omgivningens påverkan på individen har alltså också betydelse för hur hög grad av 

miljömedvetenhet en individ har och därmed hur individen agerar miljömedvetet eller ej. En 

person som har en stark attityd till miljömedvetenhet bör alltså ha en hög grad av 

miljömedvetenhet och därmed agera på ett sätt som påverkar miljön så lite negativt som 

möjligt. Om samhället och omgivningen har en starkt positiv attityd till miljömedvetenhet 
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borde fler individer också ha en hög grad av miljömedvetenhet och därmed agera mer 

miljömedvetet än om samhället hade en starkt negativ attityd till miljömedvetenhet. 

 

 

Social normativitet i relation till miljömedvetenhet 
 

Att försöka ändra på beteenden genom att ändra på attityder misslyckas oftast, vilket beror på 

att det finns flera andra influenser som påverkar den komplicerade relationen mellan attityd 

och beteende. Ett exempel är rädsla för kritik från andra, även kallad social önskvärdhet, som 

t.ex. kan påverka de attityder som medvetet uttrycks. När det gäller social önskvärdhet 

handlar det om att man vill presentera sig i fördelaktig dager. Dock kan det vara så att de 

attityder som en individ uttrycker och som går i linje med dennes beteende inte behöver vara 

individens sanna attityder. Detta kommer sig av att individen inte vill verka dum inför sin 

omgivning och individer strävar alltid efter att vara konsekventa i sitt beteende (Myers, 2008). 

Goodwin (2005) beskriver social önskvärdhet på följande sätt: 

 

Sometimes, people respond to a survey question in a way that reflects not 

how they truly feel or what they truly believe, but how they think they 

should respond. That is, they attempt to create a positive picture of 

themselves – that is socially desirable (s. 346). 

 

Av skäl som tidigare nämnts, används inte begreppet social önskvärdhet i denna uppsats, utan 

istället används begreppet Strävan efter social normativitet. 

I en brittisk studie av Nigbur et al. (2010) undersöktes vad som påverkar medborgare att 

vara miljömedvetna och därmed återvinna. De kom bl.a. fram till att deltagare som upplevde 

att deras grannar återvann regelbundet, också själva hade en större intention att faktiskt 

återvinna. Detta skulle kunna visa på att den sociala normen i samhället faktiskt har stor 

betydelse för om medborgarna kommer att agera miljömedvetet eller inte. Författarna 

diskuterade, utifrån sina reslutat, hur samhället på bästa sätt skulle kunna motivera och 

uppmuntra befolkningen att agera mer miljömedvetet, och de kom fram till åsikten att om en 

del av befolkningen blir övertalade kommer också andra att följa deras beteende.  

Självmedvetna individer, d.v.s. individer som har stark självkännedom, är i bättre kontakt 

med sina attityder och därför kan hjälpmedel som (fysiska) speglar göra folk mer 

självmedvetna (Myers, 2008). Det är inte tillräckligt att endast bedöma en individs attityder 

utan det är också viktigt att ta med personens upplevelse av de existerande sociala normerna. I 

närvarandet av en publik fokuserar individen mer på den offentliga delen av självet, medan 

speglar gör att personen mer fokuserar på den privata sfären av självet. Om uppmärksamheten 

är riktad på det privata självet avspeglar beteendet mer de personliga attityderna, medan om 

fokus är riktat mot det offentliga självet är beteendet mer överensstämmande med de 

samhälleliga förväntningarna (Froming, Walker & Lopyan, 1982). Kopplat till strävan efter 

social normativitet kan man tänka sig att den offentliga delen av självet är den del som också 

är mer benägen att ha en högre strävan efter social normativitet eftersom individer vill 

framställa sig i fördelaktig dager. Den norm som idag råder i samhället är att man ska vara 

miljömedveten och tänka på hur ens beteende påverkar miljön. Detta borde på så sätt påverka 

människor, som gärna vill framställa sig som goda medborgare, att agera i en miljömedveten 

riktning. Strävan efter social normativitet och den sociala normen, att vara miljömedveten, 

borde med andra ord bidra till att göra människor mer medvetna om sitt beteende och 

förhoppningsvis också förändra deras attityder till att vara miljömedvetna. 

Theriault och Holmberg (1998) förklarade att när en viss respons var mer önskvärd än en 

annan respons för en speciell publik, kom individer med hög social önskvärdhet (social 
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desirability) att välja den första responsen som svar på stimuli. I författarnas studie 

undersöktes hur social önskvärdhet kan påverka unga mäns och kvinnors attityder till 

könsrelaterade frågor. Resultaten visade att social önskvärdhet hos kvinnor påverkade deras 

attityder till de könsrelaterade frågorna men inte hos männen. Dessutom kom författarna fram 

till att de unga kvinnorna ansåg att det var mer socialt önskvärt med en mer traditionell attityd 

framför en liberal när det gäller könsrelaterade frågor. Annan tidigare forskning har också 

visat på att kvinnor är mer benägna att vara socialt önskvärda än män (Bernardi & Guptill, 

2008). 

Dissonansteorin hävdar att en obehagskänsla uppstår när man har utfört en handling som 

inte stämmer överens med ens attityder. Då känner individen sig pressad att berättiga sitt 

beteende och anpassar sina attityder. En liten extern press gör dessutom att individen känner 

ett större ansvar inför sitt beteende och dissonansen ökar, vilket leder till attitydförändring. 

Detta kallas ”insufficient justification” (Myers, 2008).  

 

 

Attityd till miljömedvetenhet hos kvinnor 
 

Eftersom det finns oerhört många attitydobjekt finns det även väldigt många olika attityder. 

Därav kan man i många frågor se en signifikant skillnad i attityder mellan olika grupper, 

såsom av olika kön och ålder. De kognitiva komponenterna av en attityd kan variera på olika 

dimensioner. En sådan viktig dimension är den kognitiva komplexiteten. Två personer som 

har lika stark positiv attityd till något kan ändå ha olika komplexa nivåer bakom attityden. 

Kognitiv komplexitet skiljer sig både mellan könen (kvinnor har visat sig vara mer kognitivt 

komplexa än män) och mellan olika kulturer. Att kvinnor och män skiljer sig i sin komplexitet 

betyder alltså inte att de behöver skilja sig åt i sina attityder (Kowalski & Westen, 2005). I 

just variabeln miljömedvetenhet har däremot forskning visat att det finns en skillnad mellan 

könen (Söderström & Gustafsson Hassaine, 2008; Tikka, Kuitunen & Tynys, 2000; Tuncer, 

Ertepinar, Tekkaya och Sungur, 2005).  I Naturvårdsverkets undersökning år 2008 

presenterades ett resultat som sade att kvinnor är mer miljömedvetna än män, dock angavs 

ingen förklaring till varför det fanns en skillnad mellan könen (Söderström & Gustafsson 

Hassaine, 2008). 

Tuncer et al. (2005) undersökte om skoltyp (privat eller offentlig) och kön hade effekt på 

elevers attityder till miljön. Studenterna, boende i Ankara, Turkiet, gick i sjätte, sjunde, 

åttonde och tionde klass och de var relativt jämnt fördelade mellan könen. För att mäta 

attityder till miljön valde författarna att fokusera på fyra dimensioner; generell medvetenhet 

till miljöproblem, medvetenhet till individuellt ansvarstagande, generell attityd till 

problemlösningar samt medvetenhet till nationella miljöproblem. Resultaten visade att det 

fanns en signifikant huvudeffekt på kön, vilket innebar att flickor hade något högre poäng på 

alla fyra dimensioner, och därmed ansågs ha en högre grad av miljömedvetenhet än pojkarna. 

 

 

Miljömedvetenhet och ålder 
 

Abdul-Wahab och Abdo (2010) genomförde en studie i Sultanatet Oman för att undersöka 

folkets nuvarande miljömedvetenhet samt folkets villighet att bevara miljön. Studien 

fokuserade på kön, ålder och utbildning. Forskarna kom fram till att yngre och mer utbildade 

individer tenderade att ha mer kunskap och vara mer oroade över miljön än vad äldre och 

mindre utbildade personer var. 

Några andra forskare kom dock fram till, genom en studie genomförd i Ungern, att äldre 

personer (51-92 år) var mer intresserade och mer medvetna om miljöproblemen i området än 
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vad yngre (16-26 år) och medelålders (27-50 år) var. Författarna förslog därför att mer 

uppmärksamhet borde riktas mot att utbilda och väcka intresse hos den yngre generationen för 

att dessa ska bli mer engagerade i ett aktivt miljöarbete och därmed få en högre grad av 

miljömedvetenhet, eftersom det borde ligga i deras intresse att i framtiden ha tillgång till en 

god miljö (Várkuti, Kovács, Stenger-Kovács & Padisák, 2007). 

Utifrån detta kan det tänkas att äldre personer har en högre grad av miljömedvetenhet än 

yngre individer eftersom den äldre generationen med egna ögon har bevittnat de stora 

förändringar som skett de senaste 30 åren, och att de därmed skulle vara mer benägna att vilja 

förbättra och bevara vår jord. Ett annat scenario skulle kunna vara att den yngre generationen 

har en högre grad av miljömedvetenhet än de äldre individerna, eftersom yngre personer har 

växt upp och sedan barnsben lärt sig att tänka och agera mer miljömedvetet. Äldre personer 

agerar kanske som de alltid har gjort och har svårare att ändra sitt beteende och sina attityder 

och värderingar kring miljömedvetenhet.  

 

 

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att utifrån tidigare forskning genomföra en enkätundersökning 

för att ta reda på om det finns ett samband mellan kvinnors attityder till miljömedvetenhet och 

ålder samt strävan efter social normativitet. Eftersom tidigare forskning har visat att det finns 

en skillnad mellan könen när det gäller graden av miljömedvetenhet, och att det visat sig att 

kvinnor är mer miljömedvetna än män (Söderström & Gustafsson Hassaine, 2008; Tuncer et 

al, 2005), har denna uppsats valt att undersöka endast kvinnors miljömedvetenhet. Tidigare 

forskning har även visat att kvinnor har en större benägenhet att vara mer socialt önskvärda än 

män (Bernardi & Guptill, 2008; Theriault & Holmberg, 1998). En annan anledning till varför 

det är intressant att endast undersöka kvinnors attityder till miljömedvetenhet är att kvinnor är 

de som traditionellt och till största delen än i dag tar större ansvar för hemmet än män 

(Coltrane, 2000), och det därför kan tänkas vara av större betydelse att veta hur graden av 

miljömedvetenhet är hos kvinnor. I denna uppsats är det inte samhället i stort som påverkar 

mest, även om det också har stor påverkan, utan det är individens närmaste omgivning så som 

grannar, vänner och familj som har det största inflytandet på individen. Enkätundersökningen 

som genomfördes fokuserade på individens vardag och dennes närmaste omgivning. Till viss 

del påverkar samhällets normer och värderingar denna omgivning men det är individens 

grannar, vänner och familj som kommer i direkt kontakt med individen och därmed är det den 

omgivningen som avses undersökas. Uppsatsen har tre frågeställningar: 

- Finns det något samband mellan kvinnors ålder och deras attityd till 

miljömedvetenhet? 

- Finns det något samband mellan kvinnors strävan efter social normativitet och deras 

attityd till miljömedvetenhet? 

- Finns det något samband mellan ålder och strävan efter social normativitet? 

Attityder är uppsatsens huvudsakliga psykologiska variabel men eftersom uppsatsen 

undersöker tre variabler blir det tre frågeställningar, så att samtliga variablers inbördes 

relation undersöks. 

Uppsatsen kommer att försöka ta reda på sambandet mellan kvinnors attityder till 

miljömedvetenhet och deras ålder samt till deras strävan efter social normativitet. Om den 

allmänna attityden i samhället är att individen ska vara miljömedveten och kvinnor är mer 

benägna att ha en högre strävan efter social normativitet, borde också kvinnor ha en attityd 

som är mer miljömedveten än män. 

 

 



7 

Metod 

 

 

Deltagare 
 

Ett tillgänglighetsurval har tillämpats i denna uppsats och deltagarna bestod av sex olika 

urvalsgrupper. Eftersom författarna inte ville påverka resultatet valdes att även inkludera 

männen för att de inte skulle känna sig utanför samt för att kvinnorna inte skulle påverkas av 

att det endast skulle ingå kvinnor i denna undersökning. Om endast kvinnor hade tillfrågats 

hade dessa eventuellt svarat utifrån vad de trodde att andra kvinnor svarade, och inte utifrån 

vad de själv hade för uppfattning om ämnet. Denna studie är inriktad på kvinnor men för att 

de män som fanns på arbetsplatsen/högskolan inte skulle känna sig diskriminerade och för att 

undvika eventuell påverkan, delades även enkäter ut till de fåtal män som befann sig på 

platsen just då. Alla deltagarna informerades om det huvudsakliga syftet med studien, dock 

utelämnades att det endast var kvinnors attityder till miljömedvetenhet som var av intresse. 

Information kring strävan efter social normativitet utelämnades också medvetet, för att 

minska eventuell påverkan. Deltagarna fick även veta att medverkan i undersökningen var 

frivilligt och att de närsomhelst under tiden kunde avbryta deltagandet. Även konfidentialitet 

utlovades. Ingen form av ersättning erbjöds deltagarna i studien och alla respondenter fick 

fylla i enkäten i egen takt. 

Den första gruppen bestod av personal från 10 olika dagcenter placerade runt en medelstor 

svensk stad. Det blev ett generellt bortfall på cirka femtio personer och 31 stycken deltog. 

Bortfallet berodde på att dessa personer ej ville medverka i studien när de blev tillfrågade. Av 

deltagarna var 12 stycken män och 19 stycken var kvinnor. Av kvinnorna som deltog var sju 

16-29 år, sju var 30-44 år, en var 45-59 år och fyra var 60-75 år. Nästa grupp bestod av två 

kvinnliga studenter på en högskola i en medelstor svensk stad. Båda befann sig i den yngsta 

ålderskategorin. Den tredje gruppen bestod av två sjuksköterskeklasser från samma högskola i 

en medelstor svensk stad. Från denna grupp blev det ett generellt bortfall på sju personer som 

avböjde medverkan och tre manliga deltagare togs bort efter insamlingen. Totalt deltog 38 

kvinnor från denna grupp, varav 24 kvinnor var 16-29 år, sex var 30-44 år, fyra var 45-59 år 

och fyra var mellan 60-75 år. Den fjärde gruppen bestod av 12 kvinnor som arbetade på en 

vårdcentral i en storstad i Sverige. Två var mellan 16-29 år, en mellan 30-44 år, åtta var 45-59 

år och en var 60-75 år. Det blev ett generellt bortfall på 15 personer som inte ville medverka 

och tre män togs bort efter insamlingen. Den femte gruppens deltagare arbetade på en 

personalavdelning i en svensk storstad. Åtta kvinnor deltog, varav två räknades bort p.g.a. 

partiellt bortfall, d.v.s. de hade missat att fylla i stora delar av enkäten. Av de sex kvinnorna 

som deltog i studien var tre mellan 45-59 år och tre mellan 60-70 år. Den sjätte gruppen 

bestod av 19 kvinnor som arbetade på ett kontor i en svensk storstad. En respondent var 

mellan 16-29 år, åtta stycken var mellan 30-44 år och 10 stycken var mellan 45-59 år. 

Sammanfattningsvis blev det ett generellt bortfall på 72 respondenter och ett partiellt 

bortfall på två respondenter. Dessutom plockades 15 manliga respondenter bort efter 

datainsamlingen, eftersom studiens syfte var att endast undersöka kvinnor. Totalt deltog 96 

kvinnliga respondenter i studien, varav 36 respondenter var mellan 16-29 år, 22 respondenter 

var mellan 30-44 år, 26 respondenter var mellan 45-59 år och 12 respondenter var mellan 60-

75 år. 

Då det tagit tre år att sammanställa studien har alla respondenter inte kunnat lokaliseras för 

att i efterhand bli informerade om syfte, kvinnors betydelse för studien samt resultat. 

 

 

Material 
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Enkäter användes för att samla in datamaterial och dessa enkäter utformades efter en 

undersökning som årligen genomförs av ARS Research AB på uppdrag av Naturvårdsverket. 

Enkäterna som ARS Research AB utformade omarbetades något för att passa just denna 

studie, exempelvis utformades en skala som var likadan för samtliga påståenden. Samtliga 

påståenden hade svarsalternativen ”Ja, absolut”, ”Ja, i viss mån”, ”Tveksam/vet ej”, Nej, 

knappast” samt ”Nej, absolut inte”. Svaren graderades på en femgradig skala där högre poäng 

beskrev högre grad till miljömedvetenhet och vice versa. Enkäten bestod av totalt 40 

påståenden samt två demografiska frågor angående ålder och kön. För att dessa påståenden 

skulle passa just denna undersökning formulerades de om men innebörden var densamma som 

i Naturvårdsverkets undersökning från år 2008. 

 

Enkätens index. Enkäten avsåg att få fram tre olika variabler, Attityd till miljömedvetenhet 

(beroendevariabel), Ålder (oberoende variabel) samt Strävan efter social normativitet 

(oberoende variabel). Attityd till miljömedvetenhet utgjordes av ett första index (Generell 

attityd), totalt 30 items. Denna variabel kunde dessutom delas in i två undergrupper som 

utgjordes av ett andra (Egen attityd), totalt 26 items, och tredje index (Samhällets attityd), 

totalt fyra items. De påståenden som inföll i Egen attityd var av den karaktären att den 

handlade om personens egen attityd till miljömedvetenhet, vad deltagaren själv uppfattade att 

hon kunde göra åt miljöproblematiken. Ett exempel på ett sådant påstående var ”I mitt 

vardagsliv har jag minskat min påverkan på klimatet under de senaste två åren genom att 

källsortera mer”. Samhällets attityd handlade om deltagarens attityd till vad samhället kunde 

göra. Ett exempel på ett sådant påstående var ”Jag tror att vi i Sverige kan göra något för att 

bromsa klimatförändringen (växthuseffekten)”. Strävan efter social normativitet (Social 

normativitet) blev ett fjärde index. Ett exempel på ett sådant påstående var ”Jag tycker det är 

viktigt att visa min omgivning hur miljömedveten jag är”. Se Tabell 1. 

 

Hinderbeskrivande variabler. I enkäten förekom även fyra frågor om upplevt hinder mot 

att leva miljömedvetet. De hinderbeskrivande variablerna som presenteras i resultatet är 

egentligen inga index, utan presenteras som separata frågor, då dessa fick ett lågt alfa (.54). 

De var tänkta att ingå i Generell attityd respektive Egen attityd men eftersom de ej var 

signifikanta togs de bort och presenteras separat. De exakta formuleringarna på dessa frågor 

är följande: Jag hindras från att leva klimatmedvetet på grund av att miljö- och klimatvänliga 

alternativ är ofta dyrare (Hindrad av för dyrt); Jag hindras från att leva klimatmedvetet på 

grund av att det finns för få miljö- och klimatvänliga alternativ att välja (Hindrad av för få 

alternativ); Jag hindras från att leva klimatmedvetet på grund av mina invanda beteenden 

(Hindrad av egna invanda beteenden); Jag hindras från att leva klimatmedvetet på grund av att 

jag saknar information om hur jag bäst kan minska min klimatpåverkan (Hindrad av att sakna 

info). 

 

 

Procedur 
 

Kontakt togs med arbetsgivare på ett dagcenter, för att få tillåtelse att komma och genomföra 

undersökningen. Arbetsgivaren godkände att de anställda fick delta i enkätundersökningen på 

arbetstid och arbetsgivaren fick därför i uppdrag att dela ut enkäterna bland personalen på de 

tio olika dagcenter som skulle delta. Efter två veckor kunde författarna hämta de ihopsamlade 

enkäterna. De två studenterna blev utvalda p.g.a. tillgänglighet och tillfrågades om deltagande 

i undersökningen då de befann sig på högskolans område. Till sjuksköterskestudenterna, 

skickades e-post till ansvarig lärare med en förfrågan om att få komma i slutet av en 
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föreläsning och berätta om uppsatsen och dela ut enkäter till de studenter som ville delta i 

undersökningen. Både de två slumpmässigt utvalda studenterna på högskolan och 

sjuksköterskeklasserna blev informerade om uppsatsen både muntligt och via skriftlig 

information i inledningen till enkäten. Efter deltagandet samlades enkäterna in. 

Respondenterna från vårdcentralen, personalavdelningen och kontoret kontaktades via e-post 

där också enkäten fanns som en bifogad fil. Samtliga av dessa respondenter fick ett likadant e-

postbrev där de informerades om studiens syfte och att det var frivilligt att delta. Personalen 

på vårdcentralen, personalavdelning och kontoret kunde i den bifogade enkäten direkt kryssa i 

sina svar och sedan skicka tillbaka enkäterna till studiens författare. 

 

 

Resultat 
 

I Tabell 1 presenteras en överblick på studiens olika medelvärden och standardavvikelser. 

Samtliga index, utom Hindrad av för dyrt och Hindrad av egna invanda beteenden, låg på den 

övre delen av svarsskalan. Högst medelvärde fanns i Samhällets attityd, där 89.6% (86 

respondenter) tyckte att samhället i viss mån eller absolut kunde göra mycket åt 

miljöproblematiken (medelvärde på 4 eller högre). Omvandlat i år, hamnade medelvärdet för 

ålder på cirka 48 år. Av de hinderbeskrivande variablerna skattades Hindrad av att sakna info 

högst, kvinnorna kände sig mest hindrade av att leva klimatmedvetet på grund av att de 

saknade information om hur de bäst kan minska sin klimatpåverkan.  

 

Tabell 1 

Beskrivande statistik över studiens index och hinderbeskrivande variabler; medelvärden och 

standardavvikelser  

Variabler    n M SD 

Generell attityd   94 3.94 .56 

Egen attityd    94 3.84 .59 

Samhällets attityd   96 4.60 .51 

Strävan efter social normativitet 95 3.65 .67 

Ålder     96 2.15 1.07 

Hindrad av för dyrt    95 2.40 .99  

Hindrad av för få alternativ  95 2.56 .95 

Hindrad av egna invanda beteenden 95   2.49 1.06 

Hindrad av att sakna info  95 2.87 .98 
Not. Ålderns variationsvidd 1 - 4, övriga index 1-5. 

 

Figur 1 visar hur de fyra indexen Generell attityd, Egen attityd, Samhällets attityd samt 

Strävan efter social normativitet skiljer sig mellan de olika åldersgrupperna. Figuren synliggör 

att Samhällets attityd skattades högst liksom att de fyra indexen får genomsnittliga högre 

värden ju högre upp man kommer på åldersgrupperna. 
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Figur 1. Åldersskillnader i Generell attityd, Egen attityd, Samhällets attityd och Strävan efter social normativitet. 

Svaren graderades från 1 – 5, (1 = Nej, absolut inte, 5 = Ja, absolut). 

 

Korrelationer presenteras i Tabell 2, där alla variablers inbördes korrelationer visas. Denna 

korrelationsuträkning visade att det fanns signifikanta positiva korrelationer mellan de fyra 

indexen, vilket tyder på att index 1 - 3 alla mäter liknande sak. Generell attityd och Egen 

attityd hade starkast korrelation. Uträkningen visade även tendenser som pekar på att ju äldre 

en respondent var, desto högre var hennes attityd till miljömedvetenhet (r² = .11 på Generell 

attityd och Ålder). Denna samvariation fanns mellan ålder och samtliga attitydvariabler, (även 

om en inte var signifikant; se Tabell 2). Den visade även att ju högre (Generell) attityd en 

person har till miljömedvetenhet, desto högre var även personens strävan efter social 

normativitet (r² = .41). Uträkningen visade också ett signifikant samband mellan ålder och 

strävan efter social normativitet (r² = .18), vilket innebär att ju äldre en person var desto högre 

var respondentens strävan efter social normativitet. De hinderbeskrivande variablerna 

korrelerade till viss del med varandra, dock ej tillräckligt för att de skulle kunna utgöra ett 

eget index. Ålder hade en viss korrelation med Hindrad av för dyrt (r² = .06). Ju äldre man var 

desto mer tenderade folk att känna sig hindrade att leva klimatmedvetet på grund av att 

alternativen var för dyra. 

 

Tabell 2 

Pearson korrelationer för studiens index, Ålder och hinderbeskrivande variabler (N = 96) 

Index   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Generell attityd .93 1.00** .66** .64** .33** .08  -.28**  .10 .08  

2. Egen attityd   .92 .59** .65** .33** .10  -.27**  .11 .09  

3. Samhällets attityd   .82 .35** .18  -.08 -.16 .03  -.01 

4. Strävan efter social normativitet  .77 .43** .02  -.09 .13 -.03  

5. Ålder       .23* .03  -.08 -.05  

6. Hindrad av för dyrt        .20  .20* .06  

7. Hindrad av för få alternativ       .27** .18  

8. Hindrad av egna invanda beteenden         .45** 

9. Hindrad av att sakna info 
Not. Cronbach´s alpha i fet stil i diagonalen.  

Index 5-9 bestod av en fråga var och saknar därför Cronbach´s alpha. 

* p < .05, ** p < .01 
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Signifikanta korrelationer framgår av Tabell 2 och för att se om och hur mycket strävan efter 

social normativitet kunde predicera en signifikant del av variansen i Generell attityd till 

miljömedvetenhet genom att kontrollera Ålder, utfördes en hierarkisk multipel 

regressionsanalys (se Tabell 3). Ålder lades därför in som Modell 1 och strävan efter social 

normativitet lades in som Modell 2. Modellen förklarade 41.40% av variansen i Generell 

attityd till miljömedvetenhet. Uträkning visade även att Ålder först bidrog med en signifikant 

del av variansen till Generell attityd till miljömedvetenhet (ett unikt bidrag på 10.89%), men 

att den sedan blev icke-signifikant (p = .472) i Modell 2. Resultatet visade även att Strävan 

efter social normativitet var den starkaste prediktorn och den bidrog ensam med 30.47% av 

variansen i Generell attityd till miljömedvetenhet. 

 

Tabell 3 

Hierarkisk multipel regressionsanalys för prediktion av Generell attityd till miljömedvetenhet 

med Ålder i första blocket och Strävan efter social normativitet i andra blocket (N = 96) 

  Generell attityd till miljömedvetenhet              

 ______________________________________________ 

          Modell 2 

______________________ 

Variabel          Modell 1 b٭    b95  ٭% CI 

Ålder      .33**   .06  [.14, .26] 

Strävan efter social normativitet     .61**  [.47, .72] 

R²      .11   .41 

Adjusted R²     .10   .40 

F      11.22**  32.08** 

∆R²         .31 

∆F         47.30** 
Not. * p < .05, ** p < .01 

 

Som framgår av Tabell 2, fanns det en samvariation mellan Generell attityd, Egen attityd, 

Ålder och Hindrad av för få alternativ. Alla hinderbeskrivande variabler korrelerade inte 

signifikant men eftersom de sågs som ett block utfördes därför en hierarkisk multipel 

regressionsanalys för att se om dessa var av betydelse för Generell attityd (Tabell 4), även 

bortsett från ålder. Ålder lades in i Modell 1 och de hinderbeskrivande variablerna som ett 

block i Modell 2. Uträkningarna visade att Hindrad av för få alternativ och Ålder var de 

starkaste prediktorerna. Dessa två var dessutom de enda variabler som var signifikanta. 

Hindrad av för få alternativ förklarade själv 11.76% av variansen i Generell attityd till 

miljömedvetenhet och alla hinderbeskrivande variabler förklarade tillsammans 14 %. 
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Tabell 4 

Hierarkisk multipel regressionsanalys för prediktion av Generell attityd till miljömedvetenhet 

med Ålder i första blocket och hinderbeskrivande variabler i andra blocket (N = 96) 

              Generell attityd till miljömedvetenhet  

________________________________________________ 

                                                     Modell 2 

________________________  

Variabel     Modell 1 b٭  b95  ٭% CI 

Ålder      .33**   .36**  [.11, .57] 

Hindrad av för dyrt       .03  [-.24, .29] 

Hindrad av för få alternativ      -.36**             [.57, -.11] 

Hindrad av egna invanda beteenden     .19  [-.08, .42] 

Hindrad av att sakna info       .07  [.20, .32] 

R²      .11   .25 

Adjusted R²     .10   .20 

F      11.10   5.67 

∆R²         .14 

∆F         3.95 
Not. * p < .05, ** p < .01 

 

 

Diskussion 
 

 

Slutsatser och återkoppling 
 

Resultaten visade att kvinnor har måttligt stark attityd till miljömedvetenhet och att äldre 

kvinnor kan ses som lite mer miljömedvetna än yngre. Det finns alltså ett samband, om än ett 

svagt sådant, mellan Generell attityd till miljömedvetenhet och Ålder (se Tabell 2). Att detta 

resultat är lite vacklande bekräftas av modellen i Tabell 3. Ålder var först en signifikant 

prediktor till Generell attityd till miljömedvetenhet men blev sedan icke-signifikant när den 

ingick i samma modell (Modell 2) som Strävan efter social normativitet.  

Att det finns ett samband mellan Generell attityd till miljömedvetenhet och Strävan efter 

social normativitet (se Tabell 2) framkom också i resultatet. Denna positiva korrelation säger 

oss alltså att ju högre (Generell) attityd till miljömedvetenhet en kvinna har, desto högre är 

även kvinnans Strävan efter social normativitet. Detta förstärker antagandet att kvinnor som 

vill framstå i positiv dager hos andra, har en högre (Generell) attityd till miljömedvetenhet 

eftersom det finns normer och värderingar (diskurser) som förespråkar miljömedvetenhet i 

dagens samhälle. Nigbur et al. (2010) framför detta resonemang om att det förväntas att 

individen ska vara miljömedveten och att det därför också agera i en miljömedveten riktning. 

Dock talar dessa författare om att det egentligen är intentionen som är det mest avgörande för 

om en individ kommer agera miljömedvetet eller ej, och om individen inte upplever att denne 

har möjlighet, kapaciteten, att bete sig på ett visst sätt så kommer intentionen för detta 

beteende att åsidosättas. Det är intressant att fråga sig om det spelar någon roll om varför 

individer agerar miljömedvetet, alltså om det beror på att individen vill framställa sig i bra 

dager inför andra eftersom samhällets normer och värderingar säger att människor ska ha en 

hög grad av miljömedvetenhet, eller om det beror på att individen faktiskt genuint bryr sig om 

miljön. Frågan är om attityden till miljömedvetenhet är hög endast för att kvinnor vill framstå 

som duktiga i andras ögon och inte för att kvinnor kanske bryr sig om själva miljön så 
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mycket. Om samhället skulle utnyttja kvinnors strävan efter att vara socialt normativa skulle 

de kortsiktiga konsekvenserna kunna bli att kvinnor blir mer miljömedvetna eftersom de vill 

framstå i bra dager inför andra men om sedan trenden ändras till att inte vara miljömedveten 

kanske också kvinnor inte längre kommer agera miljömedvetet. Det spelar kanske ingen 

större roll vad orsaken till att kvinnor agerar miljömedvetet är, så länge det är till fördel för 

miljön. Dock får man då ha i åtanke att denna attityd och beteendet som följer i dess spår, 

endast kan bli kortsiktigt över tid och miljön blir i alla fall lidande i det långa loppet. Om en 

kvinna däremot implementerar en miljömedveten livsstil som sin egen, kommer hon också 

fortsättningsvis att agera miljömedvetet eftersom en stark attityd har utvecklats samt att ett 

beteendemönster har etablerats. Genom att utnyttja kvinnors strävan efter social normativitet 

skulle samhället alltså kunna göra att kvinnor agerar mer miljömedvetet på kort sikt. 

Fördelarna med att utnyttja styrkan med kvinnors strävan efter social normativitet, är att vår 

miljö blir bättre och förhoppningsvis inget som skapar alltför stor press eller börda för 

kvinnor. Nackdelarna är att samhället manipulerar kvinnorna till att bli mer miljömedvetna 

genom att utnyttja deras strävan efter social normativitet. Detta kan diskuteras ur en moralisk 

synvinkel och det är upp till var och en att tolka vad som är rätt och fel i den frågan, och 

därför inget som kommer att fördjupas i i denna uppsats. 

Tidigare i uppsatsen diskuterades olika delar av självet, det privata och det offentliga 

självet, (Froming et al., 1982) och frågan är om individer agerar miljömedvetet inför andra 

fast de kanske har en attityd som egentligen inte har en särskilt hög grad av 

miljömedvetenhet? Detta skulle vara intressant att undersöka. Vad är det egentligen som 

hindrar människor från att agera miljömedvetet och ha en genuint stark attityd till 

miljömedvetenhet? Strävan efter social normativitet var även den starkaste prediktorn till 

Generell attityd till miljömedvetenhet (se Tabell 3) och den bidrog ensam med 30,47% av 

variansen i Generell attityd till miljömedvetenhet, vilket kan anses utgöra en mycket 

betydande del. Det är alltså viktigt att ta hänsyn till de normer och värdering som finns i 

samhället för att kunna förstå hur individer beter sig. Det är ett samspel mellan samhället 

normer, individens upplevda möjligheter och kapacitet att agera miljömedvetet samt 

individens intention och attityd till miljömedvetenhet som påverkar individens beteende att 

faktiskt agera miljömedvetet.  

Angående sambandet mellan Ålder och Strävan efter social normativitet fanns det en 

signifikant positiv korrelation även här (se Tabell 2). Detta går i linje med resonemanget att är 

kvinnor äldre så är de mer miljömedvetna och då har de även en högre Strävan efter social 

normativitet. Ett existerande samband mellan kvinnors Attityd till miljömedvetenhet, Ålder 

och Strävan efter social normativitet har verifierats i denna uppsats.  

De hinderbeskrivande variablerna gav lite olika resultat och samband, bl.a. visade de en 

positiv korrelation mellan Ålder och Hindrad av för dyrt liksom en negativ korrelation mellan 

Generell (och Egen) attityd och Hindrad av för få alternativ (se Tabell 2). Ju äldre kvinnor är 

desto mer känner de sig hindrade att leva klimatmedvetet p.g.a. att alternativen är för dyra. 

Yngre kvinnor kanske inte låter sig hindras av priset lika mycket som äldre eller så kan det 

bero på att äldre kvinnor kanske inte har det lika gott ställt rent ekonomiskt och prioriterar 

därför inte att köpa de miljövänliga varorna. Sambandet är dock svagt och skulle behöva 

undersökas mer. Om kvinnor har en hög Generell attityd till miljömedvetenhet så tycker de 

inte att de är hindrade att leva klimatmedvetet p.g.a. att det finns för få alternativ. Detta var, 

tillsammans med ålder, den starkaste prediktorn till Generell attityd till miljömedvetenhet 

(Tabell 4). Att samtliga hinderbeskrivande variabler inte korrelerade negativt med attityd till 

miljömedvetenhet kan också anses vara ett förvånande resultat. Om man är mer 

miljömedveten borde man kanske rent logiskt känna sig mindre hindrad att leva 

klimatmedvetet, oavsett hinder. Detta framkom dock inte. Ett annat intressant resultat var att 

Ålder och Hindrad av egna invanda beteenden inte signifikant korrelerade. Ju äldre kvinnor 
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är, desto mer invanda beteenden kan de tänkas ha och då borde äldre kvinnor känna sig mer 

hindrade att leva klimatmedvetet just på grund av detta. Men resultatet visade inte på några 

sådana samband, kanske beror det delvis på att äldre kvinnor faktiskt är lite mer 

miljömedvetna och känner sig därför inte mer hindrade av sina invanda beteenden än yngre. 

Kanske kan det också vara så som Maibach (1993) hävdar, att olika individer är villiga att 

investera olika mycket i att agera och leva miljömedvetet. Om det är så som Maibach (1993) 

menar, så upplevs de hinder som finns olika av skilda individer eftersom de är villiga att 

investera olika i att leva miljömedvetet. Detta investeringsbeslut skulle alltså kunna påverka 

hur individen upplever de hinder som finns, t.ex. för dyra eller för få miljövänlig alternativ. 

Vilka faktorer som kan påverka detta investeringsbeslut kan vara intressant att titta närmare 

på och också undersöka om, och i så fall hur mycket, det skiljer sig åt mellan könen och 

mellan olika åldrar. 

Det är också intressant att Samhällets attityd skattades högst av de tre attitydindexen. 

Respondenterna verkar vara överens om att samhället kan göra mycket mer åt själva 

klimatfrågan. Att däremot se till vad man själv kan göra, skattades inte lika högt. Kanske det 

är lättare för människor att förlita sig på att samhället i stort ska lösa miljöproblematiken 

istället för att förlita sig på att ens egen insats faktiskt gör en skillnad? 

 

 

Validitet och reliabilitet 
 

Denna korrelationsstudie har försökt testa samband mellan Attityd till miljömedvetenhet, 

Ålder och Strävan efter social normativitet. Sambanden visar inte om kausalitet föreligger 

eller om det finns bakomliggande variabler, felkällor, som påverkat resultatet och därmed 

hotat den interna validiteten. Testeffekter kan också varit aktuella, då en stor del av 

respondenterna förmodligen haft tidigare erfarenhet av mätinstrument och kan därför ha svårt 

att svara helt sanningsenligt. Det finns alltid en risk att respondenterna också påverkats i sina 

svar p.g.a. grupptryck och tidspress. Grupptryck kan uppstå när majoriteten i t.ex. ett 

klassrum deltar i en undersökning och därmed känner sig individen påtryckt att delta. Stress 

är också en riskfaktor som kan leda till irritation eftersom deltagarna upplever att de blir 

störda i sitt arbete. Att datainsamlingen gick till på lite olika sätt är också ett hot och 

eventuella försöksledareffekter kan också ha påverkat. Just eftersom miljömedvetenhet är ett 

aktuellt ämne kan man tänka sig att respondenterna svarade utifrån vad man ”borde” svara 

och inte utifrån vad de faktiskt egentligen tänker och upplever kring miljömedvetenhet. Precis 

som Goodwin (2005) säger om social önskvärdhet, så vill individer skapa en positiv bild av 

sig själva inför sin omgivning och detta kan därför ha påverkat resultatet i denna uppsats. 

Dock var just detta en faktor, Strävan efter social normativitet, som författarna i denna 

uppsats ville undersöka för att se om det kunde ha något med respondenterna attityder till 

miljömedvetenhet. 

Urvalet kan ses som relativt litet jämfört med andra uppsatser på denna nivå, och hade det 

inte varit ett generellt bortfall på 72 respondenter, hade resultaten blivit mer säkra. Två 

respondenter bidrog även till partiella bortfall. Åldersgrupperna var någorlunda 

normalfördelade, dock hade några extra respondenter i de äldre ålderskategorierna varit att 

föredra. Om författarna t.ex. inte hade använt sig utav ett tillgänglighetsurval (icke-

sannolikhetsurval) utan ett mer slumpmässigt urval (sannolikhetsurval), så hade designen 

bidragit till en högre extern validitet.  

Enkätutformningen hade också kunnat utföras på lite annorlunda sätt. Att Ålder lades på 

ordinalnivå kan diskuteras, då man skulle kunna argumentera för att den låg på intervallnivå 

och att ålder alltid är kontinuerligt. Det hade dock varit bättre om författarna frågat efter exakt 

ålder, istället för att dela in i kategorier. Eftersom multipel regressionsanalys är så pass robust, 
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har denna form av uträkning ändå kunnat utföras med de data som samlats in. Vid redovisning 

av multipel regressionsanalys behövs ej korrelationspresentation. Detta har ändå genomförts, 

då författarna ville visa var korrelationerna fanns och inte fanns. De hinderbeskrivande 

variablerna hade ett lågt Cronbach´s alpha och var från början tänkta att ingå i de två indexen 

Generell attityd och Egen Attityd. Förmodligen var utformningen av dessa påståenden 

förvirrande för respondenterna och därför har författarna i efterhand ifrågasatt om dessa 

påståenden verkligen mäter det de skulle mäta. Det blir alltså svårt att ta resultaten kring de 

hinderbeskrivande variablerna med säkerhet. De övriga indexens alpha var däremot 

tillfredsställande. Ett annat designproblem med enkäten var att författarna valde att lägga in 

Vet ej med Tveksam i svarsalternativen, vilket kan vara lite vanskligt. 

Begreppet Strävan efter social normativitet är konstruerat för denna uppsats och detta har 

sina för- och nackdelar. Begreppet är skapat eftersom författarna inte fann något liknande 

begrepp för det de ville undersöka och detta visade på att det fanns en lucka i forskningen. 

Nackdelar med att skapa ett eget begrepp är svårigheterna att tydligt definiera och applicera 

begreppet i studien. Detta har därför tagits hänsyn till under uppsatsens gång. Begreppet 

Strävan efter social normativitet syftar till deltagarnas närmaste omgivning och inte till 

samhället i stort. 

 

 

Framtida forskning 
 

Studiens kanske mest intressanta och säkerställda resultat är sambandet mellan kvinnors 

Attityd till miljömedvetenhet och deras Strävan efter social normativitet. Detta resultat kan 

sägas fylla en lucka i vetenskapliga sammanhang och har framför allt genererat nya 

forskningsfrågor. Sambandet kan undersökas både djupare, bredare och skulle möjligtvis 

kunna vara av intresse för de personer/grupper i samhället som vill försöka påverka 

människors, framför allt kvinnors, attityder till att bli mer miljömedvetna. Att påverka 

attityder är inte lätt men vidare forskningsfrågor skulle kunna ställa sig frågan om Strävan 

efter social normativitet kan utnyttjas för att få människor att höja sin attityd till 

miljömedvetenhet. Man kan också undersöka hur man kan göra för att få människor, både 

män och kvinnor, att ta ett större personligt ansvar inför miljöproblematiken, istället för att 

förlita sig på att samhället ska lösa det. Denna studie har, av skäl beskrivna i inledningen, 

endast undersökt kvinnors attityder men männens attityder är också av intresse och skulle 

kunna kartläggas och forskas mer kring eventuella könsskillnader i Attityd till 

miljömedvetenhet. 

De hinderbeskrivande variablerna har också genererat en del nya frågor och funderingar. 

Vad är det som gör att man känner sig hindrad av att leva klimatmedvetet? Författarna i denna 

studie tog endast upp fyra exempel, förmodligen finns det massor av andra skäl till att 

människor inte lever mer miljömedvetet än vad de faktiskt gör. 

Åldersskillnaderna var relativt små, men än dock signifikanta. Detta skulle också behöva 

undersökas ytterligare. Varför har äldre kvinnor en starkare positiv attityd till 

miljömedvetenhet än yngre kvinnor? Vad beror det på egentligen? Hur kommer det sig att 

äldre kvinnor har en högre strävan efter social normativitet än yngre kvinnor? 

Nigbur et. al. (2010) diskuterade utifrån sina resultat hur man kan använda kunskapen om 

betydelsen av intentioner för att få medborgare att agera mer miljömedvetet. På samma sätt 

kan man utifrån resultatet i denna uppsats använda kunskaperna om att ju äldre en kvinna är 

desto mer miljömedveten är hon, samt att äldre kvinnor har en högre strävan efter social 

normativitet än yngre kvinnor, för att öka förståelsen för hur samhällets medborgare 

(kvinnorna i detta fall) ska kunna agera mer miljömedvetet än det idag gör. Som tidigare 

nämndes kan man med detta resultat kanske öka graden av miljömedvetenhet hos kvinnor i 
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Sverige genom att utnyttja deras strävan efter social normativitet genom att manipulera. Detta 

eftersom de gärna vill passa in i normen i samhället, och är denna norm att man ska vara 

miljömedveten, kommer också kvinnor att agera miljömedvetet. Kan man påverka normen i 

samhället och styra normen i en mer miljömedveten riktning och på så sätt bidra till att 

kvinnor lever mer miljömedvetet? Detta är frågor som det skulle kunna forskas mer kring. 
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Appendix 

 
Hej! 

 

Syftet med denna studie är att undersöka attityder till miljömedvetenhet. Studien genomförs 

av två studenter från Mälardalens högskola. Attityder är det primära och psykologiska 

undersökningsområdet. Miljömedvetenhet är ett ämne som idag är mycket uppmärksammat 

och aktuellt. Naturvårdsverket låter årligen attitydundersökningar till miljön och 

klimatförändringen utföras för att se hur den genomsnittliga svenskens attityder förändras från 

år till år.  

 

Miljömedvetenhet har vi valt att definiera som att man aktivt gör val för att anpassa sitt 

vardagsliv till förmån för miljön. Man tänker och resonerar kring konsekvenser som olika val 

innebär i ens vardag som påverkar miljön. 

 

Deltagandet i denna studie är helt frivilligt. Vi är mycket tacksamma för att Ni besvarar 

frågorna så uppriktigt som möjligt. Alla uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och 

endast användas i denna studie. Tack för Er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar 

Jenny Allansson Ahlberg 070 - 171 58 13 

och Sofia Uppström 073 - 610 08 77 

 

 

Kön: 

 

Kvinna      Man 

 

 

Ålder:    

 

16-29 år       30-44 år       45-59 år         60-75 år 

    

1. Jag ser mig själv som en person som är klimatmedveten. (Index2) 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

2. Jag får dåligt samvete när jag gör saker som jag tror påverkar klimatet negativt.  

(Index2) 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

3. Det är viktigt bland mina vänner att man är medveten om och tänker på sin 

påverkan på klimatet. (Index4) 
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Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

4. Det är viktigt på min arbetsplats att man är medveten om och tänker på sin 

påverkan på klimatet. (Index4) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 

5. I min familj är det viktigt att man är medveten om och tänker på sin påverkan 

på klimatet. (Index4) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 

 

6. I mitt vardagsliv har jag minskat min påverkan på klimatet under de senaste två 

åren genom…  

 

 att källsortera mer. (Index2) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 min energiförbrukning i hemmet. (Index2) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 mitt val av dagliga transporter. (Index2) 

 

 

 

Ja, absolut     Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 att återanvända saker, t.ex. att köpa begagnat. (Index2) 
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Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 min köttkonsumtion. (Index2) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 mitt val av semesterresor. (Index2) 

 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

7. Jag gör oftast det faktiska valet att välja en produkt eller tjänst som jag tror har 

en mindre negativ påverkan på klimatet. (Index2) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

8. Jag hindras från att leva klimatmedvetet p.g.a… (Hinderbeskrivande variabler) 

 

 att miljö- och klimatvänliga alternativ är ofta dyrare  

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 att det finns för få miljö- och klimatvänliga alternativ att välja  

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 mina invanda beteenden  

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 
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 att jag saknar information om hur jag bäst kan minska min klimatpåverkan  

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

9. Det är viktigt att vi försöker göra någonting åt klimatförändringen 

(växthuseffekten). (Index3) 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

10. Jag tror att klimatförändringen (ökad växthuseffekt) är något som nu eller i 

framtiden påverkar oss som bor i Sverige. (Index3) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

11. Jag tror att vi i Sverige kan göra något för att bromsa klimatförändringen 

(växthuseffekten). (Index3) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

12. Jag bedömer att jag själv kan göra något för att bromsa klimatförändringen och 

förändringar på det svenska klimatet. (Index2) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

13. Klimatförändringen uppstår främst genom utsläpp av koldioxid, bl.a. från 

hushållen. Jag skulle kunna tänka mig att minska utsläpp av koldioxid och 

bromsa klimatförändringen genom att… 

 

 köra bil mindre. (Index2) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 
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 köra långsammare, t.ex. 90 istället för 110 km/tim. (Index2) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 välja en mer miljövänlig bil nästa gång. (Index2) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 köpa energisnåla hushållsapparater nästa gång jag byter. (Index2) 

 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 åka mer kollektivtrafik. (Index2) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 åka tåg istället för flyg om det är möjligt. (Index2) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 köra bil mer bränslesnålt s.k. ecodriving. (Index2) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 samåka mer till jobb och skola eller på fritid. (Index2) 
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Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 tvätta i 40 grader istället för 60 grader. (Index2) 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 sänka temperaturen inomhus. (Index2) 

 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 sänka elförbrukningen i hemmet. (Index2) 

 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 välja en mer miljövänlig produkt även om den är något dyrare. (Index2) 

 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 byta till en mer miljövänlig uppvärmning i hemmet. (Index2) 

 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

14. Klimatförändringar och frågor som påverkar förändringar i klimatet 

förekommer ofta i media. Jag är mycket intresserad av att ta del av det som sägs 

och skrivs om detta i tidningar, radio eller tv. (Index2) 
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Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

15. Jag skulle kunna tänka mig att betala något mer, säg cirka 5 procent mer, för en 

vara eller en tjänst, om jag vet att företaget som producerar den, arbetar för att 

begränsa klimatförändringen (växthuseffekten). (Index2) 

 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

16. Jag tycker att det skulle vara bra om det fanns en miljömärkning så att man kan 

se vilka varor och tjänster som är producerade med lågt utsläpp av växthusgaser. 

(Index3) 

 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

17. När jag köper varor eller tjänster, föredrar jag att köpa dem från ett företag som 

jag vet arbetar för att begränsa klimatförändringen (växthuseffekten). (Index2) 

 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

18. Jag tycker att det är viktigt att visa min omgivning hur miljömedveten jag är. 

(Index4) 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte  

 

 

19. Jag bryr mig om vad andra tycker om mig. (Index4) 
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Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

20. När jag upplever att folk i min omgivning är miljömedvetna, är också jag mer 

benägen att vara miljömedveten. (Index4) 

 

 

 

 

Ja, absolut       Ja, i viss mån     Tveksam, vet ej     Nej, knappast     Nej, absolut inte 

 

 


