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Abstrakt 

 

Det här arbetets syfte är att undersöka hur ett urval länder placerar och förändrar sig 

över tid sett till överlevnads och traditionsdimensionen som presenteras av Inglehart 

& Baker. Detta sker genom en kvantitativ metod och mer specifikt en sekundäranalys 

av material sammanställt av World Value Survey. Till detta kommer en koppling 

göras till modernitet och postmodernitet. Resultatet visar att det är en tämligen jämn 

fördelning mellan länderna hur de placerar sig på traditions kontra den sekulär 

rationella skalan. De sker desto fler förändringar när man ser till överlevnads kontra 

självförverkligande. 
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1 Inledning  

År 2008 inträffade en ekonomisk kris i världen. En kris som fick långtgående konsekvenser för 

ett stort antal länder i världen och så även enskilda individer (Trane, 2008). Till detta så ser vi 

även en ökning av konflikter världen över med stora flyktingströmmar som påföljd. En 

flyktingström som testade styrkan och välviljan inom den europeiska unionen men även 

mänsklighetens medkänsla med sina medmänniskor (Berger, 2016). Det ställer för mig frågan, 

ska vi stänga våra gränser eller öppna våra armar för de som har det svårt? Ska vi skydda det 

som är vårt eller hålla fast vid humanitära ideal? Hur påverkar sådana här händelser den 

trygghetskänsla som finns i samhället. Berörs vi av rädslan för samhällskollaps och påverkar 

detta andra delar av vårt liv? När otryggheten för den materiella världen ökar söker vi då som 

människor oss mot en annan säkerhet, mot en osynlig beskyddare som står över oss alla? Söker 

vi oss mot det som är bekant, gammalt och beprövat? 

 

Dessa är frågor som spelar in och är grunden till det här arbetets syfte. Att försöka sia om vart 

världen är på väg och hur samhällen agerar när livet blir, eller i alla fall ger sken av att verka 

bli svårt. Valet mellan självförverkligande eller säkerhet och överlevnad är något som tas upp 

i en artikel av Inglehart och Baker där de målar upp en karta av hur länder placerar sig utifrån 

vad de anser vara viktigt. Skalorna går längs med två axlar där den ena svarar mot överlevnad 

kontra självförverkligande och den andra mot tradition kontra sekulär-rationell. Typiska saker 

som brukar vara av vikt när det gäller den traditionella aspekten av deras modell är vikten av 

gud/gudar och religion i allmänhet. Det tenderar också att finnas ett motstånd mot abort samt 

att man har en respekt från auktoriteter och känner sig stolt över sin nation. De som går mer 

mot en sekulär-rationell riktning brukar tycka tvärtom och hålla detta för mindre viktigt. Om 

vi ser till den andra dimensionen den om överlevnad kontra självförverkligande så är det 

tydligaste draget att man bland de som skattar högt på överlevnadsspektrat att man håller 

ekonomisk samt fysisk trygghet för viktigare än självförverkligande och en hög livskvalité. 

Vidare tenderar man att motsätta sig homosexualitet, allmänt beskriva sig som inte särskilt 

lycklig och tenderar att vara försiktig i att lita på nya människor. De som tillhör det 

självförverkligande planet tenderar att tycka tvärtemot (Ronald Inglehart & Wayne E. Baker 

2000, 23 – 24.) Ett exempel på hur länder kan placera sig om vi ställer upp dem på detta vis 
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ser vi i deras kulturkarta.

 

Figur 1 “Locations of 65 Societies on Two Dimensions of Cross-Cultural Variation: World 

Values Surveys, 1990-1991 and 1995-1998” (Inglehart & Baker, 2000) 

Här ställer de upp ett antal länder där de hämtat data från World Value Survey. Notera också 

här att Inglehart och Baker även har ringat in länderna utifrån ett antal kulturkategorier. Något 

som kommer vidareutvecklas senare under metoddelen. Den här bilden visar att länder så som 

Nigeria placerar sig tämligen lågt både på traditions och överlevnadsspektrat. Det finns andra 

länder som har värden som placerar dem väldigt högt på sekulära värden men också högt på 

överlevnad, exempelvis Estland medan vi har USA som gör precis tvärtom där 

självförverkligande är något som är väldigt viktigt men så även tradition (Inglehart & Baker 

2000, 29). 

 

Detta skapar en nyfikenhet för min egen del. Kan det finnas ett samband mellan de två 

dimensionerna? Rör de sig synkroniserat över tid? I denna tid då katastrofer aldrig är långt 
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borta. Då konflikter tvingar folk att förflytta sig tusentals mil och när den senaste olyckan eller 

attentatet läggs upp på nätet sekunder efter att de inträffat, kommer vi se ett skifte hos 

individuella länder över tid. Med andra ord, kommer katastrofer att ge avtryck på 

överlevnadsdimensionen och kommer det i sin tur påverka traditionsdimensionen? De här två 

dimensionerna tradition vs sekulär och överlevnad vs självförverkligande är något som 

Inglehart kopplar till tankar om modernism och postmodernism. Detta genom att dra paralleller 

mellan de olika mål som varit viktiga i samhällen som präglats av dessa teorier och koppla till 

de olika dimensionerna. I samhällen präglade av modernitet så ser vi mer fokus på materiella 

mål och säkrad överlevnad vilket korrelerar med överlevnadsdimensionen medan 

postmoderniteten kopplas mer till andra värden så som jämställdhet och demokratifrågor och 

rör sig mer i riktning mot det sekulära/självförverkligande spektrat. Detta kommer presenteras 

närmare i avsnittet tidigare forskning/bakgrund. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet kommer att vara att undersöka huruvida världen verkar röra sig mer 

mot någon tydlig riktning med hjälp av ett urval länder. Ser vi en rörelse mot en överlevnads, 

traditions, sekulär eller en självförverkligande riktning eller eventuellt någon kombination av 

dessa. Detta för att undersöka om Ingleharts tankar om modernism och postmodernism och de 

båda dimensionerna verkar överensstämma med hur urvalet av länder beter sig i statistiken. 

Frågeställningar: 

 Var placerar och hur förflyttar sig urvalsländerna inom traditions och 

överlevnadsdimensionen över tid?  

 Ser vi en skillnad i mönster beroende på vilka frågor som representerar traditions och 

överlevnadsdimensionerna? 

 Hur påverkar detta resultatet av empirin tanken om dagens samhälle i förhållande till 

postmodernitet och modernitet? I vilken riktning rör sig samhället, mot postmodernism 

eller modernism? 
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2 Metod och material 

2.1 Avgränsningar samt urval  

De stora begräsningarna här är att då materialet skapats av någon annan så finns det gränser 

för hur stora kunskaper jag kan få över hur insamlandet av intervjusvaren faktiskt gått till, hur 

man kommit fram till formuleringen av frågorna och hur man gjort urvalet. Detta är frågor som 

eventuellt skulle kunna gå att reda ut men inte inom ramen för detta arbete. En annan viktig 

begräsning som bör nämnas är mina egna kunskaper i statistik. Det finns riktlinjer för hur stor 

en förändring måste vara i förhållande till population och urval för att det ska räknas som en 

statistiskt signifikant förändring. Inte heller detta kommer vara något fokus i detta arbete. 

Försök kommer att göras att förtydliga alla tillfällen där förändringarna är så små att det är 

oklart om de kan användas för att dra slutsatser men någon matematisk uträkning kommer inte 

ske på varje förändring då det inte kommer rymmas inom arbetets omfång. 

 

När det kommer till tidsmässiga urval, det vill säga vilka undersökningsvågor som använts så 

har inga specifika vågor angetts. Detta då mitt mål är att undersöka förändringar över tid. Men 

värt att notera är att den undersökning som Inglehart genomfört använder sig av tre vågor 1981–

1982, 1990–1991 och 1995–1998. I de flesta fallen av länder så kommer jag att använda mig 

av dessa vågor men även vågor som skapats senare i tid. Det vill säga att även om det i detta 

arbete inte kommer att gå att täcka in samma antal länder och antal intervjufrågor så kommer 

det finnas ett större perspektiv på tiden. Min förhoppning är att med en ökad mängd 

intervjuvågor ge svar på just fluktuationer över tid men också se om det går att se någon 

skillnad gentemot Ingleharts tankar om det hela. Då målet är att se rörelse över tid så har en 

avgränsning gjorts gällande antalet frågor, till två per dimension. Detta i ljuset av att Inglehart 

och Baker ställer upp mer än tjugo olika frågeställningar på vardera dimension. De två frågorna 

som valts ut är de med högst korrelation till vardera dimension (Inglehart & Baker 2000, 23, 

26 – 27). 

 

Vad gäller urval av länder så har dessa inspirerats av Ingleharts uppdelning på kulturkartan 

som i sin tur är inspirerad av Huntingtons kulturkategorier. Anledningen till dessa är att ett 

flertal av dessa kulturella kategorier även korrelerar till olika religiösa inriktningar som är 

starka än idag. De kategorier som Huntington målar upp är, den västerländskt kristna, ortodoxa, 
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muslimska, hinduiska, konfucianska, japanska, afrikanska och latinamerikanska (Baker & 

Inglehart, 22). Det kommer måhända inte skapa en perfekt spridning i urvalet men hjälper ändå 

till att försöka få en bredd i urvalet av länder. Några länder grupperas efter geografiskt läge, 

några efter religion och andra efter båda delarna. Detta skapar en överblick som förenklar 

reflektionen över urvalet. Det finns självklart flertalet andra sätt att kategorisera länder på. Man 

hade kunnat undersöka efter bruttonationalprodukt, hur länder placerar sig på human 

development index eller antalet år som självständig nation. Men för detta arbete arbete så anser 

jag att kulturkategorierna som presenteras på kulturkartan är passande då vissa av dessa som 

sagt kopplar till just olika religioner vilket är en del av blickfånget i detta arbete. 

 

Vi har fyra Europiska länder vilket kan ses som en övervikt för Europas räkning då nio länder 

deltar i urvalet. Dock så skiljer Sverige och Spanien åt dels i form av placering inom Europa 

rent geografiskt sätt men också religiöst då Spanien är ett traditionellt katolskt land medan 

Sverige har en protestantisk tradition. Vi har även Lettland som deltar i egenskap av att tillhöra 

det forna östblocket men även som tidigare del av Sovjetunionen. Ryssland bidrar med att det 

representerar ortodox kristendom. Vi har två asiatiska länder där vi dels har Bangladesh som 

har islam som största religion kontra Japan där shinto är den största religionen. USA är med 

som ett exempel på ett väldigt självförverkligande men ändå traditionellt land och blir därför 

en bra kontrast mot de andra kristna länderna inom Europa samt att det kan vara intressant att 

se hur det förändras över tid. Nigeria är det enda land som representerar Afrika och har en stor 

muslimsk befolkning men även en del kristna. Sist men inte minst så får Argentina representera 

Sydamerika där de flesta är katoliker. Det är en övervikt på olika inriktningar av kristendomen 

i urvalet samt på europeiska länder. Dock så har urvalet varit begränsat av det tillgängliga 

datan. De flesta av dessa länder har data över längre tid det land som skulle kunna avvika från 

detta är Bangladesh som oftast inte bidrar med mer än två intervjuvågor per fråga. Bangladesh 

är fortfarande intressant ur den aspekten att det placerar sig väldigt distinkt på Ingleharts 

kulturkarta tillsammans med Nigeria och att det representerar ett övervägande muslimskt land 

i Sydasien. 

 

Ett till urval som bör ta i beaktande är valet av litteratur till det här arbetet. Detta särskilt då 

man sätter litteraturen i perspektiv till materialet. Av de två huvudsakliga litteraturkällor som 

används i detta arbete så är Inglehart medförfattare till en och ensam författare till den andra. 



 

6 

 

Detta bör sedan ställas mot det faktum att Inglehart även är en drivande forskare bakom World 

value Survey.  Det vill säga att Inglehart är inte bara delaktig i mina huvudkällor utan även i 

själva materialet. Detta kan självklart vara problematiskt då det innebär att inga yttre eller nya 

tankar tillkommer. Sannolikheten att Inglehart skulle ge två olika ståndpunkter i de två olika 

källorna är inte särskilt troligt. Men värt att notera här att i en av källorna är Inglehart inte 

ensam skribent. Vad gäller Ingleharts koppling till materialet så ser jag det inte nödvändigtvis 

som en nackdel att använda litteratur från en forskare som torde ha god förtrolighet med 

materialet. Tilläggas bör också att även om Inglehart är en del av forskarna bakom World Value 

Survey så är han långtifrån ensam. Anledningen till varför jag trots vissa problem valt att 

använda två källor där Inglehart är delaktig är just på grund av den inriktning som detta arbete 

har. I mina frågeställningar använder jag mig av begrepp som Inglehart och Baker presenterar. 

Samma litteratur som gett upphov till begreppen används också för att förklara dem. Försök 

har gjorts för att bredda perspektivet genom att introducera även andra författare och litteratur. 

Mer om dessa återfinns i avsnittet forskningsbakgrund och relevanta begrepp. 

 

2.3 Material 

Det material som används för den här studien är en intervjuundersökning genomförd av World 

Value Survey. Det är således inte ett eget insamlat material som kommer att analyseras utan 

något som andra delat med sig av. Fördelen med att använda det här materialet är just dess 

stora omfång. World Value Survey (WVS) innehåller data från 1984 till 2014 och har 

genomförts i upp till nästan hundra länder vilket nästan täcker 90 % av jordens befolkning. 

WVS är ett material som inte bara täcker en enorm mängd länder, över lång tid och en stor 

bredd av frågor utan även bedrivs på en icke-kommersiell grund. Något som är väldigt viktigt 

för eventuella slutsatsers saklighet (World Value Survey, 2014).  

 

2.2 Metod 

Detta material ger mig möjligheter att undersöka områden som annars skulle varit långt bortom 

detta arbetes gränser. Lägg dessutom till att detta enorma arbete utförs av forskare med 

kunskaper mest troligt långt överskridande mina egna vilket torde borga för ett bättre kvalitativt 

utfört arbete än något jag själv skulle kunnat uppbringa. Detta blir en form av sekundäranalys 

just därför att datamaterialet inte är mitt eget. Det finns som redan nämnt flera fördelar med 

detta varav några redan är nämnda så som att det ger väldigt bra kvalitativa data att arbeta med 
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samt att det är tidsparande för en enkel student att inte själv behöva gå ut och samla in 

informationen. Det lämpar sig även för möjligheterna att göra undersökningar av longitudinell 

art, det vill säga att undersöka samband och trender över tid något som är högst relevant för 

detta arbete. Det lämpar sig dock inte alltid för att kunna dra kausala slutsatser. Det ger också 

möjligheten till tvärkulturella analyser. WVS ger mig möjligheten att undersöka samma frågor 

över flera länder, kulturer och religioner. Att göra en sekundäranalys ger också mer tid till 

analysen och databearbetningen, något som ofta kan vara nog så tidskrävande. Det finns såklart 

nackdelar med sekundäranalys också. Ett av de viktigaste är att man inte är lika bekant med 

materialet. Man lär känna ett eget insamlat material på ett helt annat sätt och det är något som 

man bör ta i beaktande bland annat när det gäller tidsplaneringen.  Det kan också uppstå 

problem kopplade till materialets komplexitet. Ren och skär omfattning kan göra att det tar 

lång tid att sätta sig in i materialet. Det gäller också att reflektera över kvalitéten på materialet. 

Den sista gäller att det är inte alltid säkert att nyckelvariabler finns med i materialet då det 

kanske samlades in för ett annat syfte (Bryman 2011, 300 – 305).  

 

Just sekundäranalys kommer vara lämpligt i detta arbete just på grund av de fördelar som 

representerats här att de ger stora möjligheter och lämpar sig väl till undersökningar av data 

över tid. Vad gäller nackdelar så anser jag att kvalitén borde vara tillräcklig då jag dels blivit 

rekommenderad WVS av handledare men även att Inglehart själv använder det som en god 

källa för sitt arbete. Med andra ord så verkar det vara betrott fackmän. Att det är komplext att 

sätta sig in och att man är obekant med materialet är något som säkerligen stämmer i detta fall. 

Detta har dock avhjälpts till viss del genom att stödja sig mot det arbete som Inglehart redan 

bedrivit samt att WVS hemsida innehåller många bra verktyg för att snabbt sätta sig in i 

materialet och få fram relevanta data. Vad gäller problem med matchning av variabler så har 

även det tagits om hand genom att min undersökning bygger till stor del på Ingleharts och att 

det redan i ett tidigt stadium stod klart att materialet skulle innehålla relevanta nyckelbegrepp. 

 

Det här arbetet kommer präglas mer av kvantitativ metod snarare än kvalitativ då statistik och 

siffror kommer vara målet för undersökningen. Till detta kommer kopplas två teorier, i det här 

fallet modernism och postmodernism. Vad är det då som brukar känneteckna kvantitativ 

metod? Det som enligt Bryman brukar prägla kvantitativa forskningsstrategier är att de har en 

deduktiv inriktning där man vill prova teorier. Det vill säga att man har en teori för att sedan 
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genomföra en undersökning för att se om teorin stämmer. Motsatsen kallas induktiv och går 

istället ut på att man skall utifrån ett material, exempelvis observationer generera en teori. En 

annan aspekt är att de har en naturvetenskaplig prägel där positivismen spelar en stor roll samt 

att det råder en objektivistisk vinkel. Positivismen är en kunskapsteoretisk ståndpunkt som 

förespråkar att man i studiet av den sociala verkligheten skall bruka naturvetenskapliga 

metoder. Den består av fem grundprinciper varav den första gäller att bara det som kan 

bekräftas via våra sinnen är kunskap, den andra har med den deduktiva vinkeln och prövningen 

av teorier. Den tredje går ut på att man uppnår kunskap genom att ta del av fakta som grunden 

för lagmässiga regelbundenheter. De två sista handlar om att vetenskap skall vara värderingsfri 

och objektiv samt att det är en stor skillnad mellan normativa och vetenskapliga påståenden. 

Objektivismen menar att den sociala verkligenheten är en yttre samt objektiv verklighet (Alan 

Bryman 2011, 26 - 30, 40). 

 

Bryman ställer upp en modell för en idealprocess i sin bok om samhällsvetenskapliga metoder. 

Stegen går teori, hypotes, undersökningsdesign, utformning av mått på begreppen, val av 

platsen där forskningen ska göras, val av respondenter (undersökningspersoner), tillämpning 

av undersökningsinstrumenten för datainsamling, bearbetning av data, analys av data, 

resultat/slutsatser formulering av resultat och slutsatser för att sedan återvända till första steget, 

teori. Många av mittenstegen i den processen kommer inte vara relevanta då jag inte använder 

mig av ett eget insamlat datamaterial. Men de första stegen är relevanta. Jag utgår nämligen 

från ett antal teorier och en forskningshypotes som jag kommer att testa genom analys av ett 

datamaterial. Detta är ett vanligt förfarande inom kvantitativ forskning, just att man formulerar 

en fråga eller en hypotes från en teori som sedan prövas. Andra steg som nämns så som val av 

plats för undersökning och val av respondenter är redan gjord av de forskare som framställt 

datamaterialet (Bryman 2011, 151). 

 

När det kommer till urval av länder samt tidsvågor så har valet blivit att inte begränsa sig vid 

ett visst antal vågor utan försökt få en så stor överblick över datan som möjligt genom att ta 

med all information som finns tillgänglig för varje land och intervjufråga. Detta kan såklart 

innebär problem då vissa frågor inte ställs vid alla intervjuvågor, det vill säga att ett data set 

kanske bara har data fram till en viss tidpunkt medan den andra frågan har mer data att delge. 

Ansatsen vid dessa tillfällen är att se om det sker några stora förändringar före eller efter det 
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att den andra frågans data tar slut, det vill säga var sker den största förändringen men även se 

till förändringen från början till slut av de datavågor som finns att tillgå. 

 

Rent praktiskt så har materialet, det vill säga resultatet från intervjuerna, strukturerats så att 

fokus legat på att se till om något svarsalternativ får en procentuell majoritet och använt det 

resultatet för att placera länderna inom de olika dimensionerna. I fall där det funnits en mängd 

svarsalternativ så har jag strukturerat upp dem i två grupper genom att dela svarsalternativen 

på mitten. Detta kan verka trubbigt som metod. Dock genom att vara tydlig i min framställan 

av resultatet samt presentation av alla tabeller så är målet att det kommer bli tydligt och 

granskningsbart. Jag har använt mig av WVS egna onlineverktyg för att skapa tabellerna som 

står som grund för empirin och dessa går att finna i appendix. Anledningen till att använda 

deras onlineverktyg är för att det är ett väldigt smidigt och enkelt verktyg. Det är lätt att hantera 

och ger snabba svar utan att behöva nyttja ett tredjepartsprogram. Sen att kunna hämta 

tabellerna direkt från deras hemsida minskar risken för felskrivningar i form av den mänskliga 

faktorn. 

 

2.4 Validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

Vad gäller reliabiliteten så finns det några punkter olika att beakta som tar upp måtts säkerhet. 

Den första gäller stabilitet, det vill säga om ett mått håller över tid. Om man mäter samma 

grupp två gånger efter varandra ska inte resultatet fluktuera i någon större grad. Huruvida detta 

stämmer på detta arbete är svårt att säga då materialet inte är mitt eget utan insamlat av forskare 

runt om i världen. Den andra handlar om intern reliabilitet och där är frågan huruvida poäng 

på en skala eller indikator relaterar till en annan. Ett exempel skulle kunna vara att mäta i 

absoluta siffor där en forskare ställer en fråga om längd och använder centimeter och den andra 

använder tum. Måttet de vill mäta är längd men indikatorerna relaterar dåligt till varandra. I 

detta arbete så används olika skalor till olika frågor, något som påverkar den interna 

reliabiliteten. Det görs dock inte någon absolut jämförelse från en fråga till en annan utan målet 

är att se större drag och att inte kunna jämföra rakt av. Den sista interbedömarreliabilitet tar 

upp bedömarnas roll i måttsäkerheten. Ibland är det en observatör som tar fram den kvantitativa 

datan. Om då det är fler bedömare involverade så finns det en risk att alla inte drar samma 

slutsatser av observationerna och mätningarna kan därför påverkas (Alan Bryman 2011, 160–

161). 
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Vad gäller möjligheterna till replikerbarhet till detta arbete så ser jag dem som goda. Detta då 

detta inte rör sig om en fallstudie utan gagnar sig av ett fast material tillgängligt för 

allmänheten. Det vill säga att det är lätt att få tag på materialet som ligger till grund för detta 

arbete och själva pröva utifrån detta. Vad gäller genomgången av metod så kan det dock finnas 

vissa brister i den mening att det inte är säkert att folk ser samma mönster då jag inte använder 

mig av en mer utförlig statistisk metod, så som att arbete med statistiskt signifikanta mätningar 

gällande skillnader. Genom en tydligare metod med just statistiken skulle det kunna hjälpa att 

höja replikerbarheten. Anledningen till varför detta inte gjorts framgår i avsnittet om 

avgränsningar. Trots detta anser jag att transparensen gör att studien mycket väl kan ha 

tillräckligt god grund för att vara replikerbar. I själva verket så bygger delar av denna studie på 

en replikering av Ingleharts forskning (Bryman 2011, 49). 

 

När det kommer till den sista delen validiteten så finns det även där olika aspekter att beakta. 

Den första gäller mätvaliditeten, det vill säga om man mäter det man vill mäta. Mäter till 

exempel intelligenstest verkligen intelligens eller mäter de något annat? I detta fall så vill jag 

mäta hur länder förändras över tid genom att undersöka ett antal frågor som korrelerar till vissa 

begreppsdimensioner. Jag anser att det finns hög validitet här och kan även styrka det genom 

att hänvisa till en annan forskare. Om man skall mäta om religionen går framåt så torde frågor 

som om religion är viktig i respondentens liv vara ett gott mått och svara bra mot frågan. När 

det kommer till den interna validiteten så handlar den om kausalitet det vill säga om en variabel 

påverkar en annan. Jag vill undersöka samband men samband betyder inte nödvändigtvis 

kausalitet. Det kan bli svårt att säga att det ena påverkar det andra. Exempelvis kan det vara 

svårt att säga att traditionsdimensionen påverkar överlevnadsdimensionen eller tvärtom, eller 

är det i själva verket en tredje variabel som påverkar dem båda. Den sista aspekten tar upp 

extern validitet som berör ifall resultaten är kan generaliseras utanför studien. Kan man 

använda resultatet för att säga något om en större grupp? I detta fall så anser jag att den externa 

validiteten är god då det är ett tämligen brett urval bland länder samt en inte oansenlig del av 

världens befolkning. Det är finns dock ingen garanti för att urvalet från såväl WVS sida som 

min egen är helt representativ (Bryman 2011, 50 - 51). 
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3 Forskningsbakgrund och relevanta begrepp 

Vikten med detta arbete ligger i att ta avstamp in Inglehart och Bakers forskning för att sedan 

gå vidare till de intervjuvågor som kom efter Inglehart och Bakers arbete. Inglehart och Bakers 

arbete sträcker sig i den litteratur som hänvisas till i detta arbete till 1998. Vi har använt oss av 

en del begrepp i inledningen som kommer att presenteras närmare i detta avsnitt. De begrepp 

som kommer att bearbetas är bland annat modernism, postmodernism, sekularisering samt de 

olika dimensionerna som presenteras av Inglehart och Baker. Detta därför att en förståelse för 

dessa begrepp är fundamentala för att det ska gå att föra en diskussion om förändring, värden 

och religion men också för att de är begrepp som diskuteras kontinuerligt i detta arbete. De är 

också viktiga att ta upp då stora delar av teori och hypotesbildning bygger på dessa begrepp. 

En ytterligare anledning att presentera dessa begrepp närmare, speciellt de om modernism och 

postmodernism är att det finns olika inriktningar inom dessa och för tydlighet och transparens 

så presenteras här de inriktningar som kommer vara ledande för detta arbete. Så hur kan man 

använda dessa teorier för att förstå världen? Och hur kan vi använda dimensionerna för att 

skapa en tydligare bild av hur världen ser ut och kanske vart den är på väg. Detta avsnitt 

kommer till största del utgå från verk av Ronald Inglehart och Wayne E. Baker men även några 

texter av Antony Giddens samt Judith Fox. 

 

Så syftet med detta avsnitt är att med hjälp av en analys av moderniseringsteori och 

postmodernism får en djupare förståelse för staters förändring när det kommer till värden 

kopplade till demokrati, ekonomi och religion. Detta då de kommer vara av vikt för analysen 

av materialet. Det som kommer att tas upp under detta avsnitt är vad som är kännetecknande 

för modernismenen och postmodernismen samt vilka likheter och skillnader som finns mellan 

dessa. Vi kommer även gå in lite på sekulariserings begreppet och dess relation till modernism 

och postmodernism. 

 

För att ge en första bild av hur modernism och postmodernism hör ihop så bör vi dela upp dem. 

Generellt kan man säga att modernismen kopplas starkt till industrialiseringen och ekonomi 

men också byråkrati och stärkt politisk makt. Just industrialisering med fokus på att gå från ett 

fattigt till ett rikt samhälle är en grundkomponent av modernismen. En drivkraft om att gå från 

en fattig till rik nation. Man ser också en förändring gällande värderingar. Man går gärna till 

ett mer rationalistiskt pragmatiskt tankesätt och lämnar ofta traditionella och religiösa 
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värderingar bakom sig och skiftar mot ett mer rationellt-lagmässigt tänkande. 

Postmodernismen å andra sidan kopplas till ett nytt skifte i samhället, nämligen när en stat går 

in i ett slags avancerat industriellt samhälle. När man når en ny nivå av utveckling tenderar 

andra värden att vara högt rankade och inom postmodernismen tenderar saker som 

jämställdhetsfrågor och demokratiska politiska institutioner vara viktiga mål (Ronald Inglehart 

1997, 5 – 6).  

 

3.1 Weber och Marx    

Om vi går in lite tydligare på respektive teori och börjar med modernismen så kan vi se att det 

finns ett antal stora tänkare kopplade till dessa. De kanske mest känd är Karl Marx och Max 

Weber. De var båda överens om att det fanns ett samspel mellan ekonomisk och teknologisk 

förändring kopplat till kulturell och politisk. I vilken riktning påverkan går är dock något de 

tvistade om. Marx var mer inriktad på att industrialiseringen var det som påverkade samhället 

och i detta fallet den tekniska utvecklingen. I en värld där man använder väderkvarnar för att 

producera mat så kommer samhället bestå av fattiga bönder som lyder under en rik aristokrati. 

Under industrialiseringen var det borgarklassen som hade makten och utnyttjade arbetarna i 

städerna. Det var alltså tekniken eller det ekonomiska systemet som formade det övriga 

samhället och dess kultur. Weber däremot såg att det lika gärna kunde vara ett 

påverkanssamband i den andra riktningen där en kultur kunde skapa ett ekonomiskt system. 

Weber använder ett exempel där en protestantisk etik banade väg för en kapitalistisk anda som 

bidrog till såväl den industriella revolutionen men även en demokratisk revolution. Så en 

central ståndpunkt inom modernismen är att med industrialisering kommer även andra 

förändringar i rullning. När en stat väl siktat in sig på att gå mot ett industrialiserat samhälle 

rör de sig mot en slags modell där man kan förvänta sig förändringar inom ett antal områden. 

Ekonomisk utveckling och industrialisering tenderar att påverka även sådana saker som 

utbildning av massorna, urbanisering, yrkes-specialisering, byråkrati och kommunikation. Det 

tenderar också att skapa en förändring kring sådana saker som minskade födelsetal, längre 

förväntad livslängd och ökad politiskt deltagandet. Alla dessa har i sin tur en bred påverkan på 

samhällets kulturella, sociala och politiska förändring. Det har varit en del av charmen med 

moderniseringsteori. Att kunna använda dessa samband för att till viss del kunna göra en 

skattning av framtiden för en stat (Inglehart 1997, 8 – 11).  
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3.2 Ingleharts version 

Vi har nu sett närmare på två av de kanske mest kända tänkarna kring modernismen som 

koncept och skall nu se lite närmare på vad Ingleharts bild av modernismen är. Generellt så 

håller Inglehart med Marx och Weber men har några punkter där åsikterna går isär. Det första 

som understryks är att förändring inte är linjär. Det vill säga att efter att tag så minskar 

fördelarna med ett specifikt system, exempelvis industrialiseringen och kommer då röra sig i 

en ny bana. Det andra som tas upp som viktigt av Inglehart är att förändringssambandet inte 

går endast i en riktning. Det är en organisk process som liknas vid funktionen i en kropp. Allt 

fungerar i symbios och ekonomi och kultur påverkar varandra åt båda riktningarna och stöder 

varandra. Utan denna samverkan så skulle en stat kollapsa. Den tredje punkten som behandlas 

är att det har funnits tendenser att beskriva modernisering som ett västerländskt fenomen, något 

som Inglehart motsätter sig. Det har förvisso funnits tidpunkter i historien då modernisering 

var som mest koncentrerad i väst men har sedan dess blivit ett globalt fenomen. Idag ses snarare 

Ostasien som det ledande området inom modernisering. För det fjärde så diskuteras huruvida 

modernism leder till demokrati. Weber menade att så kunde vara fallet medan Inglehart 

påpekade att modernism kan ta en stat i andra riktningar, då främst mot kommunism och 

fascism. Här påpekar Inglehart att ett en stats väg till demokrati blir mer trolig när den rör sig 

från modernismen och vidare till postmodernismen. Inglehart medger själv att hans 

ståndpunkter mot modernismen kanske snarare kan klassas som postmodernism (Inglehart 

1997, 8-11, 20). 

 

Postmodernism är ett spretigt ämne med flera olika versioner av begreppet postmodernism. 

Inglehart ger sin syn på postmodernism som han väljer att dela upp i tre olika skolor som även 

om de inte nödvändigtvis är motsatta till varandra ändå fokuserar på lite olika områden. Den 

första inriktningen fokuserar på postmodernismen som en slags motrörelse till modernismen. 

En slags motreaktion mot rationalitet, teknologi och vetenskap, ofta kopplat till västlighet. Det 

finns alltså ett motstånd mot det västerländska här. En del i detta kommer från begreppet 

instrumentell rationalitet. En slags tankegång som fokuserade på det praktiska i världen och 

tog bort allt det magiska. Världen under modernisering blir en bur av byråkrati och produktion. 

Det finns klara fördelar med industrialisering men också kostnader. Och det är just dessa 

kostnader som tas upp i detta perspektiv. Man avskriver inte rationalitet, vetenskap och 

teknologi men dess relativa värde i förhållande till andra värden har sjunkit.  Ett annat område 
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av postmodernism handlar om att om eller uppvärdera traditioner. Under industrialiseringen 

var nytt synonymt med bättre och teknik och instrumentell rationalitet ledordet. Detta har 

numera gått tillbaka och man ser inom postmodernismen att traditioner återfår sin forna status. 

Detta är dock generellt sett selektivt. Det är framför allt icke-västliga traditioner som framhävs 

och även där är det inte alla traditioner som ses som önskvärda att bringa tillbaka. Sådana 

ämnen som kvinnors plats i hemmet och utomäktenskapligt samlag ses inte som en tradition 

som eftersträvas av postmoderna tänkare. Sist har vi det faktum att det postmodernas förmåga 

att skapa nya värden och livsstilar. Även om det finns en tendens att uppvärdera vissa 

traditionella värden så ser man också ett uppsving av nya kulturer. Något som tenderar att 

kopplas till generationsskiftens förändring från materialistiska mål till postmaterialistiska mål. 

Detta sker dock över många områden i livet där Inglehart tar upp sexualitet och religion som 

exempel (Inglehart 1997, 20 – 25). 

 

Vad finns det som kan påverka ett samhälles tankar och beteende? Inglehart tar upp frågan om 

existentiell säkerhet, det vill säga hur säker man är på att överleva. Beroende på om en 

människa är trygg från svält, sjukdomar och rovdjur så kan fokus läggas på annat än 

överlevnad. När samhället förändrades och de första välfärdsstaterna började växa fram kunde 

vi se en förändring i vikten av traditioner och religion. Detta har att göra med just känslan av 

säkerhet. Tidigare i historien då samhällen i stort sett endast var agrara var man mer utelämnad 

åt den känslan av säkerhet som religion och sociala normer gav. I dagens postmoderna samhälle 

är man inte lika sårbar och lägger därför mindre vikt vid tradition och religion (Inglehart 1997, 

31 – 33) 

 

Om vi går in lite mer specifikt på varför just exempelvis religion och trossystem är av vikt i 

samhället så kan vi se till människans hantering av stress. Om vi som människor känner att vår 

överlevnad inte är säker så tenderar detta att skapa stress och vi måste hitta på ett sätt att hantera 

denna då allt för mycket stress i ens liv förstör vår funktion och kan även vara rent skadlig. Ett 

sådant sätt att hantera stress kan vara genom ett trossystem, exempelvis en religion. Utan ett 

sådant system så finns det risk för att man drabbas av depression och missbruk. Att trossystem 

är viktigt torde bli tämligen klart om man ser till att majoriteten av alla världens samhällen har 

haft någon form av trossystem. Syftet med dessa har varit att förse medborgarna med tanken 

att även om man själv som individ inte kan förstå eller förutsäga vad som ligger i framtiden så 
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finns det en välvillig högre makt som har ansvar för detta. Det har traditionellt sett varit 

religioner som varit ansvarig för detta med en gud som den store ledaren. Det är dock inte 

endast religion utan ibland även politik och ideologier som ge en känsla av trygghet. I sekulära 

samhällen vill man gärna se sin ledare som stark men också välvillig, även om så kanske inte 

alltid är fallet. En ideologi som kommer väldigt nära en religions roll är kommunismen. Den 

hade en förklaring om hur världen fungerade, vart den var på väg och att den leddes av goda, 

ofelbara ledare (Inglehart 1997, 37 – 38). 

 

3.3 Giddens 

Att tro kan minska stress är något som kan kännas igen från Anthony Giddens bok om 

Modernitetens följder. Här listar han vilka tillits och riskmiljöer som var aktuella i förmoderna 

kulturer. Det som gav tillit var generellt sätt släktskap samt vikten av ett lokalsamhälle. Tilltron 

till religion och ritual och dess tolkning av mänskligheten samt naturen var också viktigt 

kopplat då till traditioner. Det som man ansåg som riskfyllt och försökte undvika var hot dels 

från naturen i form av sjukdomar, torka och svält som följd samt naturkatastrofer. Man var 

rädd för risken av våld från allt från krigsherrars arméer till banditer och stråtrövare. Man fann 

även en fruktan i att mista sin plats hos en godsinnad gud. Giddens riktar sig mer mot ett 

modernt samhälle än ett postmodernt när han ger exempel på vad som skapar oro inom ett 

modernt samhälle där han hänvisar till hur reflexivitet skapar oro. Reflexivitet till exempel 

inom den bemärkelse att när vi lämnar traditionen bakom oss och istället låter exempelvis 

naturvetenskapen vara vår ledstjärna så måste vi hela tiden pröva våra handlingar gentemot 

den kunskap vi har. En kunskap som aldrig är säkerställd. Som kan förändras med nästa rön 

eller nya mätinstrument. I sökandet efter kunskap blir kunskapen mer oklar och skapar en 

otrygghet hos oss som människor. Till exempel när det appliceras på ens eget jag. (Anthony 

Giddens 1996,42-44, 99). Med andra ord så ser vi här vissa drag av det som beskrivs dels i 

förhållande till modernitet och postmodernitet i bemärkelsen vad som är fokus när en människa 

är otrygg. Det här kommer även ge återspegling i dimensionerna som kommer i nästa avsnitt 

om hur traditionella och religiösa samhällen. 

 

3.4 Tradition kontra sekulär och överlevnad kontra självförverkligande 

Om vi skall koppla detta till reell statistik så kan vi se i en artikel av Ronald Inglehart och 

Wayne E. Baker att det finns en korrelation mellan vissa värden. De väljer att ställa upp dem i 
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en korsande axel mellan traditionell – sekulär/rationell och överlevnad – självförverkligande 

värden. De exempel som Inglehart och Baker själva ger på vad som kännetecknar de olika 

dimensionerna är för traditionsdimensionen att gud är viktig i ens liv. Att det är viktigare för 

barn att lära sig att lyda samt och ha en religiös tro än att lära sig beslutsamhet och 

självständighet. Att man har en stark stolthet för sin nation samt att man tycker att det är viktigt 

att visa respekt för auktoriteter. Det som kännetecknar överlevnadsdimensionen är att 

ekonomisk och psykisk säkerhet premiernas framför livskvalitet och självförverkligande. De 

som hör till den dimensionen brukar inte beskriva sig som lyckliga och har aldrig skrivit på en 

namninsamling. En annan aspekt är att man anser att homosexualitet aldrig kan var försvarbart 

samt att man måste vara försiktig med att lita på andra. Det som kännetecknar sekulär/rationell 

och överlevnad är att personer tenderar att tycka precis tvärtom mot för vad som kännetecknar 

tradition och överlevnadsdimensionen. Det har funnits många olika traditionella samhällen 

med olika drag men något som verkar vara gemensamt för de flesta är ett motstånd mot 

skilsmässa, homosexualitet och abort. Man verkar även sätta manlig dominans främst civilt 

såväl som i offentligheten. Familjen är viktig och man skall lyda sina föräldrar. I många av 

dessa samhällen så läggs en stor vikt på religion. När man ser till avancerade industriella 

samhällen så tenderar det att se tvärtom ut. De har gjort en undersökning där de använder sig 

av tre omgångar av WVS för att kunna se om det finns några mönster mellan värderingar och 

samhällen. En tabell visar att när det kommer till traditionell kontra sekulär/rationell så finner 

vi den största korrelationen för traditionella värderingar och två faktorer för religiösa 

värderingar. De har undersökt både på nationsnivå och för individnivå och i de första fallet ser 

vi en korrelation mellan traditionella värderingar och att gud är väldigt viktigt i människors liv 

på 91%. För individnivån ligger den korrelationen på 70%. Näst högsta faktor är att det är 

viktigare för barn att lära sig lydnad och religiös tro än vad det är att lära sig självständighet 

och viljestyrka. Där ser vi en korrelation med traditionella värden på 89% på nationsnivå och 

på 61% på individnivå (Inglehart & Baker 2000, 23 – 25).  

 

Detta mönster återkommer om man ser till fler faktorer, även här framför allt om man ser till 

tradition kontra sekulär/rationella skalan. Om vi ser på tio av tjugofyra faktorer som har högst 

korrelation med traditionsspektrat så är det endast tre som inte handlar om religion. Dessa är 

viljan att göra sina föräldrar stolta, att eutanasi inte är tillåtet på några grunder samt att arbetet 

är väldigt viktigt i respondentens liv (Inglehart & Baker 2000, 26) 
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Dessa mönster görs mer tydliga genom två kulturkartor som presenteras i Inglehart & Bakers 

artikel. Där ser man att det dels går att finna ett samband mellan traditionalist och överlevnad 

samt sekulär/rationell och självförverkligande. Man kan även se att det finns samband mellan 

vissa länder med liknande historia eller geografisk närhet och då har man använt Huntingtons 

kulturkarta för att dela upp de länder som kartan består av. Det innebär att man dels kan se 

mönster mellan länderna men också en ekonomisk gradient där ju högre BNP ett land har desto 

högre placerar sig de länderna på både sekulär/rationell och självförverkligande (Inglehart & 

Baker 2000, 28 – 30) 

 

3.5 Sekularisering 

Avslutningsvis ska vi nu undersöka sekulariserings begreppet lite närmare. Det är ju ett ord 

som får viss vikt i Ingleharts texter. I THE ROUTLEDGE COMPANION TO THE STUDY OF 

RELIGION ges en kort beskrivning som torde vara av vikt nu när vi blickar tillbaka i texten. 

Om vi fokuserar på den religiösa aspekten av ordet så definieras ordet sekulär som ett 

motsatsord till reguljär. I denna kontext kopplades reguljär till de som lydde under någon form 

av klosterordning. I detta fall så betyda sekulär något som hade koppling till den världsliga 

ordningen. Härnäst kommer vikten av att definiera skillnaden mellan sekularisering och 

sekularism. Den föregående handlar om hur tidigare religiösa institutioner och dess områden 

går över till att skötas sekulärt. Det vill säga sekularisering på en mer institutionell nivå. Den 

andra sekularism tar upp den mer individuella tanken om sekulär, alltså det värdsliga. Här 

handlar det om hur man som privatperson ser på moraliska frågor där man bara ska ta hänsyn 

till med mänskliga och inte ta en eventuell gud eller livet efter döden i beaktande. Vissa menar 

dock att begreppet sekularisering kan appliceras på såväl institutionell som individnivå (Judith 

Fox 2005, 292). 

 

Sammanfattningsvis så kan vi se att modernitet och postmodernitet har påverkan på religionens 

plats i ett samhälle. Samhällsstrukturen och de ekonomiska förutsättningarna påverkar 

människors behov och mål samt vad man vänder sig till för att få trygghet. Modernitet och 

postmodernitet har en del likheter då de båda är ett resultat av en utveckling som drar med sig 

andra faktorer som exempelvis religion och traditioner. Det som synes mig den största 
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skillnaden är just vad folk eftersträvar i en modern kontra postmodern värld. I den moderna 

ligger fokus främst på att skaffa sig ett materiellt bättre liv och man lägger större vikt på 

produktion och monetär säkerhet. Först när man uppnått detta kan man gå vidare till det 

postmoderna samhället och söka sig till mer självförverkligande mål. Detta kopplas till 

sekulariserings begreppet i den bemärkelse att religion och tradition ofta har med varandra att 

göra och när samhällsstrukturen förändras så måste även religionen anpassa sig. I vissa fall 

genom att områden som tidigare skötts av religion får ge plats åt civila institutioner men också 

att tron får kliva undan för den allmänna normen kring moral och rätt, exempelvis inom skolan. 
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4 Resultat 

Jag har i resultatdelen använt mig av två intervjufrågor från vardera dimension så som Inglehart 

och Baker ställt upp det (Inglehart & Baker 2000, 26 – 27). Då målet är att se förändringar över 

tid och med hjälp av teorierna testa hypotesen om att det ska röra sig i en specifik riktning så 

har jag valt att ta de två frågor som har högst korrelation till de olika dimensionerna. Detta för 

att säkerställa att jag använder frågor som aktivt mäter hur länderna förhåller sig till de olika 

dimensionerna. Så två frågor som kopplas till tradition och två som kopplas till överlevnad. 

Notera dock att beroende på svaren så kan man lika gärna säga att de kan kopplas till 

sekulär/rationell och överlevnad. Går vi mot en ännu mer postmodern era eller skickar dagens 

oroliga tider oss i en annan riktning? Jag kommer även att ta varje land enskilt och ställa de en 

fråga från traditionsdimensionen mot en från överlevnadsdimensionen för att kunna göra en 

sida vid sida jämförelse.  

 

4.1 Frågepar ett: Hur viktigt är religionen i ditt liv? Utgör män bättre politiska 

ledare än kvinnor? 

 

Hur viktig är religionen i ditt liv har svarsalternativen: Svarar inte, vet inte, väldigt viktig, 

viktig, inte särskilt viktig samt inte viktig alls.  

Huruvida män utgör bättre politiska ledare ger svarsalternativen: Inget svar, vet inte, håller 

starkt med, håller med, motsätter sig, motsätter sig starkt. 

 

4.1.1 Argentina: Fullständiga data går att finna i tabell 1 och 2 i appendix. När det gäller 

Argentina och frågorna Hur viktig är religionen i ditt liv och om huruvida män är bättre 

politiska ledare än kvinnor så ser vi till att börja med att det finns mer data på religionsfrågan 

där den förekommer redan i vågen 1989–1993. Det är ett väldigt litet bortfall på båda frågorna 

med högst 1 % av deltagarna som inte gett något svar. Däremot är det en stor andel som svarar 

att de inte vet på frågan om män och politik. Det tycks finnas någon form av samband mellan 

de två frågorna. Andelen som anger att religion är väldigt viktigt i deras liv sjunker från 1994 

års våg nivå på 35% till 2% 2010. Detta samtidigt som andelen som svarar att män gör sig 

bättre som politiska ledare sjunker från 27% till 19%. Vi ser även att de som starkt motsätter 

sig detta påstående ökar från 14% till 25%. Andelen som håller starkt håller med och de som 

motsätter sig håller sig på en någorlunda konstant nivå genom de olika undersökningsvågorna 
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när det gäller män som politiska ledare. Det sker desto större fluktuation när det gäller frågan 

om hur viktig religion är i respondentens liv. Både alternativen väldigt viktigt, ganska viktigt 

och inte alls särskilt viktigt visar tvära kast mellan de olika undersökningsvågorna. Det är dock 

en majoritet som svarar att religion är viktigt i respondenternas liv men den majoriteten sjunker 

över tid. Från 64% vågen 1989–1993 till 56% vågen 2010–2014. På frågan om mäns roll som 

politiska ledare så är det 58% som inte håller med om att män skulle utgöra bättre politiska 

ledare vid vågen 1994–1998. En siffra som ökar till 68% vågen 2010–2014. 

 

Argentina verkar befinna sig i en traditionsdimension men röra sig mer mot en sekulär/rationell 

riktning över tid då respondenterna svarar att religion är viktigt men att vikten av religion också 

minskar över tid. De verkar också befinna sig mer i en självförverkligande dimension och 

fortsätta på den vägen när man ser över tidsvågorna. 

 

4.1.2 Bangladesh: Fullständiga data står att finna i tabell 3 och 4 i appendix. När det gäller 

Bangladesh har vi bara två vågor att gå på. Det tydligaste mönstret mellan de båda frågorna är 

att det är viktigt med religion för respondenterna, något som återspeglas i den andra frågan. 

Det är betydligt fler som anser att män utgör bättre politiska ledare än kvinnor. Vi ser att vikten 

av religion ökar på den högre graden samtidigt som andelen som håller med starkt samt bara 

håller med ökar när det kommer till frågan om politiska ledare. De två områdena synes följas 

åt att döma av denna statistik.  

 

Överlag så är andelen som anser att religion är viktigt och som anser att män utgör bättre 

politiska ledare majoritet på båda frågorna samt att den majoriteten ökar från en våg till en 

annan. Notera dock att på frågan om män och politik så finns det en viss grupp som svarar att 

de inte vet på 9%. Överlag så verkar Bangladesh befinna sig i en såväl traditions som 

överlevnadsdimension och fortsätta röra sig i den riktningen. 

 

4.1.3 Japan: Fullständiga data står att finna i tabell 5 och 6 i appendix. Japan i sin tur visar att 

det över tidsvågorna sker vissa förändringar. Om vi ser till frågan om politiska ledare så sker 

ett skift över vågorna där man går från att hålla med om att män gör sig bättre som politiska 
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ledare än kvinnor till att man motsäger sig detta. Något som är värt att notera i Japans resultat 

är den stora andelen som svarar att de inte vet. Nästan en tredjedel varje period förutom 2005–

2009 där det istället var en tredjedel av alla respondenter som inte svarade på frågan. När det 

kommer till religionens vikt i respondenternas liv så är det tämligen stillastående siffror på 

väldigt och tämligen viktigt. Den andel som säger att det inte är särskilt viktigt minskar och 

den del som säger att det inte alls är viktigt ökar även om resultatet skiftar en del från våg till 

våg. Även på den här frågan är det en det en relativt hög siffra som svarar att de inte vet eller 

som inte svarar alls. Men Japans resultat är något svårtydligt här. På frågan om religion så är 

det en klar majoritet som svarar att det inte är viktigt i deras liv. En majoritet som sjunker 

knappt från 68 till 67% från vågen 1989–1993 till 2010–2014. På fråga om män och politiskt 

ledarskap så sker en minskning från 43 till 28% över tid. Men här är det som sagt en stor andel 

respondenter som svarar att de inte vet. Japan verkar alltså befinna sig mer i en sekulär/rationell 

dimension men om de rör sig åt någon riktning är svårt att säga. De verkar också befinna sig 

mer i en självförverkligande dimension.  

 

4.1.4 Lettland: Fullständiga data står att finna i tabell 7 och 8 i appendix. Lettland är ännu ett 

land där det saknas en del data. På frågan om kön och politiskt ledarskap har vi bara resultatet 

från en enda våg och där ser vi att det är betydligt fler som anser att män gör sig bättre som 

politiska ledare än kvinnor. Här ser vi också en förhållandevis hög andel av respondenter som 

svarar att de inte vet. Om vi istället ser till religionens roll i livet för de lettländska populationen 

så ser vi även här att det från den första vågen finns en hel del som inte svarat på frågan. Något 

som påverkar möjligheten till att se ett skifte över tid. Vi får istället utgå från den andra vågen 

1994–1998 och då ser vi att andelen som tycker att religion är viktigt sjunker fram till 2005–

2009 och andelen som tycker att det inte är viktigt ökar. Det är dock med tämligen små steg. 

Någon jämförelse med politikfrågan är svår att göra då det saknas data från de flesta vågorna 

gällande den frågan. Det man kan se är dock att det är fler som håller religion för av ringa vikt 

kontra att fler anser att män är bättre politiska ledare. Det vill säga att det inte verkar som att 

traditionalist och överlevnads idealen följs här. 

 

Andelen som anser att religion inte är viktig ökar från 62 till 69% från vågen 1989–1993 till 

2005–2009. Så överlag så verkar Lettland befinna sig i en sekulär/rationell dimension och 

fortsätta att försiktigt röra sig i den riktningen. Då vi saknar data för Lettland på 
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överlevnadsdimensionen här så kan vi bara säga att vågen 1994–1998 så befinner sig Lettland 

inom överlevnadsdimensionen då en majoritet anser att män utgör bättre politiska ledare än 

kvinnor. 

 

4.1.5: Fullständiga data står att finna i tabell 9 och 10 i appendix. Nigeria visar rätt lite 

förändring över tid gällande såväl kön och politik som religionens vikt i respondenternas liv. 

Vad gäller frågan om religion så ser vi att den har stor vikt eller mycket stor vikt i det 

Nigerianska samhället. Om vi ser från 1994 vågen till 2010 så sker i stort sett ingen förändring 

gällande religion i Nigeria. Om vi ser till politiken istället så ser vi från 1994 vågen en liten 

ökning i andelen som håller för att män är bättre som politiska ledare kontra kvinnor. I 

samklang med detta ser vi också en minskning i antalet personer som absolut inte håller med 

om påståendet medan de som inte håller med står sig tämligen likartat över tid. Om man 

klumpar ihop de båda svarsalternativen på politikfrågan så ser vi att de allra flesta håller med 

om att män gör sig bättre som politiska ledare något som går i samklang med den höga graden 

av religiositet. Det vill säga ett nära samband mellan tradition och överlevnadsspektrat som 

Inglehart målar upp. 

 

På båda frågorna är det en majoritet som anser att religion är viktigt i deras liv samt att män 

utgör bättre politiska ledare. Denna majoritet växer på båda frågorna över tid. Nigeria synes 

alltså befinna sig inom både traditions och överlevnadsdimensionen och fortsätta röra sig i den 

riktningen. 

 

4.1.6 Ryssland: Fullständiga data står att finna i tabell 11 och 12 i appendix. Ryssland visar 

inga större förändringar över tid. Vare sig gällande religionsfrågan eller politikfrågan. Notera 

att politikfrågan inte var en del av 1999 års våg. Vi har en förhållandevis hög andel som svarar 

att de inte vet på 1994 års våg gällande kön och politik. De områden där vi ser störst förändring 

gäller religionsfrågan där svarsalternativen inte alls viktigt och tämligen viktigt är de som 

förändras mest där det första sjunker medan det andra går upp procentuellt sätt. Det är en liten 

ökning för de som tycker religionen är väldigt viktigt medan de som tycker det är inte särskilt 

viktigt står tämligen stilla över tid. Om man ser till sambandet mellan de olika frågorna så ser 

vi att det är betydligt fler som anser att religion inte är särskilt viktigt över tid då fler 
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respondenter väljer de svarsalternativen. När det kommer till politiken dock så är det fler som 

anser att män gör sig bättre som ledare inom politiken än de som motsäger sig påståendet. 

Dessa resultat visar sig även stå rätt still över tid. Vi ser alltså inget samband här mellan det 

traditionalistiska och överlevnadsspektrat. Det är en majoritet som anser att religion inte är 

särskilt viktigt. Den andelen sjunker dock över tid från 62 till 52% mellan vågorna 1989–1993 

och 2010–2014. Vi ser även att andelen som anser att män utgör bättre politiska ledare ökar 

från 54 till 57% från 1994–1998 till 2010–2014. Ryssland verkar alltså befinna sig i en mer 

sekulär/rationell dimension men rör sig sakta bort från den samtidigt som man verkar befinna 

sig närmare en överlevnadsdimension som sakta ökar. 

 

4.1.7 Spanien: Fullständiga data står att finna i tabell 13 och 14 i appendix. Spaniens resultat 

visar att det råder en del hopp i statistiken, framförallt på frågan om kön och politik. De som 

anser starkt håller med påståendet står rätt still över tid men om man ser till de som starkt 

motsätter sig så har vi ett rejält hopp från 17% 1999–2004 för att sedan öka till 48% 

nästkommande våg för att så småningom landa på 28% i den sista vågen. Även de som 

motsätter sig på den lägre graden visar hopp där det börjar med att hälften av respondenterna 

motsätter sig för att sedan sjunka och tvärt öka igen på den sista vågen. Överlag så ser vi att de 

som håller med om påståendet sjunker över tid och de som motsätter sig ökar. Under alla 

vågorna är det fler som motsätter sig än som håller med. Viktigt att notera här är dock att vågen 

1999–2004 så ställdes inte frågan i hälften av fallen.  

 

Vad gäller vikten religion i respondenternas liv så ser vi att religionens vikt har förändrats över 

tid och att det framförallt är att religionen har fått mindre vikt. De som anser att den inte är 

särskilt viktig är den grupp som håller sig mest stillastående över tid medan de som anser att 

det är väldigt viktigt, viktigt och inte alls viktigt genomgår tämligen stora förändringar. De som 

anser att religionen är väldigt viktig mer än halveras över tiden från 23–25% till 11%. Under 

de två första vågorna är det fler som anser att religionen har vikt i deras liv medan det sker ett 

skifte vågen 1999–2004 och därefter så ökar andelen som säger att religionen inte har vikt i 

deras liv till mer än 60% vågen 2010–2014. Vi kan här se att de två dimensionerna tradition 

och överlevnad följs åt över tid. Spanien har vågen 1989–1993 en svag majoritet på 53% som 

anser att religionen har vikt i deras liv. Denna siffra sjunker dock till 32% vågen 2010–2014. 

Det är även en klar majoritet som motsätter sig att män skulle vara bättre politiska ledare från 
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68 till 81% från 1994–1998 till 2010–2014. Spanien verkar alltså ha befunnit sig i en 

traditionsdimension men rör sig mot en mer sekulär/rationell riktning samtidigt som den 

befinner sig i en självförverkligande dimension och fortsätter på det spåret. 

 

4.1.8 Sverige: Fullständiga data står att finna i tabell 15 och 16 i appendix, När det kommer 

till religionens plats i svenskarnas liv så sker över tid näst intill ingen förändring. De sker vissa 

hopp men nivåerna från 1989–1993 års våg ligger väldigt nära den sista vågens resultat. Det är 

framförallt på tämligen viktigt och inte alls viktigt vi ser de tydligaste hoppen. Under alla vågor 

är det betydligt fler som anser att religionen är av mindre vikt i deras liv än de som anser att 

religionen fortfarande har en stark position.  

 

Om vi ser till politik och kön i Sverige så ser vi att andelen som starkt stöder påståendet minskar 

över tid, till viss del även de som stöder det till viss del. De som motsätter sig ökar kraftigt men 

de som starkt motsätter sig sjunker en del från 1994–1998 års våg. Det är fortfarande en stark 

majoritet som motsätter sig att män skulle utgöra bättre politiska ledare än kvinnor. Intressant 

är att de som motsätter sig sjunker med 10% efter 2009. Det väcker en nyfikenhet om huruvida 

finanskrisen kan ha haft en effekt här. Det är dock svårt att säga att det finns ett 

påverkanssamband utifrån datan. 

 

Sett över tid så sker ingen större förändring i Sverige gällande religionen men det syns däremot 

en viss förändring kring politik och kön det är 78% som motsätter sig påståendet 1994–1998 

men 85% vågen 2010–2014. Överlag så verkar Sverige befinna sig i en sekulär/rationell 

dimension som står tämligen stilla samtidigt som man befinner sig i en självförverkligande 

dimension som man fortsätter röra sig inom.  

 

4.1.9 USA: Fullständiga data står att finna i tabell 17 och 18 i appendix. USA:s resultat visar 

att majoriteten anser att män inte utgör bättre politiska ledare och att detta stöd stärkts över tid. 

Andelen som starkt stöder påståendet genomgår ingen större förändring men de som håller med 

till viss del sjunker från 23 till 16%. Andelen som starkt motsätter sig påståendet ökar från 

nästan hälften till lite drygt hälften över tid men den största förändringen sker i gruppen som 
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starkt motsätter sig påståendet. Det är här vi ser den största procentuella förändringen över tid. 

Notera att det finns en förhållandevis höjd andel som svarar att de inte vet på de två första 

vågorna. När det kommer till religionens plats i USA så sker de största förändringarna bland 

det första och sista svarsalternativet. Bland de som anser att det är tämligen viktigt eller oviktigt 

så ser inga rejäla förändringar över tid. Religionens vikt minskar från första till sista vågen med 

12% medan de som svarar att religionen inte alls är viktig ökar med 8%. Det är en majoritet av 

respondenterna som anser att religionen har en vikt i det amerikanska samhället under varje 

våg, även om den som sagt sjunker över tid. 

 

Intressant att notera är att USA har ett mönster som rör sig åt liknande håll. Vi kan alltså se att 

traditionella och överlevnadsvärden följs åt över tid. Däremot så placerar de sig tämligen 

annorlunda rent basmässigt med en stor andel som inte stödjer det överlevnadspräglade 

påstående medan desto fler ger vikt åt det traditionella som religion representerar. USA verkar 

alltså befinna sig i en traditionsdimension men röra sig mot en sekulär/rationell riktning. Detta 

samtidigt som man befinner sig i en självförverkligande dimension som fortsätter i samma 

riktning sett över tid. 

 

4.2. Frågepar två: Belåtenhet över den finansiella situationen i hushållet? Tror du 

på himlen? 

 

Svarsalternativen för hur nöjd man är över den finansiella situationen i hushållet fördelas på 

svarsalternativen: missnöjd, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nöjd, inget svar, vet inte. 

Svarsalternativen för huruvida man tror på himlen fördelas på: Nej, ja, inget svar, vet inte. 

 

4.2.1 Argentina: Fullständiga data står att finna i tabell 19 och 20 i appendix. När det kommer 

till Argentina kan vi se att de flesta verkar anse att deras ekonomiska situation har förbättrats 

över tid. Det syns mest tydligt på de som svarat 1 och 3 på det skett en rätt stor minskning från 

1981–1984 vågen till 2010–2014 vågen. De som svarar att de är helt missnöjda minskar från 8 

till 1% till exempel och de som svarar 3 minskar från 9 till 3%.  Detta speglas i sin tur mot de 

som svarar 7, 8 på hur nöjda de är då man på nivå 8 ser en fördubbling över tid från 10 till 22%. 

När det kommer till den mer breda åsikten hos respondenterna över den ekonomiska 
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situationen så är det just över hälften, 54% som svarar från 6 – nöjda vågen 1981–1984. Går 

man vidare och ser på hur situationen förändrats till 2010–2014 så är det istället 73% som 

svarar att de anser situationen motsvarar en 6: a eller högre. Vi ser alltså en tydlig ökning över 

tid när det kommer till hur nöjd man är över sin finansiella situation. 

 

När det kommer till frågan om himmelrikets existens eller icke-existens så är det under början 

av 1980-talet ganska jämnt mellan de som tror och inte tror. Det är dock en stor andel som inte 

svarar på frågan, hela 15%. Över tid fram till vågen 1999–2004 så ser vi dock en tydlig 

förändring då andelen som inte tror på himmelen sjunker rätt dramatiskt och andelen som tror 

ökar således med samma andel. Det är ingen som väljer att inte svara på frågan i de senare 

omgångarna men de är ett antal som svarar att de helt enkelt inte vet. Vi ser alltså en trend där 

de flesta i Argentina anser att deras ekonomiska situation blir bättre och bättre och att även tron 

på himlen ökar bland befolkningen över tid. Med andra ord så verkar Argentina befinna sig i 

en självförverkligande dimension som blir starkare över tid. När det kommer till 

traditionsdimensionen så står det tämligen jämnt till vågen 1981–1984 men ökar sedan kraftigt 

och landet verkar gå mot en mer traditionsbaserad dimension. 

 

4.2.2 Bangladesh: Fullständiga data står att finna i tabell 21 och 22 i appendix. Om vi ser till 

Bangladesh så har vi tyvärr inte så många datavågor att gå på de är dock samma datavågor så 

vi får utgå från de resultat som finns. När det kommer till skattningen av ens ekonomiska 

situation så verkar den enda ökningen ligga kring de som svarar en 5: a där man går från 22 till 

36%. Detta motsvaras av en sänkning av skattad ekonomisituation bland de som tidigare har 

svarat att de är mer nöjda. Av de som svarar under en 5:a i skattning sker i stort sett ingen 

förändring över huvud taget. Det verkar alltså som att de som tidigare haft en god ekonomisk 

levnadsstandard upplever att det har försämrats från en våg till en annan. Det största tappet 

verkar ske på de som tidigare svarade en 9: a i hur nöjd de var med sin finansiella situation. 

Om vi ser till hur fördelningen ligger 1–5 och 6–10 så svarar 54% att de skattar sig själv inom 

det högre spannet under den första vågen. Detta har sjunkit till 40% under nästkommande våg. 

 

Om vi ser till vad man anser om himlen så är en överväldigande majoritet för att himlen finns. 

Vi kan dock se en intressant förändring då det under första vågen är 2% som svarar att de inte 
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tror på himlen och 2% som svarar att de inte vet. Nästkommande våg ser vi att det inte är en 

enda respondent som svarar att de inte tror på himlen och bara 1% som inte vet. Vi landar alltså 

på att 99% av respondenterna anser att himlen existerar. Om man sätter dessa två i relation till 

varandra så ser vi att levnadsstandarden verkar ha sjunkit ekonomiskt för de rikaste samtidigt 

som tron på himlen ökat. Här verkar alltså den traditionella och överlevnadsmässiga 

dimensionen följas åt, med reservation dock för att vi här bara ser förändring från en våg till 

en annan. 

 

4.2.3 Japan: Fullständiga data står att finna i tabell 23 och 24 i appendix. När det kommer till 

Japans resultat gällande hur man skattar sin finansiella situation så ser vi att det inte är några 

större förändringar över tid. Det är också under flera år ett antal som väljer att inte svara på 

frågan eller svarar att de inte vet. Den största förändringen sker bland de som svarar en 6: a på 

hur nöjda de är över sin finansiella situation. Här ser vi en förändring på 8%, jämfört med 

förändringarna i övriga kategorier som ligger på max 3% över tid. Vi ser att Japan alltså ligger 

rätt stadigt över tid och det verkar som att de flesta skattar att de är nöjda med sin ekonomi i 

Japan. Om vi ser till hur stor andel som svarar från 6 och uppåt så hamnar vi på 60% under den 

första vågen 1981–1984. Detta ligger på 54% under vågen 2010–2014. Vi ser alltså en liten 

minskning över tid men fortfarande en svag majoritet som svarar i den högre graden på 

skattningen. 

 

Vi har inte riktigt lika många vågor att undersöka när det kommer till det japanska folkets tro 

på himlen. Och bland de resultat som finns så är det en stor andel som antingen inte svarar på 

frågan, vågen 1981–1984 eller att de inte vet om de tror på himlen eller inte. Det sker ingen 

större skillnad i antalet som svarar ja eller nej över tid. Dock så sker det en del hopp däremellan 

och där det verkar som att de som svarar att de inte vet är samma respondenter som ibland 

svarar nej på frågan om himlen. Detta då de som svarar ja tenderar att stå rätt stilla medan de 

som svarar nej ökar i antal när de som svarar att de inte vet minskar. Att göra någon direkt 

jämförelse mellan de två olika dimensionerna tradition och överlevnad är lite svårt i detta fall. 

Det är inga större förändringar över tid. Det man kan se är att de flesta svarar nej, de tror inte 

på himlen och att de flesta skattar att de är nöjda med sin ekonomi. Således följs de två 

dimensionerna åt. Dock verkar Japan röra sig försiktigt mot en överlevnadsdimension medan 

landet verkar befinna sig i en sekulär/rationell dimension i övrigt. 



 

28 

 

 

4.2.4 Lettland: Fullständiga data står att finna i tabell 25 och 26 i appendix. Lettland ger oss 

bara två vågor att undersöka gällande hur man skattar sin tillfredställelse över sin ekonomi. 

Lyckligtvis så finns de två vågorna med även i den andra frågan. 

 

Vad vi kan se så verkar de flesta i Lettland bli mer missnöjda med sin ekonomiska situation 

från den första till den andra vågen. På de som svarar 5 och nedåt ser vi en procentuell ökning 

och på de som svarar 6 och uppåt en minskning. Vi inleder med att 69% svarar 5 eller mindre 

för att vågen 1994–1998 landar på 82%. Notera att hela 20% svarar at de är helt missnöjda med 

sin ekonomiska situation. Vad gäller frågan om huruvida respondenterna tror på himlen så har 

vi även här fenomenet att många inte har svarat på frågan, hela 63% första vågen 1989–1993. 

Men även många som svarar att de inte vet. Om vi börjar och se till de vågor som finns till vårt 

förfogande för båda frågorna så ser vi att de båda ökar men detta beror på att andelen som inte 

svarat på frågan minskar drastiskt. De ökar även ungefär lika mycket procentuellt sett. Om vi 

fortsätter och ser till nästkommande vågor så ser vi att andelen som tror på himlen fortsätter att 

öka medan andelen som inte tror börjar stagnera. Vi verkar här alltså kunna se viss följsamhet 

i de två dimensionerna att när det blir ekonomiskt osäkert, alltså kopplingar till överlevnad så 

ökar vikten för traditionen, i det här fallet tron på himlen. Lettland verkar befinna sig i en 

överlevnadsdimension och fortsätta på den vägen. Vilken riktning landet tar i tradition kontra 

sekulär/rationelldimensionen är dock svårt att säga då båda ökar. Det man kan säga är att landet 

verkar befinna sig i en mer sekulär/rationell dimension under de datavågor som finns 

tillgängliga 

 

4.2.5 Nigeria: Fullständiga data står att finna i tabell 27 och 27 i appendix. Nigerias resultat 

på frågan om hur nöjd man är med sin finansiella situation visar att de flesta nigerianer verkar 

anse att deras ekonomi blir bättre med tiden. De största förändringarna sker bland de som är 

väldigt missnöjda där vi ser en minskning på 7% och bland de som svarar en 7: a där vi ser en 

ökning på 5%. Vi ser också under den sista vågen hur fler och fler placerar sig i mitten av 

skalan. I första vågen ser vi att 52% svarar 6 eller mer på hur nöjda de är med sin ekonomi. 

Detta kan kontrasteras mot den sista vågen 2010–2014 där vi istället ser 57% som svarar 6 eller 

mer. Det är alltså en liten ökning av antalet respondenter i den mer nöjda delen av spektrat samt 
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att det är en ytterst liten majoritet som i början av mätningarna placerar sig på den högre delen 

av skalan. Inga noterbara bortfall i form av ofullständiga eller ovetande svar. 

 

Om vi ser till huruvida man tror på himlen eller inte i Nigeria så ser vi att en överväldigande 

majoritet tror på himlen, över 90% i varje mätning. Vi ser också att detta ökar varje våg 

samtidigt som då andelen som svarar nej på frågan minskar. Det är inte heller här något bortfall 

i form av att frågan inte ställts, inte heller någon stor andel som svarar att de inte vet på frågan. 

Här ser vi ett motsatt samband där den traditionella dimensionen går emot den 

överlevnadsmässiga. Det är dock väldigt små förändringar gällande den ekonomiska frågan. 

Även om det är stora skillnader mellan de som tror och inte gör det på den religiösa frågan så 

bör det noteras att det inte sker några större förändringar där heller. De som svarar att de tror 

ökar bara med 6% över de tre vågorna. 

Landet verkar således befinna sig i en självförverkligande dimension och fortsätta röra sig i 

den riktningen samtidigt som landet placerar sig inom traditionsdimensionen på frågan om 

religion och verkar fortsätta i samma riktning. 

 

4.2.6 Ryssland: Fullständiga data står att finna i tabell 29 och 30 i appendix. Ryssland är ännu 

ett land där det inte visar sig några större förändringar över tid från den första tillgängliga vågen 

1989–1993 till den sista 2010–2014. Det som är mest markant är att det sker ett stort hopp i 

svarsalternativen mellan vågen 1989–1993 och 1994–1998. Exempelvis så ökar antalet som är 

väldigt missnöjda med över 15% och andelen som svarar att de är nöjda med sin ekonomi 

sjunker också tydligt. Skulle eventuellt kunna vara ett resultat av turbulensen efter 

Sovjetunionens fall och att vi därför ser hur siffrorna rätar upp sig igen till ursprungsnivåerna 

vid första mätningen. Om vi ska se till det största skiftet över tid så verkar det ske i mittendelen 

av svarsalternativen. De som svarar 5 eller 6 i det närmaste skiftar siffror med varandra och 

går från 19 – 11% i första vågen till att istället bli 12 – 19% i den sista. De som ligger i 

mittendelen blir alltså mer nöjda. Om vi ser till de som svarar 6 och uppåt så är det 38% som 

placerar sig där i första vågen 1989–1993 vilket ökar till 44% vågen 2010–2014. Vi ser att 

andelen som svarar att de är mer nöjda ökar men ligger ändå i minoritet ibland 

svarsalternativen. Ryssland verkar alltså befinna sig i en överlevnaddimension men också röra 

sig mer åt självförverkligandets riktning. 
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Ryska folkets tro på himlen visar att det är en stor del som inte vet om de tror eller inte eller 

som inte ger något svar. 1994–1998 så är det ca en tredjedel som inte ger något svar på frågan 

och under de andra vågorna så är det mellan en femtedel och en tredjedel som svarar att de inte 

vet. Av de som svarar ja eller nej så ser vi att hela 67% svarar nej på den första vågen om 

huruvida de tror på himlen, en siffra som sjunker till 43% vågen 2005–2009. I gengäld ser vi 

att andelen som svarar att de tror ökar från 15 till 33%, en fördubbling över tid. Vi kan alltså 

se att den traditionella delen ökar i Ryssland över tid då fler och fler svarar att de tror på himlen. 

När det kommer till överlevnadsdimensionen ser vi att majoriteten anser att de inte är nöjda 

med sin ekonomi men att det verkar ske en förändring mot det självförverkligande. Så ledes 

kan vi se viss följsamhet mellan de två dimensionerna men att de inte verkar röra sig åt samma 

håll. 

 

4.2.7 Spanien: Fullständiga data står att finna i tabell 31 och 32 i appendix. Spanien visar inga 

större dramatiska hopp över tid om vi ser från 1981–1984 till 2010–2014. Den största 

förändringen sker bland de som svarar en 5 på hur nöjda de är där vi ser ett hopp från 16 till 

22%. En annan intressant sak att notera är att de som svarar 7 ligger på 23% vågen 2005–2009 

för att sedan droppa av till 15% vågen 2010–2014. Något som skulle kunna vara en effekt av 

finanskrisen 2008. Om vi ser till den mer breda fördelningen av de som är nöjda med sin 

ekonomi så ser vi att vågen 1981–1984 så är det 59% som svarar 6 eller uppåt på skalan. Vågen 

2010–2014 så är den andelen nere på 49%. Vi ser alltså en minskning i andelen som är nöjda 

med sin ekonomiska situation. Om vi går vidare till frågan om himlen så ser vi att andelen som 

svarar nej ökar med ungefär lika stor andel som den del som svarar ja minskar. Cirka 10% 

vardera och leder till ett skifte från att precis hälften tror på himlen under den första vågen för 

att hamna i en svag minoritet under den sista vågen. På den här frågan har vi än en gång en 

tämligen stor andel som svarar att de inte vet om de tror på himlen eller inte. Om vi ser till 

frågorna tillsammans så verkar Spaniens befolkning anse att deras ekonomiska situation blir 

värre och man ser ett skifte neråt efter finanskrisen, samtidigt som fler och fler anger att de inte 

tror på himlen. Här verkar de två dimensionerna gå åt olika håll men det är svårt att säga hur 

säkert detta är då Spanien var ett av de länder som påverkades mest av finanskrisen i Europa. 

Alltså verkar det som Spanien befann sig inom självförverkligande dimensionen men rör sig 
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nu mer mot en överlevnadsdimension. Det verkar också gå ett skifte från ett mer 

traditionsinriktat samhälle mot ett mer sekulär/rationellt 

 

4.2.8 Sverige: Fullständiga data står att finna i tabell 33 och 34 i appendix. I Sverige ser vi 

tämligen stillastående resultat när det kommer till hur nöjd man är över sin ekonomi. Den 

största procentuella förändringen mellan vågen 1981–1984 och 2010–2014 kommer från 

andelen som är helt nöjd som sjunker från 19 till 16%. Andelen som placerar sig på 6 och uppåt 

ligger vågen 1981–1984 på 75%. En siffra som under den sista vågen istället landar på 72%. 

En väldigt liten minskning som dessutom sker efter finanskrisen 2008. Vi kan dock se att 

majoriteten av svenskarna verkar vara nöjda med sin ekonomiska situation och att detta står 

sig över en längre tid. Om vi ser till svenskarnas tro på himlen så visar det sig att det är en 

majoritet som svarar nej på frågan och att den majoriteten står sig rätt still över tidens gång. 

Andelen som svarar ja däremot minskar över tid från 27% 1981–1984 till 19% vågen 2005–

2009. Intressant att notera här är att det sker en tämligen stor ökning i andelen som svarar att 

de inte vet, från 7% den första vågen till 19% den sista. Även om en stor del av ja-sägarna 

minskat så innebär det inte att det automatiskt blivit ett nej på frågan. Det blir svårt att säga att 

det finns någon följsamhet mellan de två dimensionera. Det sker en liten minskning i hur nöjda 

respondenterna är över sin ekonomi samtidigt som det är lika många som säger att de tror på 

himlen som de som säger att de inte vet. Sverige verkar alltså befinna sig i en 

självförverkligande dimension som verkar minska över tid. Vidare så befinner sig Sverige i en 

sekulär/rationell dimension, där andelen som tror verkar minska även om andelen som säger 

att de inte tror står still statistiskt sett. 

 

4.2.9 USA: Fullständiga data står att finna i tabell 35 och 36 i appendix. USA sållar sig till de 

länder där det inte sker några större förändringar över tid när det kommer till hur nöjd man är 

med sin ekonomiska situation. De flesta rör sig inte mer än någon procent upp eller ner bortsett 

från andelen som svarar att de är helt nöjda. Den gruppen sjunker från 14% till 6% från vågen 

1981–1984 till 2010–2014. Om vi ser till andelen som svarat en 6 eller mer så landar vi på 69% 

av respondenterna. Denna siffra skiftar till 2010–2014 till 63% så en liten minskning men 

fortfarande en majoritet. Intressant att beakta att siffrorna drar sig mer åt att likna någon form 

av normalfördelningskurva där de högre siffrorna drar sig mot mitten av svarstabellen. 
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När det kommer till amerikanernas tro på himlen så är det en stor majoritet som säger att de 

tror på himlen, över 80% under alla mätvågor. Det sker inte heller några större förändringar 

över tid och det är en tämligen liten andel som svarar att de inte vet. Det lilla skifte som sker 

verkar peka mot att andelen som inte tror ökar men det är så små procentuella förändringar att 

det är svårt att dra någon slutsats från det. Det verkar alltså som om dimensionerna inte följs åt 

vid en första anblick men med brasklappen att det överlag rör sig om väldigt små förändringar 

hos respondenterna. 

 

USA verkar befinna sig i en självförverkligandedimension som försiktigt minskar över tid. 

Detta samtidigt som landet befinner sig i en traditionsdimension som ytterst försiktigt minskar 

över tid. 

 

4.3 Sammanfattning av resultatet 

Om vi ser till det första frågeparet där frågan om hur viktigt religionen är för respondenten 

representerar traditions kontra sekulär/rationella spektrat så hittar vi två länder som utgår från 

traditionsbaserade värderingar och fortsätter röra sig i den riktningen. I detta fallet gäller detta 

Nigeria och Bangladesh. De länder som i början av datavågorna placerar sig som mer 

traditionella men rör sig mot ett sekulär/rationellt håll är Argentina, Spanien och USA. Några 

länder utmärker sig som mer sekulära och fortsätter på den banan. Däribland Lettland, Japan 

och Sverige, som dock står tämligen still över tid. Endast ett land går från att vara placera sig 

som sekulärt/rationellt mot en traditionsriktning och det är Ryssland. Frågan som representerar 

överlevnadsdimensionen handlar om huruvida män utgör bättre politiska ledare än kvinnor. 

Här är det tre länder som placerar sig mer mot en överlevnaddimension som ökar över tid. 

Dessa är Bangladesh, Nigeria och Ryssland. Vi har även Lettland som placerar sig inom 

överlevnaddimensionen men på grund av databrist går det inte att säga något om en eventuell 

förflyttning. Här ser vi ett samspel mellan de två dimensionerna där de som placerat sig högt 

på en traditionsdimension eller som placerat sig sekulärt men rör sig mot en 

traditionsdimensionens håll också återfinns i de som placerar sig på en växande 

överlevnadsdimension. Samma mönster återkommer om man ser till de länder som placerar sig 

sekulär/rationellt och fortsätter i den riktningen. Argentina, Japan, Spanien, Sverige och USA. 



 

33 

 

Dessa återfinns även bland de länder som rör sig från den traditionella dimensionen samt de 

som är sekulära och rör sig mot en mer sekulärrationell riktning. Det verkar finnas ett samspel 

hos länderna mellan dimensionerna. 

 

På det andra frågeparet där traditionsdimensionen representeras av frågan om huruvida 

respondenterna tror på kan vi dra följande slutsatser. Bangladesh och Nigeria befinner sig inom 

traditionsdimensionen och fortsätter röra sig i samma riktning precis som på det tidigare 

frågeparet. Vi kan även placera Argentina där även om det är väldigt jämnt i början av datan. 

Bland de som befinner sig inom traditionsdimensionen men rör sig bort från det hittar vi 

Spanien och USA. Vi har tre länder som placerar sig som sekulära. Sverige, Japan och Lettland. 

De två sistnämnda är det dock svårt att säga något om förändringsmässigt. Vi hittar även här 

ett land som är sekulär/rationellt men som rör sig bort från detta, även här är det Ryssland.  

 

Om vi ser till frågan som representerar överlevnaddimensionen, det vill säga hur nöjda 

respondenterna är med sin ekonomi så hittar vi två länder som befinner sig i 

överlevnadsdimensionen och fortsätter röra sig i den riktningen, Lettland samt Bangladesh. Ett 

land befinner sig i överlevnadsdimension men rör sig bort från detta och det gäller Ryssland. 

Tre länder placerar sig som självförverkligande med fortsatt likartad riktning, Argentina, Japan 

och Nigeria. Och sist har vi tre länder som placerar sig som självförverkligande men som verkar 

röra sig i motsatt riktning, Spanien, Sverige samt USA. Det finns vissa länder där 

dimensionerna verkar följas åt. Bland dessa hittar vi exempelvis Bangladesh. Vi hittar också 

länder som verkar gå åt olika riktningar så som Nigeria och Sverige. 
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5 Diskussion 

 

Inledningsvis bör en diskussion tas gällande bristen på data för Lettland samt Bangladesh i 

urvalet. Jag hade eventuellt valt bort Lettland i efterhand och valt något annat land från 

Baltikum. Emellertid är det dock av min åsikt att Bangladesh fyller sin funktion då den 

representerar ett av de mer folkrika länderna i världen, ett av länderna i Asien samt att det är 

ett av två muslimska länder i urvalet. Samt att även om tidsperspektivet inte blir tillräckligt vitt 

över tid om man jämför med övriga länder i urvalet så kan man ändå se vissa förändringar samt 

att man kan få en bild av var landet placerar sig vid de data som finns tillgänglig. Noterbart är 

att mitt val att ta inspiration från Huntingtons kategorier, liknande Inglehart och Bakers arbete, 

när jag gjorde mitt urval är ingalunda det enda sättet att använda det här materialet. Mitt val 

grundade sig i syftet att försöka åstadkomma en spridning i vart empiri hämtades från och 

undvika personlig påverkan från tidigare kunskaper eller intressen. WVS är ett enormt material 

och det hade säkerligen gått att motivera andra val av såväl länder som frågor beroende på 

vilket syfte man eftersträvar. Detta blir särskilt tydligt när man ser till överlevnads kontra 

självförverkligande dimensionen. Den ena handlar om pengar, materiella värden medan den 

andra tar upp ideal och det visar en stor skillnad i resultatet då fler länder hamnar i kategorin 

att de blir mindre självförverkligade över tid när man ställer frågan om ekonomi, Detta visar 

att frågorna man ställer har påverkan på vars länder placerar sig inom dimensionerna och att 

man bör vara medveten om detta. För att stärka upp resultatet hade det varit fördelaktigt att 

kunna undersöka fler frågor från Inglehart och Baker, detta var dock inte möjligt inom ramen 

för detta arbete. Fokus lades istället, som nämnt i avgränsningsavsnittet, till att valet föll på att 

använda de två frågepar som högst korrelerade till de båda dimensionerna till förmån för fler 

vågor. Trots detta så går det ändå få ett resultat som visar på förändring men också på länders 

tydliga placering inom sina områden. Men också att de kan förändras.  

 

Vad har detta tillfört som skiljer sig från det arbete som Inglehart och Baker genomfört? Den 

kanske viktigaste skillnaden är just målet att jämföra över tid och Inglehart och Bakers artikel 

använder tre vågor i sin undersökning, från 81 till 98. I flertalet av fallen i detta arbete har fler 

vågor använts vilket kan ge ett längre tidsperspektiv. Detta arbete tar vid i deras arbete men 

lyfter blicken och siktar mot att kunna se längre samband. Med detta sagt så har det inte på 

något sätt nått upp till den magnitud och bredd som de lagt ned och det finns mycket mer att 

hämta i deras arbete som tyvärr inte har varit möjligt att ta med i detta arbete. 
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Om vi ser till syftet under arbetet som var att undersöka förändringar inom vissa områden över 

tid för att sedan koppla detta till teorier om modernitet samt postmodernitet så skulle jag säga 

att detta har lyckats till viss del. Med undantag från tidigare nämnda exempel så har det gått att 

se mönster inom de båda dimensionerna hos de olika länderna. När det kommer till 

traditionsdimensionen eller som det blir i det här specifika fallet religionen så sker inga större 

förändringar över tid eller skiften bland länderna. De som placerar sig traditionellt på en fråga 

gör det på en annan. Detta är dock inget som kanske kan anses som särskilt konstigt om man 

ser till frågornas natur. Frågan om hur viktig religion är i ens liv samt om man tror på himlen 

torde visa någon form av korrelation om än inte kausalitet. Här är ett exempel där det kunde ha 

varit bra med en kompletterande fråga för att se om det sker någon förändring. Om man istället 

ser till överlevnadsfrågan så ser vi att några av de länder som är självförverkligande och rör sig 

fortsatt i den riktningen helt plötsligt byter kurs när det går från att hamna om ideal till ren 

ekonomi. Med andra ord så verkar inte i en försämrad ekonomi leda till att överlevnadsvärden 

kopplade till ideal minskar. Notera dock att detta gäller de länder som placerar sig i 

självförverkligandedimensionen. De länder som befinner sig i överlevnadsdimensionen 

uppvisar inte samma mönster. Så det vi kan säga är att över tid så verkar traditionsdimensionen 

vara mer stabil samt att de länder som befinner sig i överlevnadsdimensionen verkar vara mer 

stabila i sin positionering. Det verkar alltså som att även om materialistiska värden hotas som 

beskrivs som så viktiga inom modernismen så ser vi inte en tydlig tillbakagång kring 

jämnställdhetsvärdet som snarare kan kopplas till postmodernismen, exempelvis när det 

kommer till kvinnors plats i hemmet. Med andra ord så verkar de länder som befinner sig inom 

den sekulära dimensionen gå tillbaka i sina värderingar trots att de enligt egen skattning fått 

det ekonomiskt sämre.  

 

Men än en gång, det här arbetet hade haft mycket att vinna på att jämföra fler frågepar. Det går 

att se mönster men det går inte att garantera att dessa mönster håller sig när man lägger till fler 

frågor och variabler. Det hade varit intressant att följa upp detta med att använda fler variabler 

och se om det sker någon förändring beroende på vilken variabel som representeras i vilken 

dimension.  
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Tabell 1 (A006.- Important in life: Religion, World Value Survey 2014) 

 

 

Tabell 2 (V101.- On the whole, men make better political leaders than women do, World Value 

Survey 2014) 
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Tabell 4 (V101.- On the whole, men make better political leaders than women do, World Value 

Survey 2014) 

 

 

 

 

Tabell 5 (A006.- Important in life: Religion, World Value Survey 2014) 

 

  

 

Tabell 6 (V101.- On the whole, men make better political leaders than women do, World Value 

Survey 2014) 
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Tabell 7 (A006.- Important in life: Religion, World Value Survey 2014) 

 

 

 

Tabell 8 (V101.- On the whole, men make better political leaders than women do, World Value 

Survey 2014) 
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Tabell 10 (V101.- On the whole, men make better political leaders than women do, World Value 

Survey 2014) 

 

 

 

Tabell 11 (A006.- Important in life: Religion, World Value Survey 2014) 
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Tabell 12 (V101.- On the whole, men make better political leaders than women do, World Value 

Survey 2014) 

 

 

 

Tabell 13 (A006.- Important in life: Religion, World Value Survey 2014) 

 

  

 

 

Tabell 14 (V101.- On the whole, men make better political leaders than women do, World Value 

Survey 2014) 
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Tabell 15 (A006.- Important in life: Religion, World Value Survey 2014) 

 

 

 

Tabell 16 (V101.- On the whole, men make better political leaders than women do, World Value 

Survey 2014) 

 

 

 

Tabell 17 (A006.- Important in life: Religion, World Value Survey 2014) 
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Tabell 18 (V101.- On the whole, men make better political leaders than women do, World Value 

Survey 2014) 

 

 

 

Tabell 19 (C006.- Satisfaction with financial situation of household, World Value Survey 2014) 

 

 

Tabell 20  (F054.- Believe in: heaven, World Value Survey 2014) 
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Tabell 21 (C006.- Satisfaction with financial situation of household, World Value Survey 2014) 

 

 

Tabell 22 (F054.- Believe in: heaven, World Value Survey 2014) 
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Tabell 23 (C006.- Satisfaction with financial situation of household, World Value Survey 2014) 

 

 

Tabell 24 (F054.- Believe in: heaven, World Value Survey 2014) 
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Tabell 25 (C006.- Satisfaction with financial situation of household, World Value Survey 2014) 

 

 

Tabell 26 (F054.- Believe in: heaven, World Value Survey 2014) 

 

 

Tabell 27 (C006.- Satisfaction with financial situation of household, World Value Survey 2014) 
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Tabell 28 (F054.- Believe in: heaven, World Value Survey 2014) 
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Tabell 29 (C006.- Satisfaction with financial situation of household, World Value Survey 2014) 

 

Tabell 30 (F054.- Believe in: heaven, World Value Survey 2014) 
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Tabell 31 (C006.- Satisfaction with financial situation of household, World Value Survey 2014) 

 

Tabell 32 (F054.- Believe in: heaven, World Value Survey 2014) 

 

 

Tabell 33 (C006.- Satisfaction with financial situation of household, World Value Survey 2014) 
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Tabell 34 (F054.- Believe in: heaven, World Value Survey 2014) 

 

 

Tabell 35 (C006.- Satisfaction with financial situation of household, World Value Survey 2014) 

 

Tabell 36 (F054.- Believe in: heaven, World Value Survey 2014) 

 

 

 


