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Abstract  
Klimatförändringar och vems ansvar det är att göra något åt dem är en ständig debatt i dagens samhälle. Jordens 
medeltemperatur stiger, klimatpaneler rapporterar om allt högre halter av föroreningar, och de stigande 
havsnivåerna är bara några av de klimatförändringar som sker globalt just nu. Detta är förändringar som de allra 
flesta är medvetna om på ett eller annat sätt, vilket sätter press både på politiker och medborgare. Tidigare 
studier har undersökt vad politiker gör för att försöka minska de klimatförändringar som sker, men färre 
undersöker på ren individnivå vad det är som påverkar känslan av personligt ansvar för att minska 
klimatförändringar. Denna uppsats kommer att fokusera på att undersöka vad som får individer att känna ett 
personligt ansvar för att minska klimatförändringar, och som metod för detta har vi gjort en kvantitativ 
undersökning, där fokus har legat på faktorer som kan påverka individers känsla av ansvar kopplat till klimatet. 
Övergripande faktorer som vi har utgått ifrån är socioekonomiska faktorer, politisk ideologi, attityder och 
inställning till klimatförändringar, samt individuellt och kollektivt handlande. Uppsatsen har använt data från 
European Social Survey, ESS, samt tidigare forskning, och vi har använt oss utav enkla samt multipla 
regressionsanalyser med våra variabler för att få fram ett resultat utifrån de frågeställningar som framställts. Det 
centrala resultat som kommit fram av våra analyser visar på att utifrån de faktorer vi valde att analysera hade 
individens grad av oro för klimatförändringar samt känslan av att ens egna handlingar kan påverka klimatet 
störst påverkan på individens känsla av personligt ansvar för att minska klimatförändringar.  
 

Nyckelord: personligt ansvar, klimatförändringar, socioekonomiska faktorer, politisk ideologi, oro för 

klimatförändringar, attityder till klimatet. 
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1.0 Inledning  

Hotet mot klimatet är en ständig fråga på agendan. Många anser att det inte längre går att 

blunda för att det är den mänskliga faktorn som har förvärrat klimatet de senaste 100 åren 

(Karl & Trenberth, 2003). De förändringar och variationer som har skett är långt utanför 

miljöns naturliga variationer (Boberg, 2018). NASA visar på att jordens medeltemperatur har 

höjts med 0,8 grader sedan 1980-talet (Ashok et al., 2010), och FN:s klimatpanel IPCC 

konstaterar att temperaturen på det norra jordklotet har varit varmare de senaste tre årtiondena 

än vad det har varit de senaste 1400 åren (Boberg, 2018). Efter det stora klimatmötet i Paris, 

COP21, 2015 så enades många av världens länder om att gemensamt jobba för att förhindra 

en fortsatt ökning av temperaturen. Man kom fram till att ökningen av jordens temperatur ska 

hållas under 2 grader, och allra helst ska temperaturökningen stanna vid 1,5 grader (Lydén, 

2018). WWF hävdar dock att de gemensamma mål och antaganden som länderna vidtog vid 

COP21 kommer att innebära att jordens temperatur ökar med 3 grader, och att redan vid 1,5 

grader så kommer bland annat havsnivån att höjas med 0,85 meter och skörden av majs och 

vete kommer att minska med 10%. De menar därför att länderna behöver sätta betydligt 

ambitiösare mål än vad de gjorde 2015 (WWF, 2019).  

 

Alla dessa mål sätter press på länder och regeringar, men hur påverkar det individer och deras 

känsla av ansvar för klimatförändringar? Under de senaste decennierna har man börjat inse att 

för att länder ska lyckas minska sin klimatpåverkan så måste även individers vardagliga 

beteende och val förändras och bli mer klimatpositiva (Jagers & Matti, 2010), men många 

känner idag att det inte är deras personliga ansvar att agera för att minska 

klimatförändringarna (Babcock, 2009). Ett väldigt effektivt sätt att påverka individer är 

genom implementerade miljöpolicys. Experter anser att det bästa sättet är att stater inför 

miljöskatter, det vill säga att man som individ betalar skatt för de fossila bränslen man 

använder (Kallbekken & Sælen, 2011). Miljöskatter har dock lågt folkligt stöd vilket kan 

avskräcka politiker från att implementera dem. Denna uppsats kommer bland annat att 

undersöka vilken effekt individens känsla av personligt ansvar för att minska 

klimatförändringar har på stödet för miljöskatter, någonting som tidigare inte undersökts som 

en påverkande faktor. Om känslan av ansvar har en effekt på stödet för miljöskatter är det 
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viktigt att veta mer om vad som skapar en känsla av personligt ansvar hos individen, och det 

kommer att undersökas med hjälp av olika sociala och politiska faktorer.  

 

Uppsatsen fokuserar på svenska individers känsla av personligt ansvar för att minska 

klimatförändringar, med fokus på en rad sociala och politiska faktorer som i tidigare 

forskning visat sig vara viktiga för människors attityder och beteende i relation till klimatet.  

Det finns många kontextbundna faktorer som påverkar huruvida man har tid och ekonomisk 

möjlighet att tänka på klimatet (Kollmuss & Agyeman, 2010). På grund av att denna studie 

vill undersöka respondenter som befinner sig i någorlunda samma kontext, och på grund av att 

det finns mycket tidigare forskning som jämför olika länders klimatbeteende, så har vi valt att 

enbart fokusera på Sverige. Det är även intressant att undersöka just Sverige då arbetet för att 

begränsa klimatförändringar är ambitiösare här än i flera andra länder. Det finns EU-direktiv 

om att medlemsländerna bör implementera miljöskatter för att uppnå klimatmålen, och där är 

Sverige ett av de främst länderna som har gjort det och där det även har visat resultat. 

Sveriges befolkning är även generellt mer positivt inställda till miljöskatter än befolkningen i 

bland annat Australien och Nya Zeeland (Ek, 2018; Kanth, 2019; Harring et al, 2018; 

Europeiska miljöbyrån, 2008).  

1.1 Syfte  
För att undersöka individens känsla av personligt ansvar måste vi först ta reda på om 

personligt ansvar är en faktor som påverkar viljan att minska klimatförändringar. Därför 

undersöker studien först vilken effekt känslan av personligt ansvar har på stödet för 

miljöskatter, för att sedan vidare undersöka vad som påverkar känslan av personligt ansvar. 

Det är relevant att undersöka då känslan av ansvar idag skiljer sig åt väldigt mycket mellan 

olika individer. Syftet med den här uppsatsen är därmed att undersöka vilka faktorer som 

påverkar individens känsla av personligt ansvar för att minska klimatförändringar.  

 

Den här uppsatsen strävar att besvara syftet utifrån fyra frågeställningar: 

● Hur påverkar socioekonomiska förutsättningar individers känsla av personligt ansvar 

för att minska klimatförändringar? 

● Hur påverkar politisk ideologi individers känsla av personligt ansvar för att minska 

klimatförändringar? 
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● Hur påverkar individers inställning och kunskap om miljön deras känsla av personligt 

ansvar för att minska klimatförändringar? 

● Hur påverkar individuell och kollektiv handling känslan av personligt ansvar för att 

minska klimatförändringar? 

 

I och med resultatet hoppas vi kunna bidra med kunskap om hur politiker ska kunna öka 

känslan av ansvar hos fler individer.   

 

2.0 Tidigare forskning & teoretiskt ramverk 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar individers känsla 

av personligt ansvar för att minska klimatförändringar utifrån fyra övergripande faktorer. 

Först kommer vi dock behöva klargöra att känslan av personligt ansvar har betydelse kopplat 

till klimatförändringar. Uppsatsen kommer därför att lyfta tidigare forskning som stärker de 

faktorer som kommer att analyseras för att visa på att individers känsla av personligt ansvar är 

en viktig faktor gällande viljan att stötta miljöskatter. 

 

I texten som följer nedan kommer uppsatsen att presentera teorier och tidigare forskning som 

används för att förklara, underbygga och senare diskutera de faktorer uppsatsen har syfte att 

undersöka. Varje teori ligger under en egen rubrik som är kopplat till den eller de faktorer den 

tillhör. Flera av de tidigare studier vi lyfter fram nedan har analyserat faktorerna även vi mäter 

för att undersöka om de bidrar till ett mer klimatvänligt beteende hos individer. Det är dock 

viktigt att poängtera att vi i den här uppsatsen inte mäter beteende utan individers känsla av 

personligt ansvar för att minska klimatförändringar.  

 

2.1 Stöd för miljöskatter 
För att individer ska ha möjlighet att minska sina utsläpp och därmed minska 

klimatförändringar, är det viktigt att politiker agerar. Det krävs kollektivt handlande reglerat 

av staten för att skydda klimatet (Fairbrother, 2016). Många enas om att miljöskatter är det 

effektivaste sättet för stater att implementera en sådan förändring på, men det har låg folkligt 

stöd och det är många som är ovilliga att betala mer i skatt trots att de är oroliga för 
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klimatförändringar (Fairbrother, 2016; Kallbekken & Sælen, 2011). Fairbrothers forskning 

har visat att politisk tillit är en av de mest betydande faktorerna för stödet för miljöskatter 

(2016). Men både Fairbrother och andra forskare lyfter andra faktorer som viktiga, dessa 

faktorer använder sig även den här uppsatsen sig av för att jämföra hur stor påverkan känslan 

av personligt ansvar för att minska klimatförändringar har på stödet på miljöskatter, dessa 

kommer att redogöras i stycket nedan. 

 

Kallbekken & Sælen (2011) kommer i sin forskning fram till att kunskap om 

klimatförändringarna och vem som har orsakat dem i hög mån påverkar stödet för 

miljöskatter. De menar att man måste få människor att förstå kopplingen mellan vardagliga 

handlingar och klimatförändringar. De som inte oroar sig eller ser något problem med hur 

människor lever idag kommer inte att stödja miljöskatter. Kunskap går hand i hand med 

utbildning, som anses vara en annan bidragande faktor. Forskning har visat att effekten av 

utbildning är betydligt större än effekten av inkomst, då exempelvis hög inkomst både kan 

innebära att man anser sig ha rätt att spendera pengar och därmed utnyttja jordens resurser, 

eller att man känner stor oro för klimatet och har lämnat det materialistiska levnadssättet 

bakom sig till följd av att man är nöjd med det man har (Fairbrother, 2016). Vilken roll 

inkomst spelar kan i detta fall snarare bero på ideologi än faktisk inkomst, och var man står på 

den ideologiska vänster-höger skalan är en faktor som i stor mån påverkar ens stöd för 

miljöskatter (Fairbrother, 2016). Därför kommer uppsatsen att jämföra känslan av personligt 

ansvar för klimatförändringar med bland annat utbildning, politisk tillit, var individen 

befinner sig på den ideologiska vänster-höger skalan samt variabler som mäter kunskap och 

oro om klimatförändringar. 

 

Utifrån tidigare forskning om vilka prediktorer som är viktiga för stödet för miljöskatter, så 

förväntas ett resultat som tyder på att individers känsla av personligt ansvar för att minska 

klimatförändringar kommer visa sig vara en viktigare faktor än politisk tillit, politisk ideologi, 

kunskap om klimatförändringar och de sociala faktorerna utbildning och kön när det kommer 

till stöd för miljöskatter. 
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2.2 Socioekonomiska faktorer 
Den här delen i uppsatsen bygger vidare på förutsättningen att personligt ansvar visade sig 

vara en viktigare faktor än andra predikterade faktorer när det kommer till stöd för 

miljöskatter. För att undersöka vilka faktorer som påverkar individers känsla av personligt 

ansvar för att minska klimatförändringar, kommer nedanstående del att redogöra för de 

faktorer som har valts att analysera.  

 

Tidigare forskning visar att det är svårt att ändra individers attityder om klimatförändringar 

och särskilt de attityder som kopplas till de normer om självständighet och individualism som 

återfinns i västvärlden. En annan svårighet handlar även om att individers vilja och 

förutsättningar skiljer sig åt beroende på socioekonomiska förutsättningar (Babcock, 2009; 

Kollmuss & Agyeman, 2010). Tidigare forskning har undersökt hur de socioekonomiska 

förutsättningarna ålder (Booth, 2017), utbildning och inkomst (Fairbrother, 2016) och kön 

(Zelezny et al, 2000) i en internationell kontext påverkar individers benägenhet att ändra sitt 

beteende till förmån för klimatet. Denna uppsats fokuserar enbart på Sverige, och kommer att 

undersöka hur ovanstående socioekonomiska faktorerna påverkar individers känsla av 

personligt ansvar för att minska klimatförändringar i den västerländska kontext vi lever i.  

 

Individer som är mer postmaterialistiska värnar mer och oftare om gemensamma och sociala 

mål än ekonomiska och personliga, och är därmed mer benägna att stödja skyddet för miljön 

än de som är mer materialistiska (Booth, 2017; Inglehart 1995, 2008). Ronald Inglehart fann i 

en studie år 1995 att individer med ett postmaterialistiskt tankesätt stöttade skyddet av miljön 

mer än de som antog ett materialistiskt tankesätt. Oro för miljön, ett miljövänligt beteende, 

samt stöd för miljöreformer är alla delar av ett postmaterialistiskt värderingssystem (Inglehart 

1995, 2008). Ingleharts teori om postmaterialism används frekvent för att förklara varför vissa 

individer agerar mer klimatvänligt än andra. Tidigare forskning har diskuterat kring detta 

begrepp, och applicerat det på olika faktorer, exempelvis skillnaden mellan den yngre och den 

äldre generationen (Booth, 2017). Booths studie visade att yngre generationer bryr sig mindre 

om materiella ting och istället är mer fokuserade på ett hållbart klimat och har även en större 

oro för framtiden, i jämförelse med tidigare generationer, vilket kan förklaras av högre 

postmaterialistiska värderingar. Det blir alltså ett starkt generationsskifte, med en ökning i 
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prioriteringen av klimatet över tid. Om man bortser från postmaterialismens effekt på ålder så 

visar annan forskning på att ålder korrelerar högt med medvetenhet om klimatproblem samt 

stöd för klimatreformer, viket tyder på att individen blir allt mer orolig för klimatförändringar 

desto äldre den blir (Buttel, 1979). 

 

En annan betydande socioekonomisk faktor är utbildning. Utbildning anses ofta vara en av de 

starkaste förklaringsfaktorerna för ökad hälsa och framgång hos befolkningen. Flera 

samhälleliga problem, såsom kriminalitet, utanförskap och klasskillnader, kan man lösa 

genom utbildningsinsatser, då ökad utbildning förväntas leda till ett ändrat beteende hos 

individer (folkhälsomyndigheten, 2015). Tidigare studier har dock visat att det överraskande 

nog saknas en statistisk signifikans på effekten av sambandet mellan utbildning och graden av 

oro för klimatet. Enbart i de fall när det handlar om att bidra till en ekologisk organisation, så 

har utbildning ett positivt, signifikant värde (Booth, 2017; Liu et al, 2014; Johansson Sevä & 

Kulin, 2019). Detta går i kontrast mot vad många tidigare studier har resulterat i, då högre 

utbildning oftast har visat sig ha en positiv påverkan på individen och dennes egna upplevelse 

av ansvar och påverkan på klimatet. En tidigare gjord studie använde sig utav 24 multipla 

regressionsanalyser, där 18 av dem indikerade att högre utbildning inte är en signifikant faktor 

kopplat till individers oro. Detta föreslår att utbildning inte längre är den starkt förklarande 

faktor som tidigare studier under 1970- och 1990-talet föreslog. Högre utbildning kan påverka 

individens känslor kopplade till klimatet till den grad att individen uppfattar och tar in fler 

nyheter och mer kunskap om klimatförändringar och de klimatproblem som det innebär, 

jämfört med individer som har en lägre utbildning, men trots det är det ändå inte en så starkt 

påverkande faktor (Liu et al, 2014). Det finns även tidigare forskning som visar att om 

politiker vill att individers klimatvänliga beteende ska öka så behöver de förmedla 

information byggt på känslor, övertygelser och tilltro snarare än på kunskap, då det är vad 

individer tror och känner om klimatförändringar som styr deras attityder (Pooley & 

O´Connor, 2000).  

 

Tidigare har man trott att det har funnits en klar skiljelinje mellan rika och fattiga länder 

kopplat till klimatfrågan. Rika länder har antagits vara de som tagit mest ansvar och därmed 

haft en starkare känsla av att försöka minska klimatförändringar i jämförelse med fattiga 

länder, där klimatfrågan antagits ha varit en mindre prioritering. Detta antagande har dock 
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visat sig vara missvisande. Resultatet från enkäten “Health of the Planet” (Dunlap et al, 1993), 

där en undersökning gjordes i 24 ekonomiskt och geografiskt skilda nationer, visar bland 

annat att i jämförelse med rikare nationer så är medborgare i fattiga länder generellt mer 

oroliga för klimatproblemen och stödjer oftare de insatser som finns för att lösa dem. 

Resultatet av studien har blivit krediterad med att ha haft en nyckelroll i att utmana antagna 

internationella mönster av medborgares oro för klimatet (Dunlap & York, 2016).  

 

Tidigare forskning skriver hur skydd för klimatet handlar mindre om kollektivt handlande och 

mer om en “lyxfråga”, och att rika därmed borde vara mer villiga att handla därefter, samt att 

en låg nivå av stöd för klimatet reflekterar hur individer i fattiga länder har andra 

prioriteringar i sitt liv. Detta behöver dock inte betyda att graden av oro för klimatet är lägre i 

fattiga länder än i rika. Det kan röra sig om samma grad av oro, eller till och med högre oro i 

fattiga länder, men länder har olika tillgång till resurser beroende på landets rikedom. Detta 

medför att medborgarna i dessa länder har olika förutsättningar för att agera miljövänligt 

(Fairbrother, 2016; Kollmus & Agyeman, 2010).  

 

Kollmuss och Agyeman (2010) beskriver även att tidigare forskning har gett resultat som 

visat på att rikare nationer har en större negativ inverkan på klimatet än vad fattiga nationer 

har. Även om detta inte innebär att fattiga nationer minskar sitt ekologiska fotavtryck på 

grund av oro så visar det att ett större välstånd inte leder till ett mer ekologiskt beteende 

heller. Den här forskningen gäller inte bara länder, utan tidigare forskning har även visat att 

individer med högre inkomst inte har en större känsla av oro för klimatet. Den hävdar även att 

postmaterialistiska värderingar inte ska underskattas, då de, snarare än inkomst, kan vara en 

förutsättning för att förklara individens nivå av klimatvänligt beteende (Fairbrother, 2012). 

Denna uppsats fokuserar dock enbart på Sverige och vill undersöka om ovanstående 

resonemang kan appliceras även här, särskilt då Sverige är ett välbärgat land och anses vara 

framstående i bekämpningen av de negativa klimatförändringarna. 

 

Tidigare studier har tittat på skillnaderna mellan könen gällande oro för klimatet. Dessa 

studiers resultat visade att en av de största skillnaderna mellan könen gällande oro för klimatet 

är på grund av att kvinnor generellt har ett lägre förtroende för samhälleliga institutioner som 

staten och forskning i jämförelse med män, och detta gör att deras oro för klimatet är större än 
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männens. Dock så har studier på senare år gällande kön och institutionell tilltro visat på att 

detta sedan 1990-talet har förändrats, och att skillnaderna mellan könen i denna fråga i princip 

har försvunnit idag (Xiao & McCright, 2015). Detta är dock bara en utav alla de testade 

hypoteserna när det kommer till skillnad mellan män och kvinnors klimattänk, och denna 

undersökte tilltro till institutioner, och inte hur det påverkar individernas beteende. Andra 

studier undersökte skillnader i beteende mellan kvinnor och män länder emellan, och hur de 

uttryckte sig i sitt klimattänk, både privat och offentligt. Deras resultat tydde på att generellt 

sätt så är kvinnor mer benägna än män till att utföra fler klimatvänliga handlingar, speciellt i 

sitt privata beteende, som tillexempel att återvinna och cykla istället för att ta bilen (Hunter et 

al, 2004). En undersökning som ville ta reda på vad det är som kan påverka att kvinnor i 

jämförelse med män oftast är av det mer miljövänliga slaget visade med sitt resultat att det rör 

sig om socialisering. Kvinnor får från ung ålder lära sig att det är de som ska ta hand om 

familj och tänka på andra, vilket indirekt kan leda till att de även har en starkare ekocentrism 

(oro för naturen, biosfären och levande ting), jämfört med män (Zelezny et al, 2000).  

2.3 Politisk ideologi 
Tidigare forskning har visat på en stark korrelation mellan stöd för klimatet och politisk 

ideologi. De som står ideologiskt mer till vänster värnar i högre grad om en kollektiv välfärd 

och reglerad marknad för att minska ojämlikheter, samt är mer benägna att känna sig som en 

del av klimatrörelsen än de som drar mer åt höger (Dunlap et al, 2001; Harring et al, 2017). På 

grund av tanken om att klimathotet inte är så riskabelt för framtiden som forskare säger, samt 

en mer marknadsliberal och konservativ utgångspunkt motarbetar de som drar åt höger ofta de 

stöd för miljön som vänsteranhängare vill implementera. Den förändring som behöver ske för 

att skydda klimatet är väldigt omfattande och kommer att behöva regleras från staten vilket 

krockar med tanken om en fri marknad. Tanken om en fri marknads kombinerat med en 

konservativ syn på samhället gör att individer som står till höger vill bevara den rådande 

ordningen (Nawrotski, 2012; Dunlap et al, 2001; Harring et al, 2017).  

 

Rättfärdigandet av ett samhälles politiska system, system justification, har konsekvenser för 

att det ska ske en förändring som bidrar till ett ökat skydd av klimatet. Att rättfärdiga vissa 

politiska system kan vara ett hinder för individens insikt om omfattningen av 

klimatförändringar. Individen rättfärdigar att det nuvarande systemet fungerar bra vilket 
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därmed bidrar till att individen faktiskt inte förändrar sina handlingar för att minska de 

klimatproblem som finns. Ju mer individen är motiverad till att försvara och höja upp det 

existerande systemet, som exempelvis ett politiskt partis syn på klimatet, desto trovärdigare är 

det att denne kan förneka klimatproblemet. Detta för att själv kunna bibehålla stabilitet och 

trygghet i det vardagliga livet, och därmed inte behöva känna något personligt ansvar 

(Feygina et al, 2010). Teorin kring rättfärdigandet av politiska partiers ideologi är användbar 

som en del av stödet för beskrivningen samt förståelsen för hur en individs rättfärdigande av 

sin egen politiska ideologi påverkar känslan av personligt ansvar gällande klimatfrågan. Den 

tidigare forskning som nämnts och vår förförståelse säger oss att det i Sverige finns stora 

skillnader i upplevelsen om individer bör känna personligt ansvar för att minska 

klimatförändringar, beroende på vilket politiskt parti man sympatiserar med.  

2.4 Attityder till och kunskap om klimatförändringar 
1970 gjorde forskare i USA en modell som visade på att de individer som får ökad kunskap 

om klimatet ändrar sin attityd, vilket slutligen leder till att de skapar ett mer klimatvänligt 

beteende. Trots att den här modellen senare motbevisades, så är det fortfarande många 

organisationer som bygger sina strategier just på att ökad kunskap bidrar till ett ökat 

klimatvänligt beteende (Kollmuss & Agyeman, 2010).  

 
Fig. 1- Tidig modell kring klimatvänligt beteende 

(Burgess et al. 1998). 

 

Men det finns flera studier som sedan dess har visat att även om det är många som har 

kunskap och känner oro för klimatet, så finns det inte så många som faktiskt ändrar sitt 

beteende (Johansson Sevä & Kulin, 2019). En förklaring till det är kognitiv dissonans. 

Festinger (1957) har tagit fram teorin om kognitiv dissonans som menar att människor känner 

obehag när deras handlingar strider mot deras attityder och tankar om sig själva. När sådant 

obehag uppstår är man motiverad att göra någonting åt det och är det en valfri handling som 

man inte kan berättiga att man gör så kommer man till följd av det ändra sina attityder så att 
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de stämmer överens med ens agerande (Crisp & Turner, 2014). Denna teori är applicerbar på 

problemet med klimatet, och till följd ser man väldigt mycket motstridigheter, som till 

exempel människor som känner stor oro för klimatet men ändå inte förändrar sitt beteende. 

Det är svårt för människor som stöttar en förbättring av klimatet att inse att dennes egna 

agerande orsakar föroreningar. För att inte kognitiv dissonans ska uppstå och man inser sin 

egen förorening väljer man då att skylla på att det är företag som orsakar mest skada, eller att 

det man själv kan göra, som exempelvis att återvinna, inte spelar någon roll (Babock, 2009; 

Crisp & Turner, 2014). Kognitiv dissonans påverkar människors förståelse om var 

föroreningar kommer ifrån samt vilken skada de gör. Vid varje val man gör, som att 

exempelvis ta bilen istället för bussen, väljer man ut information som berättigar just det valet, 

det vill säga att man anpassar den kunskap och information man har utefter situationen och 

rättfärdigar att man inte agerar miljövänligt trots en oro för miljön. Det är svårt att inse 

komplexiteten med klimatförändringarna och hur vi alla bidrar, och det blir inte lättare av att 

man genom att skylla på andra och därmed berättigar sitt eget beteende inte ser följden av sina 

egna handlingar (Babock, 2009). Uppsatsen kommer att undersöka hur individers oro för 

klimatet påverkar känslan av personligt ansvar för att minska klimatförändringar, och en 

förutsättning för att man ska känna oro och även ansvar är att man inser att klimatet faktiskt 

förändras och att det är mänsklig aktivitet som har bidragit till förändringar (Ferguson & 

Branscombe, 2010), därför är även det faktorer som kommer att undersökas.  

2.5 Individuell och kollektiv handling 
Tidigare forskning visar att första steget till att ändra sitt beteende är att inse innebörden av 

klimatförändringar, samt att man inser att det är människan som har orsakat dem. En annan 

viktig faktor är att individen måste känna att det går att göra någonting åt det, annars kommer 

man att ge upp direkt. Uppnår man dessa kriterier är det större chans att man känner 

personligt ansvar för klimatet (Ferguson & Branscombe, 2010). Uppsatsen kommer att 

analysera individers syn på hur deras egna handlingar påverkar klimatet, samt hur troligt man 

tror att det är att även andra kommer att ändra sitt beteende.  

 

Känslan av att man har personligt ansvar för klimatet kan kännas långt bort för många, delvis 

på grund av att den påverkan man själv har känns väldigt liten och obetydlig jämfört med den 

påverkan som exempelvis företag har (Babcock, 2009). Känslan av att kunna påverka blir då 
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väldigt betydelsefull (Ferguson & Branscombe, 2010). I denna uppsats används den 

socialpsykologiska teorin kontrollfokus, locus of control, för att öka förståelsen om varför 

människor har så olika inställningar till att känna personligt ansvar för att minska 

klimatförändringar. Teorin försöker förklara hur och varför människor har olika inställningar 

till svåra omständigheter. Den hävdar att det beror på ens egen känsla av påverkan, om man 

tror på sin kompetens och att man har möjlighet att påverka sin omgivning, eller om man tror 

att allt som händer beror på exempelvis tur eller slump (Lefcourt, 1991). Ett exempel på en 

svår omständighet där åsikterna skiljer sig väldigt mycket åt är just frågan om 

klimatförändringar. Teorin skiljer på inre och yttre kontrollfokus. De med en stark inre 

kontrollfokus tror och känner att deras agerande kan bidra till förändring, men har man 

däremot ett yttre kontrollfokus känner man sig hjälplös inför ödet. De med ett yttre 

kontrollfokus känner att deras handlingar inte spelar så stor roll utan vad som i slutändan 

händer beror på starkare yttre faktorer (Kollmuss & Agyeman, 2010). Som ovan nämnt så är 

det viktigt för individen att känna att dennes agerande kan påverka för att kunna känna 

personligt ansvar för att minska klimatförändringar (Ferguson & Branscombe, 2009). Med ett 

yttre kontrollfokus så kommer klimatoron endast bidra till känslor av hjälplöshet snarare än 

känslor av att kunna göra någonting åt problemet och ta ansvar (Kollmuss & Agyeman, 

2010). 

 

Känslan av att ens egna handlingar spelar roll beror även på människorna runt omkring en, det 

är helt enkelt lättare att göra som alla andra gör och tror man inte att någon annan ändrar sitt 

beteende för att främja miljön kan det vara svårt att göra det själv. Problemet med kollektivt 

handlande kan bidra till att människor agerar med sitt främsta intresse i åtanke, och har 

individen inget att vinna på att delta i kollektiva aktioner så väljer de antingen att inte delta 

alls, eller att göra ett sämre jobb ifrån sig då denne deltar. Det här bidrar till den så kallade 

sociala fällan, de kortsiktiga konsekvenserna, som att till exempel betala mer för ekologiska 

produkter, står i vägen för de långsiktiga kollektiva vinningarna (Johansson Sevä & Kulin, 

2019; Platt, 1973). Men klimatförändringar är ett problem som kräver kollektivt agerande, och 

politiker behöver förmedla att den individuella och kollektiva vinning man gör väger tyngre 

än kostnaden (Johansson Sevä & Kulin, 2019). För att individer ska känna att de kan lita på 

att även andra kommer att ändra sitt beteende om man själv gör det krävs det social tillit. 

Detta har visat sig vara en viktig faktor kopplat till klimatförändringar, annars finns det 
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individer som kommer att åka snålskjuts på ansträngningen av andra och det i sin tur tar bort 

effekten av den kollektiva handlingen (Fairbrother, 2016; Sønderskov, 2008).  

 

3.0 Data & Metod 

3.1 Metodologisk utgångspunkt 
Den metodologiska utgångspunkt som uppsatsen använder sig av är kvantitativ metod. 

Diskussionen om klimatet och klimatförändringar angår alla, därför används här data som går 

att generalisera på hela Sveriges befolkning, snarare än att få några individers subjektiva 

upplevelse. Den här uppsatsen kommer att, utifrån olika faktorer, försöka svara på vad det är 

som påverkar människors benägenhet att känna ansvar för att minska klimatförändringar. Då 

är det relevant att genom kvantitativ metod kunna analysera hur olika faktorer påverkar 

varandra (Djurfeldt et al, 2018). Uppsatsen har även en socialkonstruktivistisk utgångspunkt 

då människors attityder och agerande kopplat till klimatet till stor del kan vara socialt 

konstruerade och beror på hur människorna runt omkring en handlar. Det är flytande 

vardagliga sociala normer som styr vad som prioriteras för individer, att minska 

klimatförändringar eller att fortsätta leva som man själv önskar (Johnson, 

nationalencyklopedin, 2019).  

 

Analyserna är gjorda med både bivariata och multipla linjära regressionsanalyser. Det är en 

lämplig analysmetod då de beroende variablerna är skalor och att vi då har möjlighet att 

kontrollera för flera variabler samtidigt. Genom att göra dummyvariabler kan man koda om 

kvalitativa variabler så att även de blir kvantitativa, och därmed går de att analysera i en 

regressionsanalys, vilket vi har gjort med variabeln kön. I modellerna syns b-värdet och de 

standardiserade beta-värdena. Beta-värdena används i modellerna eftersom det ger en 

möjlighet att jämföra den relativa påverkan från flera olika oberoende variabler som mäts i 

olika enheter (Djurfeldt et al, 2018), på så sätt får vi en fingervisning om vilken faktor som 

påverkar den beroende variabeln mest. 
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3.2 Data 
För att besvara uppsatsens syfte används data från European Social Survey, ESS. ESS är ett 

politiskt obundet forskningsprojekt som sedan 2002 har genomfört undersökningar i 30 

europeiska länder vartannat år. Syftet med undersökningarna är att få forskningsunderlag till 

att undersöka frågor som handlar om hur livet ser ur för invånare i de olika länderna samt att 

fånga upp attityder i viktiga samhällsfrågor (ESS, 2016). Det senaste sammanställda 

datamaterialet är från 2016, där en av modulerna som har undersökts är “Public attitudes to 

climate change, energy security and energy preferences”. Den bakomliggande tanken med den 

modulen är att undersöka européers uppfattning om och inställning till klimatförändringar, 

betydelsen av sociopolitiska faktorer i de olika länderna samt undersöka hur individuell 

motivation och nationell kontext påverkar ens val gällande energiförbrukning. Detta 

undersöks genom att ställa frågor inom fyra övergripande teman; övertygelser om 

klimatförändringar, grad av oro för klimatförändringar och energiförbrukning, personliga 

normer och tillit, samt preferenser i energianvändning (ESS, 2016). Det var den modulen som 

gjorde att ESS valdes för datainhämtning då den stämmer väldigt bra överens med syftet i den 

här uppsatsen. 

 
Metoden för datainsamlingen är intervjuer, men de registreras sedan som enkätsvar och kan 

analyseras kvantitativt. För att det inte ska bli kvalitativ metod är det väldigt viktigt att 

frågorna är standardiserade och därmed jämförbara. För att uppnå det använder ESS sig utav 

en tydlig manual för vad de som intervjuar ska säga, en manual man inte får avvika från, för 

att det inte ska spela någon roll vem som gör intervjun. För varje fråga visar den som 

intervjuar respondenten ett svarskort med olika alternativ, exempelvis på fråga 21: “Man kan 

använda internet med hjälp av olika apparater, t.ex. datorer, surfplattor och smarttelefoner. 

Hur ofta använder du internet med en sådan eller någon annan enhet, i arbetet eller privat?” 

så får respondenten välja mellan svarsalternativen “aldrig”, “bara ibland”, “några gånger i 

veckan”, “nästan varje dag”, “varje dag” från svarskort 1 som den som intervjuar visar upp 

(ESS, 2016). “Vet ej” och “vill ej svara” är alltid ett alternativ, men dessa ska man aldrig läsa 

upp och vill respondenten höra frågan igen är det viktigt att upprepa samtliga svarsalternativ, 

detta för att man inte ska påverka svaret på något sätt. Under intervjuns gång så matar man in 

svaren i en databas som sedan blir de färdigställda modulerna på ESS hemsida. Där är alla 

enskilda svar helt anonymiserade och det går aldrig att se vem som har svarat vad (ESS, 
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2016). När ESS gjorde sin undersökning 2016 där bland annat modulen som används i denna 

uppsats, “Public attitudes to climate change, energy security and energy preferences” är med 

så var det 3750 personer som var 15 år eller äldre och skrivna i Sverige som blev tillfrågade, 

och det var ca 45% av dem som svarade (ESS, 2016). Urvalet i ESS undersökning var ett 

obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att alla i populationen oberoende av varandra har 

en lika stor chans att bli tillfrågade att delta. Syftet med ett sådant urval är att resultatet kan 

generaliseras på hela populationen (Djurfeldt et al, 2018).  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar individers känsla av 

personligt ansvar för att minska klimatförändringar. Först kommer vi ta reda på vilken 

betydelse känslan av personligt ansvar för att minska klimatförändringar har för stödet av 

miljöskatter i jämförelse med andra prediktorer som tidigare forskning har lyfts fram som 

viktiga faktorer, för att sedan undersöka vilka faktorer som påverkar individers känsla av 

personligt ansvar för att minska klimatförändringar. Faktorerna som undersöks är uppdelade i 

4 modeller med tillhörande variabler där den beroende variabeln i samtliga modeller är 

individens känsla av personligt ansvar för att minska klimatförändringar. Modell 1 handlar om 

socioekonomiska faktorer, modell 2 om politisk ideologi, modell 3 om hur individers 

inställning och attityder till klimatförändringar påverkar deras känsla av personligt ansvar och 

modell 4 om känslan av att individuella och kollektiva handlingar kan påverka klimatet 

påverkar känslan av personligt ansvar för klimatförändringar. I modell 5 har vi gjort en 

regressionsanalys med alla de oberoende variabler vi har analyserat i modellerna 1, 2, 3 och 4. 

Vi kommer nedan att redogöra för de variabler och analysverktyg vi har använt oss av. 

Frågorna, skalorna och resonemangen bakom samtliga variabler som vi kommer att gå 

igenom nedan har vi tagit från “ESS8 Questionnaires SE” och “ESS8 Climate Change and 

Energy - Final Module in Template” på ESS hemsida, europeansocialsurvey.com, 2016. 

 

Stöd för miljöskatter 

I modell 1 har vi stödet för miljöskatter som beroende variabel, för att mäta individers stöd för 

skatter på fossila bränslen använde vi frågan “I vilken utsträckning är du för eller emot 

följande politiska åtgärder i Sverige för att minska klimatförändringarna? Högre skatt på 

fossila bränslen som olja, gas och kol.”. Svarsalternativen var från början en skala med 5 steg 

där 1 var “starkt för”, 2 “till viss del för”, 3 “varken för eller emot”, 4 “till viss del emot” och 
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5 var “starkt emot”. Men för att göra resultatet lättare att läsa av och för att skalan skulle vara 

vänd åt samma håll som de resterande skalorna i regressionen så kategoriserade vi om 

variabeln så att 1 nu är “starkt emot” och 5 “starkt för”, men skalan har fortfarande lika 

många steg som den ursprungliga variabeln. “Vägrar” och “vet ej” var tillgängliga 

svarsalternativen utöver de andra 5, men de som valt någon av dem kommer i samtliga 

variabler att räknas som bortfall. Bland de som svarade på den här frågan så var det ett 

bortfall på 30 personer. 

 

Individers känsla av personligt ansvar 

Frågan bakom variabeln som mäter individens känsla av personligt ansvar för 

klimatförändringar är “I vilken utsträckning känner du ett personligt ansvar för att försöka 

minska klimatförändringarna?” med svarsalternativ på en 11 gradig skala där 0 är “inte alls” 

och 10 är “i mycket hög utsträckning”, bortfallet var 30 personer. Med den variabeln vill ESS 

mäta individers känslor av ansvar och skyldighet att utföra eller avstå från handlingar för att 

bidra till en lösning på det kollektiva problemet klimatförändringar. 

 

Politisk tillit   

För att mäta individers tillit till politiker använde vi frågan “Med hjälp av det här kortet vill 

jag att du, på en skala från 0 till 10, talar om hur stor tillit du personligen har till politiker?  

0 betyder att du inte har någon tillit alls och 10 betyder att du har fullständig tillit”. Bortfallet 

var 8 personer.  

 

Ålder  

Den fråga ESS använde för att få datamaterial om respondentens ålder var “Vilket år är du 

född?” och så har respondenten själv fått ange det, bortfallet på den variabeln var 4 personer.  

 

Utbildning 

För att mäta individens utbildningsnivå valde vi frågan “Hur många års utbildning har du 

fullföljt, oavsett om det är heltids- eller deltidsstudier? Räkna om motsvarande heltidsstudier. 

Inkludera även grundskolan”, där respondenten får säga antal år, och den som intervjuar 

avrundar till närmaste hela år innan denne registrerar svaret på frågan i datamaterialet. 

Bortfallet på den här variabeln var 6 personer. 
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Inkomst 

ESS mätte inkomst på flera sätt, men vi valde den variabel som mätte uppskattad 

hushållsinkomst i kronor då det är lättare att använda en kvotskala än en variabel med 

kategoriserad inkomst i en regressionsanalys. Frågan bakom vår variabel var “Titta på det här 

kortet. Om du lägger ihop alla inkomstkällor, vilken bokstav beskriver ditt hushålls totala 

nettoinkomst i månaden? Gör en uppskattning om du inte vet den exakta siffran.”, 

svarsalternativen var “(J) Upp till 11 999”, “(R) 12000-15999”, “(C) 16000-19999”, “(M) 

20000-23999”, “(F) 24000-26999”, “(S) 27000-30999”, “(K) 31000-35999”, “(P) 36000-

42999”, “(D) 43000-52999” och “(H) 53000 eller mer”, bortfallet var 109 personer.  

 

Kön 

Respondentens kön mättes genom att kortet “Kön” där respondenten kunde välja mellan 

“man” och “kvinna”, bortfallet var 1 person. I och med att kön är en kvalitativ variabel gjorde 

vi om den till en dummyvariabel för att kunna använda den i en regressionsanalys, det gjorde 

vi genom att koda de som svarat kvinna som 1 och de som svarat man som 0. Det b-värdet 

som kommer att synas är alltså värdet för kvinnor då 0, värdet för män, används som 

referenskategori i regressionsanalysen.  

 

Ideologi  

För att mäta var individer befinner sig på den ideologiska vänster-höger skalan använde vi 

följande fråga: “I politiska sammanhang brukar man ibland tala om “vänster” och “höger”. 

Var skulle du placera dig själv på denna skala, där 0 betyder vänster och 10 betyder höger?”, 

bortfallet var 69 personer.  

 

Inställning till om klimatet förändras  

En förutsättning för att individer ska känna personligt ansvar för att minska 

klimatförändringar, är att man, oavsett klimatförändringars påverkan, tror att klimatet 

förändras. För att mäta det använde vi frågan “Du kanske har hört uppfattningen att världens 

klimat förändras på grund av temperaturökningar under de senaste 100 åren. Vad är din 

personliga åsikt om detta? Tror du att klimatet på jorden håller på att förändras?” den har 4 

svarsalternativ där 1 från början var “förändras definitivt”, 2 var “förändras troligen”, 3 var 

“förändras troligen inte” och 4 var “förändras definitivt inte”. Även här bytte vi håll på skalan 
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för att den skulle vara vänd åt samma håll som resterande skalor, så nu är värde 1 “förändras 

definitivt inte” och värde 4 “förändras definitivt”, bortfallet var 6 personer. 

 

Oro för klimatförändringar 

För att mäta hur oroliga individer känner sig för klimatförändringar använde vi frågan: “Hur 

orolig är du för klimatförändringar?” med en skala på 5 steg där 1 är “inte alls orolig”, 2 “inte 

särskilt orolig”, 3 “ganska orolig”, 4 “mycket orolig” och 5 är “extremt orolig”, det var ett 

bortfall på 12 personer.  

 

Attityd till vem/vad som har orsakat klimatförändringar 

En annan förutsättning för att individer ska känna personligt ansvar för att minska 

klimatförändringar är att man anser att det är människans aktivitet som har orsakat dem. 

Attityden till det mäter vi med frågan “Tror du att klimatförändringarna orsakas av naturliga 

processer, människans aktivitet eller båda?” där svarsalternativen är 1 “helt och hållet 

naturliga processer”, 2 “huvudsakligen av naturliga processer”, 3 “till ungefär lika stor del 

naturliga processer som av människans aktivitet”, 4 “huvudsakligen av människans aktivitet” 

och 5 “helt och hållet människans aktivitet”. Där fanns även alternativet “Jag tror inte att det 

sker någon klimatförändring” som räknas som bortfall, bortfallet för den här variabel var 18 

personer.  

 

Individuell handling 

För att mäta om individer anser att deras individuella handlingar kan bidra till att minska 

klimatförändringar använde vi frågan “Hur sannolikt tror du det är att en begränsning av din 

egen energiförbrukning skulle hjälpa till att minska klimatförändringar?”. Respondenten fick 

placera sig på en skala från 0 till 10 där 0 var “inte alls sannolikt” och 10 var “extremt 

sannolikt”, bortfallet var 39 personer. Även om frågan handlar specifikt om 

energiförbrukning, så är ESS resonemang bakom frågan att den handlar om tron på om man 

själv kan bidra till minskade klimatförändringar med sina handlingar. 

 

Kollektiv handling & social tillit  

För att mäta individers sociala tillit valde vi frågan “Hur sannolikt tror du det är att ett stort 

antal människor faktiskt kommer att begränsa sin energiförbrukning för att försöka minska 
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klimatförändringarna?”, även här var det en skala mellan 0-10 där 0 var “inte alls sannolikt” 

och 10 var “extremt sannolikt”, bortfallet var 40 personer. Även denna fråga handlar specifikt 

om minskad energiförbrukning, men den mäter i större drag tron på att även andra kommer att 

engagera sig och handla för att nå det kollektiva målet att förbättra klimatet. Detta och 

ovanstående resonemang går väl ihop med vad vi vill mäta, det vill säga tron på att ens egna 

handlingar kan göra skillnad och tron på att även andra kommer att agera.  

3.4 Forskningsetiska ställningstaganden 
Då det är ESS som har samlat in datamaterialet är det de som fått ta flera av de 

forskningsetiska ställningstagandena. Uppsatsen kommer ändå kort att redogöra för hur de har 

tagit hänsyn till dem här nedan, samt så diskuteras de etiska överväganden vi själva behöver 

ha i åtanke.  

 

ESS har skickat ut ett brev till de respondenter som genom obundet slumpmässigt urval blivit 

utvalda att delta (se bilaga 1). Där förklarar de syftet med undersökningen, att en intervjuare 

kommer att ta kontakt med dem och att de då tillsammans kan bestämma när och var intervjun 

ska göras, att intervjun är frivillig, att svaren kommer behandlas konfidentiellt, att 

undersökningen endast är till för forskning samt kontaktpersoner att höra av sig till vid frågor. 

För de utvalda respondenter som är under 18 år skickades även ett brev om målsmans 

samtycke ut (se bilaga 2) (ESS, 2016). Genom de här breven uppfyller ESS de fyra 

huvudkraven som Vetenskapsrådet har tagit fram, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Utöver de fyra forskningsetiska huvudkraven så 

har Vetenskapsrådet sedan 2011, med en nyutgåva 2017, en bok vid namn God forskningssed, 

och där finns riktlinjer som även vi som inte träffar respondenterna eller har tillgång till några 

personuppgifter bör tillämpa. De tar bland annat upp att man alltid ska tala sanning om sin 

forskning samt att man har ansvar för de grupper som forskningen berör och att skildra 

sanningsenliga resultat (2017). I och med att uppsatsen bland annat kommer att skildra 

grupper med olika socioekonomiska förutsättningar i Sverige är det verkligen någonting som 

vi som skribenter av uppsatsen har behövt tänka på. Det är viktigt för oss att inte hänga ut 

vissa grupper som sämre eller påstå någonting om en viss grupp utan teoretiska belägg. 

Uppsatsen får inte heller lyfta fram data som inte är statistiskt signifikant eller på något sätt 

nyansera resultaten. 
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4.0 Resultat 

Nedan kommer uppsatsen att redogöra för de resultat regressionsanalyserna har visat i 

tabeller. Först kommer resultatet redovisas för huruvida känslan av personligt ansvar har en 

påverkan på stödet för miljöskatter eller inte. Resultaten för vilka faktorer som påverkar 

individers känsla av personligt ansvar för att minska klimatförändringar kommer att redogöras 

modell för modell. I tabellerna visas konstanten, samt de oberoende variablerna. Under varje 

tabell står det vilken den beroende variabeln är. B-värdet symboliserar om faktorn/den 

oberoende variabeln har en positiv eller negativ påverkan på den beroende variabeln. I 

modellerna syns även beta-värdet, den standardiserade b-koefficienten, där man ser vilken 

variabel, jämfört med de andra i tabellen, som har störst påverkan på den beroende variabeln. 

De beta-värden med störst påverkan är markerade med en asterisk, och de b- och beta-värden 

som är i fetstil är signifikanta och kan generaliseras på 95% av populationen.  

4.1 Stöd för miljöskatter 
För att kunna gå vidare till själva syftet med uppsatsen ämnar studien att ta reda på vilken 

betydelse individers känsla av personligt ansvar för att minska klimatförändringar har för 

stödet av miljöskatter i jämförelse med prediktorer som tidigare forskning visat vara viktiga 

faktorer, och det är vad den här första tabellen kommer att svara på. Uppsatsen mäter stödet 

för miljöskatter då det av många anses vara ett väldigt effektivt sätt för stater att minska sin 

klimatpåverkan på (Fairbrother, 2016; Kallbekken & Sælen, 2011), samt att det är ett tydligt 

ställningstagande för individer om man är beredd att indirekt agera för minskade 

klimatförändringar eller inte. 
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Tabell 1 – Stöd för miljöskatter 
  

b 
 
beta 

(Konstant) 0,731  

Kön (ref:man) 0,112 0,047 

Utbildning 0,029 0,088 

Politisk ideologi -0,058 -0,11 

Orsak till klimatförändringar 0,149 0,091 

Oro för klimatförändringar 0,096 0,068 

Personligt ansvar 0,086 0,16* 

Tillit till politiker 0,064 0,113* 

Tron på klimatförändringar 0,237 0,108 

N  1430  

R2  0,154  

Beroende variabel: Stöd för miljöskatter 
Fetstil = signifikant på 95% signfikansnivå 
*= starkast påverkande faktor jämfört med de andra i tabellen  
 

Tabell 1 visar att tillit till politiker är en viktig faktor, desto mer tillit man känner för politiker 

desto mer stöd har man för att implementera miljöskatter. Det stämmer överens med tidigare 

forskning som menar att politisk tillit är en av de viktigaste faktorerna (Fairbrother, 2016). 

Tabellen visar dock att den nya variabeln, individers känsla av personligt ansvar för att 

minska klimatförändringar, också är en viktig faktor. Om man tittar på beta-värdena ser man 

att de faktorer som har störst påverkan på individens stöd för miljöskatter är tillit till politiker 

och individers känsla av personligt ansvar för klimatförändringar, där den senare påverkar 

mest. Faktorerna som mäter kunskap och inställning till klimatet visar att desto mer 

övertygelse man har om att klimatet förändras, desto oroligare man är för klimatförändringar 

och om man tror att det är människans aktivitet snarare än naturliga processer som orsakat 

dessa, så är man mer villig att stötta miljöskatter. Faktorn som mäter var man står på den 

ideologiska vänster-höger skalan visar att desto längre till vänster man är, desto mer stödjer 

man miljöskatterna. Tabellen visar också att desto högre utbildning man har desto mer stöd 

har man, men däremot har kön ingen signifikant påverkan. 

 

Det här resultatet stödjer det vi förväntade oss, att individers känsla av personligt ansvar för 

klimatförändringar kommer att visa sig vara en viktigare faktor än politisk tillit, politisk 
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ideologi, kunskap om klimatförändringar och de sociala faktorerna utbildning och kön när det 

kommer till stöd för miljöskatter. Det gör individers känsla av personligt ansvar för att minska 

klimatförändringar en relevant faktor att undersöka, och eventuella faktorer som påverkar den 

kommer att redogöras för nedan i tabell 2.  

4.2 Socioekonomiska faktorer 
Då individers känsla av personligt ansvar för klimatförändringar visat sig vara en viktig 

faktor, kan uppsatsen nu undersöka syftet, vilka faktorer som påverkar individers känsla av 

personligt ansvar för att minska klimatförändringar. Uppsatsen undersöker faktorerna utifrån 

fyra frågeställningar, där den första, som kommer att redogöras för här, är hur 

socioekonomiska förutsättningar påverkar individers känsla av personligt ansvar för att 

minska klimatförändringar. Vi har en förförståelse om att det finns många faktorer som kan 

påverka om människor har tid, ekonomisk möjlighet, kunskap eller intresse att känna 

personligt ansvar för klimatförändringar. Utefter resonemang av tidigare forskare har vi valt 

att analysera de socioekonomiska faktorerna utbildning, kön, inkomst och ålder (Booth, 2017; 

Fairbrother, 2016; Zelezny et al, 2000). Modell 1 visar vad dessa variabler har för påverkan 

på den beroende variabeln, individers känsla av personligt ansvar för att minska 

klimatförändringar. Utbildning samt inkomst har en positiv påverkan, individen känner högre 

personligt ansvar ju högre utbildning och ju högre inkomst denne har. Variabeln kön visar att 

kvinnor känner högre personligt ansvar än män, och variabeln som mäter ålder visar att yngre 

personer har en större benägenhet att känna personligt ansvar för klimatförändringar än äldre. 

Beta-värdet visar även att den variabel som har störst påverkar på känslan av personligt 

ansvar är kön, i detta fall om man är en kvinna eller man. Det är intressant att just kön har en 

så stor påverkan då det är den faktorn som är minst föränderlig över tid för individer. Enligt 

tidigare forskning så kan det till stor del bero på att kvinnor är socialiserade att ta hand om 

andra och i detta fall även för miljön (Zelezny et al, 2000). Även Zeleznys forskning jämför 

olika länder, men resultatet visar att samma tankegångar kan appliceras även i Sverige. 
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Tabell 2 – Känslan av personligt ansvar för att minska klimatförändringar 

  

Modell 1 

 

Modell 2 

 

Modell 3 

 

Modell 4 

 

Modell 5 

  

b 

 

beta 

 

b 

 

beta 

 

b 

 

beta 

 

b 

 

beta 

 

b 

 

beta 

(Konstant) 5,521  6,946  1,829  4,896  0,793  

Utbildning 0,053 0,087       0,023 0,039 

Kön (ref:man) 0,563 0,128*       0,341 0,079 

Inkomst 0,083 0,087       0,073 0,098 

Ålder -0,010 -0,080       -0,001 -0,010 

Politisk ideologi   -0,083 -0,084     -0,024 -0,025 

Tron på klimatförändringar     0,221 0,054   0,111 0,028 

Oro för klimatförändringar     0,861 0,334*   0,729 0,285* 

Orsak till klimatförändringar     0,410 0,136   0,332 0,112 

Individuell handling       0,248 0,301* 0,167 0,207* 

Kollektiv handling       0,113 0,105 0,139 0,131 

N  1417  1459  1511  1493  1347  

R2 0,053    0,007  0,179  0,123  0,269  

Beroende variabel: Individens känsla av personligt ansvar för att minska klimatförändringen 
Fetstil = signifikant på 95% signifikansnivå 
*= starkast påverkande faktorn jämfört med de andra i tabellen 
 

Utifrån tidigare forskning om miljö och ålder förväntade vi oss att yngre har mer 

postmaterialistiska värderingar, och därmed att resultatet skulle visa på att dessa känner ett 

större personligt ansvar för klimatet i jämförelse med äldre. Enligt resultatet visar det sig att 

detta stämmer, yngre är mer benägna att känna personligt ansvar för klimatet än äldre. Men 

hur kommer det sig då att yngre har ett mer postmaterialistiskt tankesätt? Tidigare forskning 

visar på att människor generellt har svårt att ändra sitt beteende och att begränsa sig själva när 

det kommer till exempelvis konsumtionsvanor, och särskilt i ett samhälle som uppmuntrar 

självförverkligande (Babcock, 2009). Med det i åtanke är det kanske inte så konstigt att äldre 

är mindre benägna att känna personligt ansvar för klimatförändringar, då deras vanor och 

beteendemönster är starkare än den yngre generationens i och med att de helt enkelt har levt 

längre.  
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Tidigare forskning menar på att utbildning inte har någon signifikant påverkan på individers 

oro för klimatet (Booth, 2017; Liu et al, 2014; Johansson Sevä & Kulin, 2019). Resultatet 

visar dock det motsatta, enligt modell 1 så känner individen ökat personligt ansvar ju högre 

utbildning man har. Den här uppsatsen mäter känslan av personligt ansvar för 

klimatförändringar och inte klimatvänligt beteende, och då kanske den information och 

kunskap om klimatförändringarna som kommer i och med högre utbildning påverkar känslan 

av personligt ansvar, även om det inte direkt påverkar beteendet (Liu et al, 2014). Det kan 

även vara så att den information om klimatförändringar som utbildningen i Sverige förmedlar 

lyckas tilltala individers känslor och övertygelser om klimatet, och att det är vad som gör att 

högre utbildning bidrar till en ökad känsla av personligt ansvar (Pooley & O´Connor, 2000). 

Resultatet visar även att högre ekonomi påverkar individens känsla av personligt ansvar, 

någonting som strider med den tidigare forskning vi använt oss av (Dunlap & York, 2016; 

Fairbrother, 2016; Kollmus & Agyeman, 2010). Det kan bero på att det finns en tydlig 

skiljelinje mellan den tidigare forskningen och vår undersökning. Vi analyserar enbart 

individer i Sverige, medan den tidigare forskningen analyserar och jämför hur olika länders 

ekonomi påverkar arbetet för att minska klimatförändringar. Tidigare forskning visar dock att 

rikare nationer, såsom Sverige, bidrar mer negativt till klimatförändringarna än nationer med 

mindre välstånd men att det ändå inte bidrar till att man agerar mer till förmån för klimatet 

(Kollmuss och Agyeman, 2010). Globalt såsom i Sverige handlar det dock även om en 

resursfråga, Sverige som land har mer tid och ekonomisk möjlighet att handla miljövänligt än 

många andra länder (Kollmuss och Agyeman, 2010), men självklart finns de skillnaderna 

även i Sverige och det kanske är det som resultatet speglar. Att agera för att skydda klimatet 

handlar enligt Fairbrother (2016) om en “lyxfråga”, vilket även verkar gälla känslan av 

personligt ansvar för att minska klimatförändringar. Desto högre inkomst man har desto större 

möjlighet har man att anpassa sitt levnadssätt eller investera i dyra men miljövänliga 

alternativ. Högre inkomst kan även påverka möjligheten att leva efter postmaterialistiska 

värderingar, där de individer som redan har fyllt sitt materialistiska behov tack vare 

ekonomiska resurser har större möjlighet att lägga tid och energi på frågor som exempelvis 

rör klimatet (Fairbrother, 2012).  
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Ytterligare en förklaring kan vara att stora ekonomiska och materiella resurser bidrar till en 

känsla av att ens handlingar påverkar och spelar roll, och att man på grund av tron på sig själv 

därför känner större personligt ansvar. Individers syn på sina egna handlingar är någonting vi 

kommer att diskutera vidare längre ner.  

4.3 Politisk ideologi 
Tidigare forskning visar att vilken inställning man har till klimatförändringar påverkas av var 

man står politiskt, samt att de som står till vänster är mer benägna till ett större klimattänk än 

de som står till höger (Palm et al, 2017; Nawrotzki, 2012), därför utgår vi i modell 2 utifrån 

frågeställningen om hur politisk ideologi påverkar individers känsla av personligt ansvar för 

att minska klimatförändringar. B-värdet i modell 2 visar ett signifikant resultat som tyder på 

att ju mer individen är placerad till vänster på den ideologiska skalan, desto större känsla av 

personligt ansvar för att minska klimatförändringar känner den. 

 

Resultatet stämmer överens med tidigare forskning som har visat på att vänster-politisk 

ideologi går hand i hand med en större benägenhet att anamma miljövänligt tänk och attityder 

samt en större självmedvetenhet gällande konsumtion (Neumayer, 2004). En anledning till att 

de som anser sig vara högeranhängare inte ställer sig bakom miljörörelsen är att de ofta har 

mer konservativa värderingar, med fokus på stabilitet och kontinuitet. Många anser att en 

positiv förändring för klimatet kräver ett större ansvarstagande och en omfattande förändring 

för att uppnå resultat, och att det krockar med klassiskt högerideologiska värderingar 

(Nawrotski, 2012; Dunlap et al, 2001; Harring et al, 2017). 

4.4 Inställningar och attityder till klimatförändringar 
Den tredje frågeställningen är hur människors inställning till och kunskap om klimatet 

påverkar deras känsla av personligt ansvar för att minska klimatförändringar. Det finns 

mycket tidigare forskning som menar att oro för klimatet inte bidrar till att man ändrar sitt 

beteende (Kollmuss & Agyeman; Johansson Sevä & Kulin). Därför ville vi i den här 

uppsatsen undersöka om samma gäller när man mäter känslan av personligt ansvar. 

 

Modell 3 visar att samtliga faktorer har en signifikant positiv påverkan på individers känsla av 

personligt ansvar för att minska klimatförändringar. Det innebär att desto mer man tror att 
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klimatet förändras, desto oroligare man är och i desto högre grad man tror att det är 

människan som har påverkat miljön negativt, desto mer benägen är man att känna personligt 

ansvar. Beta-värdet i modellen visar även att den faktor som har störst påverkan är individens 

grad av oro för klimatförändringar. Baserat på teorin om kognitiv dissonans förväntade vi oss 

att effekten av oro inte skulle vara stark nog för att påverka individens känsla av ett större 

personligt ansvar för att minska klimatförändringar. Resultatet i modell 3 visar dock det 

motsatta och det här visar på, den kanske självklara, skillnaden mellan att känna personligt 

ansvar och att faktiskt ändra sitt beteende. Kanske blir känslan av personligt ansvar en del av 

den kognitiva dissonansen (Crisp & Turner, 2014), känner man personligt ansvar för att 

minska klimatförändringar kan man rättfärdiga att man inte alltid agerar klimatvänligt, man är 

ju ändå en person “som tar ansvar” till skillnad från alla andra som inte gör det. Då resultatet 

visar att graden av oro, tron om att klimatförändringar sker och att det är människans aktivitet 

som har påverkat klimatet ger en ökad känsla av personligt ansvar, så påverkar de insikterna 

individen, frågan är bara hur det personliga ansvaret kommer i uttryck. Detta är dock inget 

som denna uppsats har i syfte att undersöka. 

4.5 Individuell och kollektiv handling 
Vår fjärde frågeställning var att undersöka hur individuell och kollektiv handling påverkar 

känslan av personligt ansvar för att minska klimatförändringar. En del utav det som kan 

påverka individers känsla av personligt ansvar när det handlar om klimatet, är upplevelsen av 

hur mycket ens egna och andras handlingar egentligen påverkar. Upplevelsen av att ´ifall bara 

jag gör någonting, så blir det ändå ingen skillnad, så varför ska jag göra det? ´, kan ha en stark 

inverkan på hur individen resonerar kring sitt ansvar. Samtidigt kan känslan av hur sannolikt 

man tror det är att andra faktiskt gör någonting för att minska klimatförändringar vara en 

påverkande faktor för sitt eget ansvar. Det blir alltså en skillnad mellan resonemanget för 

individuell och kollektiv handling. Modell 4 och dess två b-värden visar på att ju sannolikare 

individen tror att en begränsning av sin egen energiförbrukning skulle hjälpa till att minska 

klimatförändringar, desto större personligt ansvar känner man, samt att ju sannolikare 

individen tror det är att ett stort antal människor faktiskt kommer att begränsa sin 

energiförbrukning för klimatet skull, ju mer personligt ansvar känner man. Båda dessa 

variabler är signifikanta. Tittar vi på beta-värdet ser vi att en minskning av ens egna 

energiförbrukning är den faktor som påverkar individens känsla av personligt ansvar mest. 
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En förklaring till det skulle kunna handla om nivån av inre kontrollfokus hos individen, att 

man tror på sin egen kompetens och att ens handlingar bidrar till en skillnad (Lefcourt, 1991). 

Eftersom att individen har en större kontroll över sina egna handlingar än över andras, 

kopplas det egna ansvaret till hur mycket man själv väljer att ändra sitt beteende till förmån 

för klimatet. Det krävs en stor tillit till att andra faktiskt kommer att förändra sitt beteende, 

men eftersom en mindre påverkan på klimatet kräver en större personlig uppoffring kan det 

leda till att många avsäger sig ansvaret och hamnar i en social fälla, då det inte anses finnas 

någon personlig vinning i utförandet av ett klimatvänligt beteende (Johansson Sevä & Kulin, 

2019; Platt, 1973). Individen har då ett större förtroende till sig själv och sina egna handlingar 

och mindre tillit till att övriga individer faktiskt agerar, och faktorn som rör begränsningen av 

sin egen energiförbrukning blir därmed den som påverkar personligt ansvar mest.  

4.6 Sammanslagna variabler 
Vi har hittills undersökt vilka faktorer som påverkar individens känsla av personligt ansvar för 

att minska klimatförändringar i separata modeller, såsom socioekonomiska faktorer, politisk 

ideologi, individers inställningar och attityder till klimatförändringar samt individuellt och 

kollektivt handlande. För att undersöka vilken av dem som påverkar känslan av personligt 

ansvar för att minska klimatförändringar mest, har vi slagit ihop dem i modell 5.  

 

Beta-värdena i modell 5 visar att de faktorer som har den starkaste påverkan på individens 

känsla av personligt ansvar för att minska klimatförändringar är om man är orolig för 

klimatförändringar, samt om man känner att man med sina egna handlingar kan bidra till en 

minskning av klimatförändringarna. När vi konstanthåller för resterande faktorer är det dock 

några variabler som inte längre har en signifikant påverkan, dessa är var man befinner sig på 

den ideologiska vänster-höger skalan, ålder, utbildning och huruvida man tror att klimatet 

förändras eller inte.  

 

Att den senare faktorn, om man tror att klimatet förändras, inte längre är signifikant är 

egentligen inte särskilt konstigt. En förutsättning för att individer ska känna oro för 

klimatförändringar är att de anser att klimatet förändras (Ferguson & Branscombe, 2009). Då 

oro för klimatet är den starkaste faktorn när vi i modell 5 konstanthåller för alla faktorer som 
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påverkar individers känsla av personligt ansvar, så är en trolig förklaring att den variabel som 

mäter oro slår ut den som mäter huruvida man tror att klimatet förändras eller inte, i och med 

att de individer som tror att klimatet förändras fångas upp av faktorn som mäter graden av oro 

för klimatförändringar. Desto mer förvånande är det att faktorn som mäter politisk ideologi 

inte längre har en signifikant påverkan. Flera tidigare forskare menar att det finns väldigt 

tydliga kopplingar mellan politisk ideologi och faktorer kopplat till klimatförändringar 

(Nawrotski, 2012; Dunlap et al, 2001; Harring et al, 2017). Som vi diskuterade gällande 

modell 2 så är de som står till vänster på den ideologiska skalan mer måna om en kollektiv 

och jämlik välfärd, och att en förändring behöver ske för att det ska uppnås. Tidigare 

forskning visar även att vänsteranhängare är oroligare för klimatet, de tror i högre grad att det 

är mänsklig aktivitet som har bidragit till klimatförändringar samt att de som står till vänster i 

större mån känner social tillit (Dunlap et al, 2001; Harring et al, 2017). I och med att även 

dessa är faktorer i modell 5, som är signifikanta, så blir de faktorerna mer betydelsefulla för 

känslan av personligt ansvar än om individen befinner sig till vänster på den ideologiska 

vänster-höger skalan. I själva verket handlar det då om att de individer som tror på 

klimatförändringar och är beredda att anstränga sig för att de ska minska även är de individer 

som har vänsterideologiska värderingar. Det är alltså inte effekten av ideologin som påverkar 

individens känsla av ansvar, men det resultat som redovisas i modell 2 visar att de individer 

som känner personligt ansvar har en tendens att dra åt vänster. Snarare än att inställningen till 

klimatförändringar påverkas av var man står politiskt, är inställningen till klimatförändringar 

en bidragande faktor till vart man ställer sig politiskt. 

 

I modell 5 har faktorerna ålder och utbildning inte heller en signifikant påverkan längre. Det 

tyder på att de socioekonomiska faktorer som har störst påverkan på individers känsla av 

personligt ansvar för att minska klimatförändringar är kön och inkomst, något som syntes på 

beta-värdena redan i modell 1. En trolig förklaring gällande utbildning är att den vinning som 

högre utbildning ger kopplat till klimatförändringar handlar om att individen känner högre oro 

samt att man inser att ens egna handlingar kan bidra till minskade klimatförändringar, och 

därför försvinner effekten av utbildning i sig när vi konstanthåller för de variablerna också. 

Det går i linje med vad tidigare forskning har sagt, att utbildning i sig inte har någon 

signifikant effekt på ändrat beteende till förmån för klimatet, eller känslan av personligt 

ansvar (Booth, 2017; Liu et al, 2014; Johansson Sevä & Kulin, 2019). I och med att 
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resonemangen om varför ålder påverkar känslan av personligt ansvar till stor del bygger på 

teorin om postmaterialism, är det kanske inte så konstigt att den inte heller är signifikant. När 

vi i modell 5 konstanthåller för både inkomst och faktorer direkt kopplade till 

klimatförändringar slår det ut effekten av ålder. Det är ganska rimligt då en så pass icke-

påverkningsbar faktor som ålder kanske inte har så stor påverkan för om man känner 

personligt ansvar för att minska klimatförändringar eller inte, utan huruvida man känner har 

mer att göra om person och resurser. Däremot har den andra inte särskilt påverkningsbara 

faktorn kön fortfarande en signifikant påverkan, och det tyder på att skillnaden i socialisering 

för kvinnor och män är så pass stark att effekten kvarstår.  

 

5.0 Slutdiskussion  

Den avslutande delen av uppsatsen kommer att analysera de centrala resultaten och återknyta 

till syftet samt frågeställningarna, därefter kort analysera hur resultaten kan appliceras på 

verkligheten, och tillslut också diskutera kring den använda metoden, begränsningar med 

studien och eventuella framtida studier. 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vilka faktorer som påverkar individens känsla av 

personligt ansvar för att minska klimatförändringar. Att personligt ansvar överhuvudtaget var 

en faktor som påverkade stödet för miljöskatter var en förutsättning för att studien skulle 

kunna fortsätta, särskilt då känslan av personligt ansvar för klimatförändringar är ett 

outforskat område. Syftet med uppsatsen utgick från fyra övergripande frågeställningar: Hur 

påverkar socioekonomiska förutsättningar individers känsla av personligt ansvar för att 

minska klimatförändringar? Hur påverkar politisk ideologi individers känsla av personligt 

ansvar för att minska klimatförändringar? Hur påverkar individers inställning och kunskap om 

miljön deras känsla av personligt för att minska klimatförändringar? Hur påverkar individuell 

och kollektiv handling känslan av personligt ansvar för att minska klimatförändringar? 

 

De övergripande resultaten av analyserna har redogjorts för ovan, men de centrala resultat 

som vi fick fram i och med beta-värdet var att utifrån de faktorer som har analyserats hade 

individens grad av oro för klimatförändringar samt känslan av att ens egna handlingar kan 
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bidra till att minska skadan på klimatet störst påverkan på individens känsla av personligt 

ansvar för att minska klimatförändringar. Det här är ett intressant resultat då det skildrar två 

motsatta känslor, hopp och förtvivlan. Hopp i och med att man känner att ens handlingar kan 

minska klimatförändringar, men också förtvivlan i och med att man är orolig över framtiden 

och den miljöförstöring som pågår. Att känslan av att ens handlingar kan påverka en 

minskning av klimatförändringar är en faktor med så pass mycket påverkan är inte särskilt 

förvånande, då tidigare forskning har visat på samma resultat. Där har man visat att inre 

kontrollfokus i princip är en förutsättning för att individer inte ska känna sig totalt maktlösa 

inför det stora problem klimatförändringarna faktiskt är (Kollmuss & Agyeman, 2010). Har 

man inte ett inre kontrollfokus men ändå är orolig för klimatförändringar är man kanske mer 

benägen att antingen förneka dem eller på olika sätt berättiga sina handlingar trots att de 

påverkar klimatet negativt, till följd av den kognitiva dissonansen (Babcock, 2009). Ett inre 

kontrollfokus ger ökad kontroll över sina egna handlingar och därmed den egna påverkan på 

klimatet, vilket i sig kan leda till att den höga oron för klimatförändringar ändå blir hanterbar 

då individen känner att det går att göra någonting på egen hand. Detta kan vara en anledning 

till varför hög grad av oro är en av de centrala delarna av vad som påverkar individens känsla 

av personligt ansvar för att minska klimatförändringar. Tidigare studier har nämligen visat det 

motsatta, att en hög grad av oro inte innebär ett förändrat beteende (Johansson Sevä & Kulin, 

2019). Det som visat sig vara en betydande skillnad är att vi i den här uppsatsen mäter känslan 

av personligt ansvar för att minska klimatförändringar, snarare än benägenheten att ändra sitt 

beteende till förmån för klimatet. Resultatet visar därav att en hög grad av oro ökar känslan av 

personligt ansvar, även om det inte direkt ändrar individens beteende. 

 

Det är intressant att både hopp och förtvivlan ökar känslan av personligt ansvar för att minska 

klimatförändringar. Detta skulle kunna vara någonting som svenska politiker kan ha i 

beaktning för att ena individer i klimatfrågan. Det kan kopplas till inledningen i denna 

uppsats, där vi skrev om WWF som hävdar att de mål som satts upp för att inte jordens 

temperatur ska öka med mer än 1,5 grader inte är tillräckliga, då det i själva verket kommer 

att ske en ökning med 3 grader om inte målen skärps (wwf.se, 2019). De mål som satts är 

därmed för låga, och tyder på att klimathotet inte tas på allvar. Skulle svenska politiker 

förmedla en verkligare bild av klimathotets direkta påverkan skulle det troligtvis öka oron för 

klimatförändringar hos väldigt många, och för inte alla ska ge upp behöver politikerna 
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samtidigt förmedla en känsla av att individers handlingar spelar roll, och att vi kan göra 

någonting åt klimatförändringarna tillsammans. En verkligare bild av klimathotet skulle sätta 

press på såväl individer som storföretag, då förändring behöver ske på alla nivåer.   

 

All data är hämtad från European Social Survey, ESS, och modulen som använts är “Public 

attitudes to climate change, energy security and energy preferences”, från 2016. Modulen 

innehåller data från 30 länder i Europa, men vi valde att enbart analysera svaren från svenska 

respondenter. Den modulen passade väldigt bra ihop med uppsatsens syfte, då den mäter 

individers attityder och inställningar till klimatförändringar och vardagliga anpassningar. 

Generellt så har datainsamlingen och analyserna gått väldigt smidigt, dock så är vi medvetna 

om att det finns vissa begränsningar med uppsatsen. En av dem är att uppsatsen enbart har 

använt sig av data från ESS, och den enkla anledningen till detta var på grund av tidsbrist, så 

vi valde att istället undersöka hur flera olika faktorer påverkar individers känsla av personligt 

ansvar för att minska klimatförändringar, med fokus på Sverige. En annan begränsning med 

den här uppsatsen är just att den enbart undersöker fenomenet inom Sveriges gränser. Det här 

var dock ett medvetet val, då det finns en hel del tidigare forskning som undersökt och jämfört 

olika länder, samt så tyckte vi att det var intressant att analysera den kontext vi själva befinner 

oss i. I och med att vi inte funnit någon tidigare forskning som enbart fokuserat på Sverige, så 

har uppsatsen fått utgå från forskning som fokuserat på andra länder, vilket kan ha påverkat 

vilka faktorer som tagits upp i uppsatsen och vilka variabler som valts. Hade tidigare 

forskning från enbart Sverige använts så hade kanske analysens innehåll sett annorlunda ut. 

Det mesta av den tidigare forskning som hittats om ämnet fokuserar på vilka faktorer som 

bidrar till ett ändrat beteende hos individen, vilket skiljer sig från uppsatsen syfte som 

fokuserar på känslan av personligt ansvar. Även detta har påverkat vilka faktorer vi har valt 

att analysera, och skiljelinjen märks då våra resultat inte alltid stämde överens med den 

tidigare forskningen. Hade uppsatsen enbart utgått från tidigare forskning som mäter känslan 

av personligt ansvar hade även detta troligtvis sett annorlunda ut. Ännu en begränsning med 

att mäta känslan av personligt ansvar är just att ansvar är diffust att mäta. Även om uppsatsen 

får fram ett resultat som i detta fall pekar mot en viss riktning, att vissa faktorer ökar 

individers känsla av ansvar för klimatförändringar, så är ansvar en individuell känsla, och det 

kan vara svårt att veta vad det innebär för olika individer. Hur mycket ansvar behöver man 

känna för att förändra sitt beteende?  
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Det har varit både intressant och lärorikt att arbeta med denna uppsats, speciellt då det har rört 

ett väldigt aktuellt ämne. Nu när vi dock vet att känslan av personligt ansvar för att minska 

klimatförändringar är en viktig faktor för bland annat stöd för miljöskatter, samt att vi vet att 

både en hög grad av oro och att en känsla av att ens handlingar kan förändra är faktorer som 

påverkar individers känsla av personligt ansvar, så vore det spännande att i en framtida studie 

undersöka kopplingen mellan just känslan av ansvar och vad som krävs för en förändring till 

ett mer miljövänligt beteende.  
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Bilaga 1 
 
Den europeiska socialundersökningen 2016 
      
Under hösten 2016 genomförs en stor undersökning om levnadsvillkor, hälsa, välbefinnande, 
tillit, demokrati och en rad andra faktorer. Studien genomförs både i Sverige och i andra 
länder i Europa. I Sverige genomförs den i samarbete mellan Ipsos Observer och Sociologiska 
institutionen vid Umeå universitet. Syftet med undersökningen är att ge ökad kunskap om hur 
invånarna i olika europeiska länder lever sina liv och vad de tycker i viktiga samhällsfrågor. 
Undersökningen styrs av forskare och den är politiskt oberoende. 
      
Du är en av 3 750 personer från hela Sverige som via statistiska metoder valts ut till denna 
undersökning. Inom kort kommer en intervjuare från Ipsos att ta kontakt med dig. 
Tillsammans kan ni då komma överens om lämplig tid och plats för intervjun. Intervjun kan 
göras hemma hos dig, men den kan också göras på annan plats. 
      
Din medverkan är frivillig, men för att få tillförlitliga resultat är det viktigt att alla utvalda 
personer är med. De frågor som ställs är inte svåra att svara på och de flesta tycker att 
frågorna är intressanta och givande. Missa inte detta tillfälle att göra din röst hörd. 
      
Som tack för din medverkan får du i förväg två stycken Trisslotter. 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten publiceras endast i form av siffror  
i tabeller.  
 
Vad någon enskild person svarat framgår aldrig av tabellerna. 
Mer information om undersökningen finns i den bifogade broschyren. Du är även välkommen 
att kontakta Ipsos eller Umeå universitet om du vill ha mer information. 
 
Christoffer Källström, Ipsos  
0200-33 66 24  
christoffer.kallstrom@ipsos.com 
 
Mikael Hjerm, Umeå Universitet  
mikael.hjerm@soc.umu.se      
 
Med vänliga hälsningar 
Christoffer Källström Undersökningsledare Ipsos 
Mikael Hjerm 
Professor, Sociologiska institutionen Umeå universitet 
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Bilaga 2    
Till målsman 
      
Den europeiska socialundersökningen 2016 
      
Under hösten 2016 genomförs en stor undersökning om levnadsvillkor, hälsa, välbefinnande, 
tillit, demokrati och en rad andra faktorer. Studien genomförs både i Sverige och i andra 
länder i Europa. I Sverige genomförs den i samarbete mellan Ipsos och Sociologiska 
institutionen vid Umeå universitet. Syftet med undersökningen är att ge ökad kunskap om hur 
invånarna i olika europeiska länder lever sina liv och vad de tycker i viktiga samhällsfrågor. 
Undersökningen styrs av forskare och den är politiskt oberoende. 
      
I Sverige har 3 750 personer som är 15 år eller äldre blivit utvalda att delta i denna 
undersökning. Din son/dotter är en av dem. Eftersom din son/dotter ännu inte har fyllt 18 år 
adresseras detta brev till dig. Detta då målsman enligt lag har rätt att bli informerad om 
undersökningen. 
      
Ipsos behöver målsmans samtycke till intervju. Inom kort kommer en intervjuare från Ipsos 
att kontakta dig, för att få ditt muntliga samtycke till en personlig intervju med din son/dotter. 
      
Det är frivilligt att medverka i undersökningen, men för att få tillförlitliga resultat är det 
viktigt att alla utvalda personer är med. De frågor som ställs är inte svåra att svara på och de 
flesta tycker att frågorna är intressanta och givande. Missa inte detta tillfälle att göra din röst 
hörd. Som tack för medverkan får din son/dotter en biocheck. 
      
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Resultaten publiceras endast i form av siffror i 
tabeller. Vad någon enskild person svarat framgår aldrig av tabellerna. 
Mer information om undersökningen finns i den bifogade broschyren. Du är även välkommen 
att kontakta Ipsos eller Umeå universitet om du vill ha mer information. 
    
Christoffer Källström, Ipsos  
0200 33 66 24  
Christoffer.kallstrom@ipsos.com 
 
Mikael Hjerm, Umeå Universitet 
Mikael.Hjerm@soc.umu.se      
 
Med vänliga hälsningar 
Christoffer Källström Undersökningsledare Ipsos 
Mikael Hjerm, Professor, Sociologiska institutionen Umeå universitet 


