
 

 

 

 

 

Beteende och attityder till  

miljöfrågor i en individualistisk och i 

en kollektivistisk kultur 

En jämförande studie mellan studenter från  

Jönköping och Quito 

 

Rickard Olsson 

Elin Ram 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 15 hp Handledare 

Inom Globala Studier Per Askerlund 

 

Internationellt arbete Examinator 

Vårterminen 2014 Åsa Westermark 



 

 

HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH 

KOMMUNIKATION (HLK) 

Högskolan i Jönköping 

Examensarbete 15 hp 

inom Globala Studier 

Vårterminen 2014 

SAMMANFATTNING 

Rickard Olsson, Elin Ram 

Beteende och attityder till miljöfrågor i en individualistisk och i en kollektivistisk kultur  

En jämförande studie mellan studenter från Jönköping och Quito 

Antal sidor: 38 

 

Studien innefattar en jämförelse av beteende och attityder till miljöfrågor mellan studen-

ter från Jönköping, en individualistisk kultur, och Quito, en kollektivistisk kultur. Syftet är 

att undersöka om studenternas kulturella och sociodemografiska bakgrund återspeglar 

skillnader i attityd och beteende till miljöfrågor. Studien använder sig av en enkätunder-

sökning som är baserad på tidigare forskning, det ekologiska fotavtrycket och mätinstru-

mentet New Ecological Paradigm skalan. Resultatet diskuteras utifrån tidigare forskning 

inom området med utgångspunkt från teorier om individualistisk och kollektivistisk kul-

tur och Theory of Planned Behavior.  

Studien visar att det finns signifikanta skillnader i studenternas angivna miljövänliga bete-

ende inom ett flertal områden, exempelvis studenternas angivna resvanor och hur mycket 

de återvinner. Resultatet tyder på att det finns förklaringar till skillnaderna i de sociode-

mografiska faktorerna. Studiens sammanlagda resultat visar att studenter från Jönköping 

och Quito generellt har positiva attityder till miljöfrågor och att det inte finns några tyd-

liga skillnader mellan grupperna när alla frågor sammanvägs. Däremot framkommer tyd-

liga skillnader inom tilltro till människans uppfinningsrikedom, förmåga att styra över na-

turen samt naturens resiliens. Det kan argumenteras för att det finns förklaringar till dessa 

skillnader i kulturen. Studien visar att det finns skillnader mellan könen, där kvinnliga stu-

denter från både Jönköping och Quito har generellt mer positiva attityder till miljöfrågor 

och har angivit en högre grad av miljövänligt beteende.  
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1 Inledning 

De senaste decennierna har allt fler tecken pekat på att jordens miljö genomgår kraftiga föränd-

ringar. Stigande global medeltemperatur, allt fler extremoväder och arter som dör ut är bara några 

av de effekter vi nu kan se runt om i världen (Rockström, 2012). De här frågorna är globala och 

påverkar således människor från alla delar av världen.  ”Tänk globalt, agera lokalt” är en populär 

fras som ofta används för att motivera människor att agera i sitt lokalsamhälle och i det vardagliga 

livet för att försöka skapa ett mer hållbart samhälle (Attfield, 1999, s. 23). Men hur ser det ut i 

olika delar av världen och har alla människor samma uppfattning om vad som händer och bör 

göras? Enligt tidigare forskning finns det skillnader mellan olika länder och kulturer om vilka atti-

tyder de har till miljön och anledningar till att människor agerar miljövänligt (Sarigöllü, 2009; 

Azucena Vicente-Molina, Fernández-Sáinz & Izagirre-Olaizola, 2013). Hur dessa skillnader ser ut 

mer specifikt är inte forskarna överens om. Det finns således en diskrepans inom forskningsfältet 

där en del av forskningen visar på mer positiva attityder och en högre grad av miljövänligt bete-

ende bland länder i Syd (Bhattacharyya & Cummings, 2013) medan andra studier visar att länder i 

Nord har mer positiva attityder och mer miljövänligt beteende (Azucena Vicente-Molina, et al., 

2013). Att dela in länder och ge dem etiketten Nord eller Syd är ett sätt att se skillnader och inne-

bär att världens länder delas in i två världar som är baserat på deras ekonomiska utveckling. Län-

der med etiketten Nord har en högre ekonomisk utveckling än länder med etiketten Syd (Potter, 

Binns, Elliott & Smith, 2008). 

Inom forskningsfältet finns det en brist på studier med utgångspunkt i Europa, då de flesta stu-

dier jämför USA med länder i Syd. Vidare fokuserar de flesta studier antingen på kulturella eller 

sociodemografiska aspekter medan få tittar på dem tillsammans. Därför hade det varit en utvidg-

ning inom forskningsfältet att undersöka andra länder än vad som tidigare gjorts samt att titta på 

kulturella och sociodemografiska aspekter tillsammans. 

Med avstamp i tidigare forskning avser denna uppsats att undersöka hur studenter från en indivi-

dualistisk kultur och en kollektivistisk kultur skiljer sig i avseende på individers angivna grad av 

miljövänliga beteende och attityder till miljöfrågor. Studien jämför studenter från Jönköping, som 

är en individualistisk kultur i Nord, med studenter från Quito, som är en kollektivistisk kultur i 

Syd (Hofstede, 2001). Det innebär att i Jönköping värdesätts individen framför kollektivet medan 

i Quito ses kollektivet som högre prioriterat än individen. Uppsatsen ämnar även jämföra skillna-

den mellan kvinnliga och manliga studenter vid två olika lärosäten. Vidare undersöks beteende 

och attityder till miljöfrågor genom ett mer globalt perspektiv än vad forskningen tidigare i hu-

vudsak fokuserat på genom att titta på respondenternas beteende och hur detta påverkar deras 

ekologiska fotavtryck. Detta genom att en del av undersökningen består av frågor från Global 

Footprint (2012) som mäter ekologiskt fotavtryck. Uppsatsen fokuserar på studenter eftersom 

det är den yngre generationen som kommer bli drabbade av de miljöproblem som människan 
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håller på att skapa. Studenterna är de i framtiden som har makten och möjlighet att vara med och 

genomföra ett paradigmskifte för en mer hållbar framtid (Azucena Vicente-Molina, et al., 2013).1 

1.1 Syfte  

Föreliggande uppsats ämnar undersöka likheter och skillnader i beteende och attityder till globala 

miljöfrågor mellan studenter från Quito i Ecuador och Jönköping i Sverige. Begreppet beteende 

avser i denna uppsats beteende i förhållande till miljön i form av handlingar individen utför eller 

vanor individen har. Attityder till miljön ses i denna uppsats som positiva eller negativa attityder 

som uppenbaras genom vanemässiga intentioner. Med globala miljöfrågor menas frågor rörande 

samspelet mellan naturliga system och mänskliga system och hur det globala systemet påverkas. 

Vidare används begreppet miljöfrågor som ett samlingsbegrepp för att kunna mäta dels miljöbe-

teende i vardagslivet men också attityder till globala miljöproblem. För att undersöka responden-

ternas beteende utifrån ett mer globalt perspektiv kommer denna uppsats inkludera frågor som 

berör respondenternas ekologiska fotavtryck.   

1.2 Frågeställningar 

 Vad finns det för skillnader i angivet miljövänligt beteende mellan studenter från Jönkö-

ping och Quito? 

 Vad finns det för skillnader i attityder till miljöfrågor mellan studenter från Jönköping och 

Quito? 

 Hur kan dessa skillnader förklaras utifrån studenternas kulturella och sociodemografiska 

bakgrund? 

2 Bakgrund 

I detta avsnitt diskuteras innebörden av globala miljöproblem. Vidare tillhandahålls en kortare 

bakgrund av de lärosäten som jämförts samt en presentation om ländernas utveckling  

2.1 Globala miljöproblem 

… people now alive need to tackle environmental problems such as global warm-

ing, the growing gaps in the ozone layer, the destruction of rainforest, the growth 

of desserts and the pollution of the oceans (Attfield, 1999, s. 20). 

Inledningar som denna är vanliga i böcker och artiklar som behandlar globala miljöfrågor. Något 

behöver göras och det behöver göras omgående är ett genomgående tema. Wright och Boorse 

(2011) jämför vår planet med en viktig patient vars hälsa tycks vara på väg att bli sämre. Andra 

författare behandlar koldioxidutsläpp och utsläpp av freoner på grund av mänsklig aktivitet 

(Bäckstrand, Olsson & Tengström, 2010; Andréasson 2006). Många diskuterar huruvida de kli-

matförändringar vi nu ser kan vara naturliga eller om de beror på mänsklig påverkan. Det råder 

stor enighet bland forskarna om att klimatförändringarna inte kan förklaras utan att involvera 

mänsklig aktivitet (Wijkman och Rockström, 2011; Rockström och Klum, 2012; Andréasson, 
                                                      

1 Denna uppsats har skrivits av Elin Ram och Rickard Olsson. Arbetet har gjorts gemensamt, utan någon specifik 
uppdelning på olika områden mellan skribenterna.  
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2006). Detta backas även upp av den senaste forskningen. Lovejoy (2014) fastslår att mänsklig 

inverkan på klimatförändringarna kan bevisas med mer än 99 % statistisk säkerhet. Även den 

femte rapporten från International Panel on Climate Change poängterar att det finns tydliga bevis 

för att klimatförändringarna är kraftigt påverkade av mänsklig aktivitet (Cubasch et al., 2013). 

Vad är då globala miljöproblem? Attfield (1999) fastslår att vissa miljöproblem är globala på 

grund av globala system som binder oss samman. Exempel på sådana är jordens vädersystem, 

kolets kretslopp och kvävets kretslopp. Vidare pekar Attfield (1999) på hur till synes lokala före-

teelser som ett litet oljeutsläpp i havet tillsammans med liknande händelser bildar en så pass stor 

kumulativ påverkan på havet i stort att det kan ses som globala miljöproblem. Rockström et al. 

(2009) har tagit fram nio områden där vi måste hålla oss innanför de planetära gränserna för att 

nå en hållbar utveckling. Dessa nio gränser är: klimatförändringar, uttunning av ozonskiktet i stra-

tosfären, förändring i markanvändning, förlust av biologisk mångfald, havsförsurning, kväve- och 

fosfortillskott till biosfären, koncentration av aerosoler och miljögifter. Samtliga dessa miljöpro-

blem är globala men startar på det lokala planet. Exempel på detta är utsläpp av växthusgaser i 

Sverige som blir en del av ett förändrat klimat i Australien, eller känsliga arter som dör ut i ett lo-

kalt område men till slut skapar en kumulativ förlust som slutligen blir ett globalt miljöproblem. 

Rockström och Klum (2012) menar därför att varje individ ska ta ansvar för hur världen förvaltas 

och utan människors vilja att förändra kommer de globala miljöproblemen att förvärras. 

2.1 De utvalda lärosätena och respondentländerna 

I detta avsnitt kommer de lärosäten vars studenter som jämförs i föreliggande uppsats att presen-

teras. Vidare förklaras ländernas utvecklingsnivå utifrån begreppet Human Development Index 

(HDI). 

Lärosäten 

Högskolan i Jönköping är ett internationellt präglat lärosäte med ca 10 000 studenter.  Högskolan 

i Jönköping är en stiftelse som består av följande fyra fackhögskolor; Hälsohögskolan, Högskolan 

för lärande och kommunikation, Internationella handelshögskolan och Tekniska Högskolan 

(Högskolan i Jönköping, 2014). Universidad San Fransisco de Quito (USFQ) är ett privatägt läro-

säte beläget i Ecuadors huvudstad Quito (Universidad San Fransisco de Quito, 2012a). Lärosätet 

har 6 000 studenter (Universidad San Fransisco de Quito, 2012b). Eftersom lärosätet är privatägt 

består majoriteten av studenterna av den rikare delen av befolkningen (D. Lansdale, personlig 

kommunikation, 16 maj, 2014). USFQ är indelat i tio olika akademiska enheter som innefattar 

olika fakulteter (Universidad San Fransisco de Quito, 2012a).  

 

Human Development Index  

HDI är ett mått framtaget av FN som inte bara fokuserar på ekonomisk tillväxt utan även på 

hälsa, utbildning samt inkomst. United Nation Development Programme (UNDP) argumenterar 

för att HDI är ett mer användbart mått än bruttonationalprodukt, som är det mer klassiska måt-

tet på utveckling (UNDP, 2013). Detta eftersom det inte enbart mäter ekonomisk tillväxt, utan 

även tittar på andra aspekter av utveckling hos ett land. UNDP (2013) menar dock att HDI inte i 

sig själv kan anses vara ett fullgott mått på utveckling hos ett land, då behöver flera olika mått 
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användas tillsammans. Vidare menas att HDI ändå kan ses som en god indikator på utvecklingen 

i ett land. Ett högt värde på HDI innebär att landet har en hög utvecklingsnivå. 

 

I UNDP:s rapport från 2013 hamnar Sverige på plats 7 av 186 jämförda länder med 0,916 på 

HDI-skalan. Sverige placeras därmed i den högsta kategorin Väldigt hög mänsklig utveckling (Very 

High Human Development, författarnas översättning). I samma rapport hamnar Ecuador på 

plats 89 med 0,724 på HDI-skalan. Ecuador befinner sig bland de allra sista länderna i kategorin 

Hög mänsklig utveckling (High Human Development, författarnas översättning). Både Ecuador och 

Sverige har ökat sitt HDI-index sedan 2000 då Sverige hade 0,903 och Ecuador 0,659 (UNDP, 

2013). 

3 Teoretiska ramverk och tidigare forskning om beteende och atti-

tyder till miljöfrågor 

I detta avsnitt definieras viktiga begrepp samt de mätinstrument som används i studien. Vidare 

presenteras teorier som har använts inom forskningsfältet. Slutligen presenteras en sammanfatt-

ning av tidigare forskning med utgångspunkt från studiens två huvudbegrepp: beteende och atti-

tyd.  

3.1 Begreppsdefinitioner 

I följande avsnitt presenteras definitioner av viktiga begrepp som används i föreliggande uppsats. 

Begreppen presenteras utifrån tidigare forsknings sätt att använda dem. Slutligen förklaras hur 

denna studie kommer använda begreppen.  

 

Beteende 

Forskningsfältet undersöker beteende relaterat till miljö och avser att utforska huruvida männi-

skan har ett miljövänligt beteende eller inte. Ett miljövänligt beteende mäts exempelvis utifrån 

hur mycket individen uppger att den återvinner, åker kollektivtrafik eller köper ekologiskt 

(Azucena Vicente-Molina, et al., 2013). Således mäts inte det faktiska beteendet. Stern, Dietz, 

Abel, Guagnano & Kalof (1999) använder begreppet konsumentbeteenden som definieras som 

förändringar i beteende i den privata sfären. Konsumentbeteende mäter därmed miljöbeteende i 

det vardagliga livet. Detta är också hur denna studie mäter miljövänligt beteende. Faktorer som 

påverkar det ekologiska fotavtrycket i den privata sfären har implementerats i frågeformuläret för 

att mäta miljövänligt beteende. Med miljövänligt beteende avser denna studie följaktligen bete-

ende i vardagen som minskar det ekologiska fotavtrycket (se avsnitt 3.2).   

 

Attityd 

Begreppet attityd har använts länge inom vetenskap och är en viktig term inom socialpsykologin. 

Inom den socialpsykologiska disciplinen definieras attityder som en varaktig inställning vilken har 

byggts upp genom erfarenheter. Attityder framträder genom att individen säger sig vara för eller 

emot något. Ett exempel är att individen har en attityd som antingen är positiv eller negativ till 

miljön (Nationalencyklopedin, 2014a). Attityder handlar om känslor och uppfattningar till ett atti-
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tydobjekt som kan vara specifika objekt. Till exempel kan ett attitydobjekt inom miljöattityder 

handla om bilkörning och källsortering. Ett attitydobjekt kan också vara allmänna och abstrakta, 

till exempel miljöförbättrande åtgärder och även gälla individens eget beteende, till exempel indi-

videns inställning till att själv källsortera eller köra bil (Nilsson & Martinsson, 2012). Många stu-

dier specificerar att forskningen handlar om begreppet miljöattityd (Schultz, 2001; Franzen, 2003; 

Levine & Strube, 2012). En definition av begreppet miljöattityder som förekommer är att det är 

”en attityd till miljön som är konsekvent och visar positiv eller negativa attityder vilket manifeste-

ras i form av inlärda tendenser” (Aydin & Cepni, 2010, s. 2715, författarnas översättning). Med 

positiva attityder menas att människan vill värna om miljön och att arbeta för att bevara den i sitt 

naturliga tillstånd (Schultz & Zelezny, 1999; Dechano, 2006; Levine & Strube 2012). I forsknings-

fältet förekommer till viss grad en konsensus om huruvida begreppet miljöattityd ska definieras. 

Skillnader mellan olika studier finns i hur noga och utvecklat forskaren skriver om begreppet. Yt-

terligare en definition av miljöattityd som förekommer är ”att det är en psykologisk tendens som 

uttrycks genom att utvärdera den naturliga miljön med en nivå av fördel eller nackdel” (Azucena 

Vicente-Molina et al., 2013, s. 132, författarnas översättning). Inom viss forskning mäter förfat-

tarna miljöattityder som individens oro för miljön. Genom att ställa frågor om vilka miljöproblem 

som oroade respondenterna kan studierna urskilja vilka attityder de har mot miljön (Aydin & 

Cepni, 2010; Schultz, 2001). Vidare finns det studier som särskiljer mellan explicita och implicita 

attityder, med förklaringen att senare forskning har visat att attityder även finns på ett omedvetet 

plan (Levine & Strube, 2012; Sarigöllü, 2009; Casey & Scott, 2006). Attityder till miljön ses i före-

liggande uppsats som återkommande positiva eller negativa tendenser hos respondenten till män-

niskans påverkan på miljön samt människans rätt att använda miljön för sin egen vinning.  

Socioekonomiska och sociodemografiska variabler  

Begreppen socioekonomisk och sociodemografisk används frekvent inom forskningsfältet, 

främst används de sociodemografiska variablerna ålder, kön, etnicitet och boendeplats (Marquart-

Pyatt, 2012). Men även de socioekonomiska variablerna förekommer. De innefattar bland annat 

utbildning och inkomst (Bhattacharyya & Cummings, 2013). Forskarna använder sig även i flera 

fall av en kombination av de två begreppen som variabler till forskningen (Franzen, 2003; Casey 

& Kylie, 2006). I denna studie kommer begreppet sociodemografiskt att användas. De variabler 

som mäts är vilket land respondenterna kommer från samt vilket kön de har. Dessa variabler 

kommer användas i den statistiska analysen för att genomföra en jämförelse mellan de olika so-

ciodemografiska grupperna. 

Värdegrund och kultur 

Begreppet värderingar kan definieras som att sätta ett positivt eller ett negativt värde på något. 

Det kan också definieras som resultatet av att utföra en sådan handling (att sätta ett positivt eller 

negativt värde). Detta resulterar ofta i en åsikt, uppfattning eller omdöme (Nationalencyklopedin, 

2014b). Ett sätt att definiera begreppet värdegrund är att utgå från samhällets värdegrund utifrån 

ett kollektivistiskt och ett individualistiskt perspektiv (Sarigöllü, 2009). Begreppen kollektivistisk 

och individualistisk kultur kommer att diskuteras i avsnitt 3.5. Dessa begrepp används ofta i 

forskning om exempelvis attityder till miljö och hur det skiljer sig mellan olika länder. Inom 

forskningen används då begreppet korskulturellt, vilket innebär att författarna jämför och utgår 

från ett visst antal länder med olika kulturer (Schultz, 2001; Schultz & Zelezny, 1999; Sarigöllü, 
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2009; Bhattacharyya & Cummings, 2013). I denna uppsats kommer värderingar användas från ett 

korskulturellt perspektiv för att diskutera och analysera skillnader mellan två länder, ett land med 

individualistisk kultur och ett land med kollektivistisk kultur. 

3.2 Ekologiskt fotavtryck 

Det ekologiska fotavtrycket är ett sätt att mäta storleken på människans inverkan på ekosyste-

men. Måttet är skapat av William Rees och Mathis Wackernagel vid University of British Colum-

bia i Kanada och används idag bland annat av Global Footprint Network och Världsnaturfonden 

(Larsson, Bratt & Sandahl, 2011). Det mäter hur snabbt människan konsumerar jordens resurser 

och generar avfall i jämförelse med hur snabbt naturen kan generar nya resurser och ta hand om 

avfallet. Annorlunda uttryckt mäts den biologiska produktiva yta i hektar som går åt för att tillgo-

dose människans livsstil (Global Footprint Network, 2012). Det innehåller bland annat ytan som 

krävs för att producera timmer och mat, att binda den koldioxid som släpps ut och för att bygga 

och upprätthålla infrastruktur (Larsson et al., 2011). Måttet går att använda för att mäta en popu-

lation, en stad, ett företag, ett land eller en individs ekologiska fotavtryck (Global Footprint 

Network, 2012). Det anses av många forskare som ett viktigt mått eftersom vi sedan 1980- talet 

använder oss av mer naturresurser än naturen kan återskapa, vilket exempelvis får negativa effek-

ter i form av ökenspridning, avskogning och tilltagande växthuseffekt (Larsson et al., 2011). Det 

ekologiska fotavtrycket ger oss en fingervisning om i vilken utsträckning vi människor överut-

nyttjat jordens resurser. Eftersom all konsumtion inte ingår i mätningen är det viktigt att lyfta att 

måttet inte innefattar alla aspekter av en individs ekologiska fotspår (Larsson et al., 2011). Genom 

att dela upp jordens totala antal brukbara hektar på hela världens befolkning framkommer att 

varje individ har 2,1 hektar mark att leva av (Larsson et al., 2011). I Sverige har den genomsnitt-

liga svensken ett ekologiskt fotavtryck på 5,71 hektar. Det ekologiska fotavtrycket illustreras van-

ligen genom att visa på hur många jordklot som används. Det innebär att om alla människor 

skulle hålla samma livsstil som den genomsnittliga svensken skulle det behövas 2,72 jordklot för 

att möta varje individs behov. I Ecuador har den genomsnittliga invånaren 2,37 hektar ekologiskt 

fotavtryck. Således skulle det behövas 1.13 jordklot för att möta människans behov (WWF, 

2012).  

3.3 New Ecological Paradigm Scale 

Ett av de mest använda mätinstrumenten för miljöattityder inom forskningsfältet är New Envi-

ronmental Paradigm Scale (Schultz & Zelezny, 1999; DeChano, 2006; Alibeli & White, 2011; Ca-

sey & Scott, 2006; Levine & Strube, 2012). 1978 publicerade Dunlap och Van Liere för första 

gången detta mått. Det har under åren uppdaterats, senast år 2000, och kallas numera New Eco-

logical Paradigm Scale (NEP; Dunlap, Van Liere, Mertig & Jones, 2000). Måttet har modifierats 

av den anledningen att de miljöproblem som var i fokus under 70- talet inte är lika aktuella i da-

gens samhälle, NEP tar idag exempelvis större hänsyn till geografiskt globala aspekter. Måttet har 

också uppdaterats för att det idag är av större intresse att utöka undersökning från oro för miljö 

till att mäta mer medvetenheten och vilken världsbild individen uppfattar sig att ha (Dunlap, et 

al., 2000). Forskningsfältet har genom åren använt sig av NEP i olika variationer genom att mäta 

attityd till, oro inför, och värderingar om miljön samt individens världsbild. Dunlap et al. (2000) 

förklarar att NEPs validitet stärks genom att den använts frekvent av andra forskare och genom 
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att deras resultat visar att ett lågt resultat på NEP skalan indikerar att individen har en miljövänlig 

inställning och en positiv attityd till miljön (Dunlap et al., 2000). NEP fungerar genom att re-

spondenten indikerar nivån av enighet/oenighet gentemot femton olika påståenden om miljön 

utifrån en fem-gradig skala. 

3.4 Theory of Planned Behavior 

Inom forskningsfältet av att undersöka miljövänligt beteende är en av de vanligast förekom-

mande teorierna Theory of Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1991), eller dess föregångare Theory 

of Reasoned Action (Ajzen & Fishbein 1980) som har använts i ett flertal olika studier (Sarigöllü, 

2009; Cordano et al., 2010; Welcomer, Scherer, Pradenas & Parada, 2010; Levine & Strube, 

2012). TPB är en utveckling av Theory of Reasoned Action, därför kommer enbart TPB förklaras 

nedan. Enligt TPB bygger en individs beteende på dess intention till beteendet. Intention definie-

ras i TPB genom hur individen försöker att utföra ett beteende (Ajzen, 1991). Intentionen till be-

teendet bygger i sin tur på tre begrepp (även kallat oberoende faktorer). Det första begreppet är 

attityden till ett beteende (Attitude Toward the Behavior, författarnas översättning) och handlar 

om vilken inställning individen har till beteendet, om det är en negativ eller positiv attityd till det 

faktiska beteendet. Den andra är den subjektiva normen (Subjective Norm, författarnas översätt-

ning) som syftar på individens uppfattade sociala press att utföra eller att inte utföra beteendet 

(Ajzen, 1991). Vidare syftar den subjektiva normen på huruvida ens beteende anses vara normalt 

och accepterat av andra individer i samhället (Ajzen, 1991). Det tredje och sista begreppet är upp-

levd beteendekontroll (Perceived Behavioral Control, författarnas översättning) och syftar till vad 

individen tror att beteendet kommer få för konsekvenser samt individens uppfattning om hur 

stor insats som kommer behövas för att genomföra beteendet. De tre begreppen och hur stor 

vikt de har för intentionen varierar mellan olika situationer och olika beteenden. I vissa fall har en 

del av dem en starkare påverkan, detta gäller även hur starka sambanden mellan begreppen är 

(Ajzen, 1991). Länken mellan de tre begreppen, intentionen samt beteende och hur det är kopp-

lade till varandra illustreras i figur 1. 

 

 
Figur 1: Theory of Planned Behavior. Bearbetad från Ajzen (1991, s. 182). 
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Teorin bygger på antagandet att attityder spelar en roll vid en individs beteende eftersom någon 

form av medvetet resonemang alltid är involverat. Ajzen (1991) skriver även att individens bete-

ende påverkas av attityder, genom att individen lär sig att utveckla negativa attityder till ett bete-

ende som associeras med oönskade konsekvenser. Beteenden som antas vara önskvärda får mot-

satta effekt, de favoriseras av individen (Ajzen, 1991). Vidare går det att i TPB särskilja betydelsen 

mellan den uppfattade kontrollen över beteendet och den faktiska kontrollen över beteendet. 

Den förstnämnda handlar om att hur enkelt eller svårt ett beteende är att utföra beror på indivi-

dens självupplevda inre föreställning. Resultatet av ett beteende beror således på individens själv-

upplevda föreställning. Den faktiska kontrollen över beteendet handlar istället om huruvida de 

yttre faktorerna spelar en roll. Annorlunda uttryckt att sannolikheten för en individens beteende 

beror på och bestäms av individens tillgänglighet till resurser och möjligheter till att utföra bete-

endet (Ajzen, 1991; se figur 1).  

3.5 Individualistisk och kollektivistisk kultur, ett teoretiskt ramverk 

Ett sätt att dela in olika kulturer är i kollektivistiska samt individualistiska samhällen. Människors 

kultur kan även påverka deras värderingar, beteende och attityder (Sarigöllü, 2009; Hofstede 

2001). Hofstede (2001) har genomfört en studie där världens länder rankas utifrån hur individual-

istiska de är. I denna studie hamnar Sverige bland de tio mest individualistiska länderna medan 

Ecuador hamnar bland de tio minst individualistiska länderna.  

Individualistisk kultur  

I en individualistisk kultur är individen den viktigaste personen i sociala sammanhang. Med andra 

ord värderas individen över gruppen i en kultur som klassificeras som individualistisk (Samovar et 

al., 2010). Människor tenderar att värdera det privata framför det publika och tävling framför 

samarbete. I en individualistisk kultur har varje individ större frihet att uttrycka sig och tro som 

den själv önskar (Samovar et al., 2010). Hofstede (2001) hävdar att varje individ förväntas ta hand 

om sig själv och sin närmaste familj medan Holliday, Hyde och Kullman (2004) tar det till sin 

spets när de hävdar att en individualistisk kultur består av individer som ser sig själva som själv-

ständiga från kollektivet. Detta backas även delvis upp av Samovar et al. (2010) som menar att 

självständighet och individuell framgång är något som premieras. Vidare anses det unika hos varje 

individ vara av största vikt. Individer tenderar att tillhöra många olika grupper men har relativt 

svaga band till gruppen och kan lätt byta till en annan grupp för att gynna sig själva (Samovar et 

al., 2010; Holliday et al., 2004). 

Kollektivistisk kultur 

Samovar et al. (2010) förklarar att i en kollektivistisk kultur är gruppens välbefinnande viktigare 

än individens. Vidare är sociala normer och trossystem i högre grad beroende av gruppen till 

skillnad mot individualistiska kulturer där tro är något privat (Samovar et al., 2010). I individual-

istiska kulturer är det viktigare att anpassa sig till den sociala gruppen tvärtemot den kollektivist-

iska kulturen där samarbete värderas högre än tävling och det publika framför det privata (Boer & 

Fischer, 2013; Samovar et al., 2010). Ett liknande resonemang använder Holliday et al. (2004) 

som menar att i en kollektivistisk kultur är individerna villiga att lägga sina egna mål åt sidan för 

att uppfylla kollektivets mål. Hofstede (2001) går ett steg längre när han menar att i ett kollektiv-

istiskt samhälle blir varje individ från födseln och framåt integrerad i en stark, sammanhängande 
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grupp som skyddar dem i utbyte mot obestridlig lojalitet. Samovar et al. (2010) är inne på samma 

bana när de säger att människor i kollektivistiska kulturer i hög grad förlitar sig på att gruppen tar 

hand om dess medlemmar och känner således lojalitet mot gruppen. Att byta grupp, exempelvis 

genom att byta arbetsplats, är därmed inget som görs lika lättvindigt som i individualistiska kul-

turer. 

Kultur och miljö 

Cater (2008) argumenterar för att det är skillnad mellan kulturer även i hur de ser på miljön. I väs-

terländska samhällen ses miljön som något ömtåligt och vi måste således aktivt bevara den natur-

liga miljön genom att förhindra oss själva från att förstöra den. Västerländsk miljöhänsyn bygger 

på västerländsk kultur och västerländsk ekonomi. Washington (2013) menar att västerländsk kul-

tur vänder sig ifrån en spiritualistisk relation till miljön medan många andra kulturer har en sådan 

koppling. Exempelvis pekar Samovar et al. (2012) på att österländska, kollektivistiska kulturer 

lever i harmoni med naturen, något som också Sarigöllü (2009) kommer fram till i sin studie. Ca-

ter (2008) säger att flera ursprungsfolk ser naturen som omöjlig att äga. Vidare menar Cater 

(2008) att dessa kulturer traditionellt har levt ekologiskt hållbart och att västerländska synen på 

bevarande inte stämmer överens med deras syn på miljön. 

 

I ett flertal studier diskuteras hur miljöhänsynen kan skilja sig mellan individualistiska och kollek-

tivistiska kulturer (Bond, 1996; Feather, 1994; Sovey, 2013). Bond (1996) menar att kollektivist-

iska kulturer förespråkar generositet och givmildhet till människor i deras närhet. Individualistiska 

kulturer relateras istället till universalism, där inte bara den egna gruppen utan alla människor och 

även naturen i sig själv är viktig att bevara (Feather, 1994). Sovey (2013) menar därför att både 

individualism och kollektivism kan kopplas till miljömedvetenhet. Kollektivistiska kulturer är mer 

fokuserade på sitt närområde medan individualistiska kulturer har ett mer globalt fokus i sin mil-

jöhänsyn.  

3.6 Tidigare forskning om beteende till miljöfrågor 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning om beteende till miljöfrågor. Detta delas upp utifrån 

forskning om sociodemografiska variabler och forskning utifrån kulturella variabler. 

Sambandet mellan sociodemografiska, socioekonomiska variabler och beteende 

Inom forskningsfältet används de socioekonomiska och demografiska variablerna ofta i en kom-

bination med ett annat analysverktyg. Ett exempel på detta är en studie av Casey och Scott (2006) 

som också undersöker individens värdegrund. Ett av studiens resultat är att könet har en avgö-

rande roll, då kvinnor visar på en mer positiv attityd till miljön och ett mer miljövänligt beteende. 

Även andra studier visar på samma resultat för kvinnor (Azucena Vicente-Molina et al., 2013). 

Vidare visar studien av Casey och Scott (2006) att de respondenterna med högre utbildning och 

ålder har en högre grad av angivet miljövänligt beteende samt uttrycker en högre grad av oro för 

miljön. En del studier undersöker samband mellan miljömedvetenhet, miljövänligt beteende och 

ekologiskt fotavtryck. Resultaten visar att en högre miljömedvetenhet och ett högre miljövänligt 

beteende inte leder till lägre ekologiskt fotavtryck. Den faktor som i högre grad spelar in på det 

ekologiska fotavtrycket är inkomsten hos respondenterna. Respondenter som visar på låg miljö-
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medvetenhet och samtidigt har låg inkomst visar sig istället ha lägre ekologiskt fotavtryck än re-

spondenter som visar på hög miljömedvetenhet och har hög inkomst (Csutora, 2012). Franzen 

(2003) skriver även i sin studie att det finns ett samband mellan välstånd och stödet för miljö-

skydd, exempelvis om de bidrar ekonomiskt till någon form av miljöorganisation. 

De studier som använder sig av de socioekonomiska och demografiska variablerna kommer fram 

till olika resultat. Det är även viss skillnad i hur mycket de olika variablerna påverkar. I en del av 

forskningsfältet visar resultatet att signifikanta skillnader finns mellan olika länder men att fak-

torer som ålder och kön inte utgjorde några skillnader (Bhattacharyya & Cummings, 2013). Studi-

erna har alla gemensamt att de vill undersöka begreppen attityder, kunskap och beteende inom 

miljö. Det som skiljer dem åt är om forskarens syfte, frågeställningar och metoder gått ut på att 

hitta samband mellan variablerna eller att enbart mäta ett av begreppen. 

Sambandet mellan kultur och miljövänligt beteende 

Cordano et al. (2010) och Azucena Vicente-Molina et al. (2013) är några av de forskare som un-

dersöker skillnader i miljöbeteende mellan ett land i Nord och ett i Syd. Studierna undersöker om 

det finns en kulturell skillnad i graden av angivet miljövänligt beteende mellan länder. Resultaten 

visar på skillnader i beteendet mellan Nord och Syd och att det tycks bero på kulturella skillnader 

snarare än ekonomisk utvecklingsnivå. Olika länder graderas dessutom högst miljövänligt bete-

ende på olika frågor. Därför blir det komplext att ange vilket land som har högst sammanlagt mil-

jövänligt beteende. Studenter från Spanien och Mexiko graderas ett högre miljövänligt beteende 

när det gäller att återvinna och att åka kollektivtrafik. Men studenter från USA och Brasilien gra-

deras ett högre miljövänligt beteende när det kommer till att handla ekologiska varor (Azuenta 

Vicente-Molina et al., 2013). De faktorerna som enligt forskare har en avgörande betydelse för 

respondenters beteende i relation till miljön är kultur samt tillgång och kvalitet av service inom 

miljö som samhället erbjuder. Detta kan vara exempelvis närheten till en sopsorteringsstation el-

ler möjligheten till att handla ekologiska matvaror (Bhattacharyya & Cummings, 2013). 

 

3.7 Tidigare forskning om attityder till miljöfrågor 

I detta avsnitt behandlas tidigare forskning om attityder till miljöfrågor. Detta delas upp utifrån 

forskning om sociodemografiska variabler och forskning utifrån kulturella variabler. 

Sambandet mellan socioekonomiska variabler, sociodemografiska variabler och 

attityder till miljöfrågor 

En del av forskningsfältet som undersöker skillnader i miljöattityder riktar in sig på socioekono-

miska faktorer (Aydin & Cepni, 2010). En av de strukturer som framkommer inom forskningsfäl-

tet är just att flera studier använder sig av socioekonomiska och demografiska variabler för att på 

det sättet finna samband eller förklaring till om och varför respondenterna har olika attityder 

(Marquart-Pyatt, 2012; Casey & Scott, 2006; Bhattacharyya & Cummings, 2013; Aydin & Cepni, 

2010). Aydin och Cepni (2010) använder sig av socioekonomiska och demografiska variabler i sin 

studie. Syftet med forskningen är att utifrån kön, klass och utbildning utforska attityder till miljö-

problem hos studenterna. Studiens resultat är representativt för majoriteten av resultaten inom 

forskningsområdet. Nämligen att faktorer som exempelvis ålder, kön, land, utbildning och klass 
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är förknippade med skillnader i människors kunskap om, och attityder till miljöproblem och mil-

jöfrågor. Exempelvis visar studien att det kvinnor uppvisar en positivare attityd till miljöproblem. 

Marquart-Pyatt (2012) kommer fram till liknande resultat, att kvinnor även visar en positivare at-

tityd till miljöfrågor när det gäller individen. Men menar då att kvinnor på en nationell nivå på-

verkas av omständigheter såsom ekonomiska och politiska faktorer. 

 

En del av forskningen tar avstamp i att undersöka huruvida det finns några skillnader mellan län-

der, mer specifikt om länder och deras utveckling kan påverka människors attityder och kunskap 

om miljö (Franzen, 2003; Bhattacharyya & Cummings, 2013; Azucena Vicente-Molina, et al., 

2013). I dessa studier undersöks även andra variabler, exempelvis sociodemografiska, med fokus 

på skillnader mellan länder i Nord och Syd. Forskningen visar att den ekonomiska tillväxten har 

ett starkt samband med nivån av oro och kunskap om miljö, där människor i länder i Nord ut-

trycker en större oro för de globala miljöproblemen än människor i länder i Syd (Franzen, 2003). 

Ytterligare forskning visar att länder i Syd har en mer positiv attityd och känner mer ansvar gäl-

lande miljö (Bhattarcharyya & Cummings, 2013). Detta stödjer även Dechano (2006) som jämför 

miljöattityder mellan Chile, Schweiz, England och USA genom NEP-skalan. Här framkommer att 

Chile visar på mest positiva miljöattityder med en genomsnittlig totalsumma på 37,5 på NEP-

skalan, medan Schweiz, England och USA alla uppvisar en genomsnittligt poäng på 42 på NEP-

skalan. Låga poäng på NEP-skalan tyder på positiva miljöattityder. 

Sambandet mellan kulturer och attityder till miljöfrågor 

En gren inom forskningsfältet riktar in sig på skillnader i miljövänligt beteende och attityd till mil-

jöfrågor mellan individualistiska och kollektivistiska kulturer. Med TPB som grund undersöker 

Sarigöllü (2009) skillnader i miljöhänsyn mellan befolkningen i Montreal och Istanbul medan 

Cordano et al. (2010) jämför chilenska och engelska studenter. Cordano et al. (2010) kommer 

fram till att studenterna från Chile visar på väsentligt högre nivå av medvetenhet om miljöpro-

blem, i högre grad känner en skyldighet att bevara miljön och större intentioner att engagera sig i 

miljövänligt beteende. Resultaten från Sarigöllüs (2009) studie visar att det finns stora skillnader i 

miljöattityder mellan kollektivistiska och individualistiska samhällen. Den kollektivistiskt turkiska 

befolkningen tycks vara mer homogent i deras miljöattityder än den individualistiska kanaden-

siska. Vidare kan en distinktion urskiljas mellan deras sätt att se på miljön. I Montreal syns en atti-

tyd som pekade på dominans över miljön. I Istanbul svarar respondenterna till en högre grad att 

de lever i symbios med, eller till och med är underordnade, naturen (Sarigöllü, 2009). 
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4 Metod 

I detta avsnitt diskuteras studiens metod. Vidare förklaras vilket material som har samlats in och 

hur den statistiska analysen har genomförts. Slutligen diskuteras studiens validitet och reliabilitet 

samt hur studien har tagit hänsyn till forskningsetiken. 

4.1 Ett kvantitativt tillvägagångssätt  

Studien har ett kvantitativt tillvägagångsätt och är av jämförande karaktär där hård data snarare än 

mjuk data jämförts. Ett kvantitativt tillvägagångssätt är passande eftersom den riktar sig till en 

stor mängd respondenter (Denscombe, 2009). Frågorna i enkätundersökningen (se Bilaga 1) be-

rör attityder och beteende till miljöfrågor och samma frågor gavs ut till alla respondenter (Esaias-

son et al., 2012). 

4.2 Enkät 

För att besvara studiens frågeställningar var valet av metod en enkätundersökning. Frågeformulä-

ret består av 25 fasta, förutbestämda och strukturerade frågor (se Bilaga 1; Esaiasson et al., 2012; 

Denscombe, 2009). Likadana enkäter har distribuerats i Sverige och i Ecuador. Den internation-

ella enkäten var internetbaserad och den svenska var i pappersformat. Enkäten består av en med-

veten indelning genom tre olika sektioner, vilket ger en bättre struktur vid sammanställning och 

analys av enkäternas resultat. Den första sektionen innehåller frågor om respondentens sociode-

mografiska förhållanden, den andra sektionen innehåller frågor om miljövänligt beteende och den 

tredje och sista sektionen innehåller påståenden om respondentens attityder till miljöfrågor. Bete-

endefrågorna är placerad före attitydfrågorna då attitydfrågorna hade kunnat skapa en reflektion 

hos respondenten och gett partiska svar (Casey & Scott, 2006). Nedan förklaras de tre sektioner-

na och genomförande av dem i mer detalj. Enkäten återfinns även i sin helhet på svenska (Bilaga 

1) och engelska (Bilaga 2). 

Sociodemografiska förhållanden 

Enkätens första sektion (fråga 1 och 2, Bilaga 1) innehåller de sociodemografiska variablerna. De 

variablerna är i denna studie; kön och land. I enkäten som delades och skickades ut handlade en 

av frågorna om vilken fakultet studenterna tillhör. Innan sammanställningen av studiens resultat 

beslutades det att ta bort frågan.  

Miljövänligt beteende 

För att undersöka respondenternas miljövänliga beteende är frågorna i enkätens andra del bland 

annat baserade på tidigare forskning (fråga 3 och 4, Bilaga 1; Marquart-Pyatt, 2012., Casey & 

Scott, 2006 & Azucena Vicente-Molina et al., 2013). De frågor som framkommer inom forsk-

ningsfältet berör individens beteende om huruvida hen återvinner, köper ekologiska eller begag-

nande produkter och transporterar sig genom att använda kollektivtrafik. För att utveckla de 

inom forskningsfältet välgrundade frågorna har vi valt att lägga till svarsalternativ till frågor från 

tidigare forskning (fråga 3 och 4, Bilaga 1) och genom att lägga till nya frågor (fråga 5, 6, 7, 8, 9 

och 10, Bilaga 1) som utgår från det ekologiska fotavtryck individen ger. Viktigt att poängtera är 

att studien inte kommer att beräkna varken individernas eller ländernas specifika ekologiska 
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fotavtryck. Frågorna är med för att utvidga undersökningen, att ge en mer rättvis bild av indivi-

dernas miljövänliga beteende och att ge enkäten en mer global anknytning.  

Attityder till miljöfrågor 

I den tredje sektionen svarar respondenten på påståenden om henoms attityder till miljöfrågor 

(påstående 11-25, Bilaga 1). I sektionen har mätinstrumentet NEP använts. Det är ett mätinstru-

ment som används inom majoriteten av forskningsfältet (Schultz & Zelezny, 1999; DeChano, 

2006; Alibeli & White, 2011; Casey & Scott, 2006; Levine & Strube, 2012). NEP fungerar genom 

att respondenten indikerar nivån av enighet/oenighet gentemot femton olika påståenden om mil-

jön utifrån en fem-gradig skala (Dechano, 2006). De åtta frågorna med jämna nummer är formu-

lerade så att om individen instämmer visar det på en pro-ekologisk/miljövänlig uppfattning, och 

de sju udda frågorna så att om individen inte instämmer visar det på en pro-ekologisk/miljövänlig 

världsbild (Dunlap et al., 2000). Frågorna översattes till svenska i den enkäten som riktades till 

studenter från Jönköpning och behölls på engelska till studenterna i Quito. 

Pilotstudie 

Pilotstudien skickades ut via mejl till 25 respondenter i Sverige och 35 internationella responden-

ter. Urvalet av respondenter bestod av personliga kontakter som uppmuntrades att skicka enkä-

ten vidare, ett så kallad snöbollurval (Denscombe, 2009). De internationella respondenterna kom 

från olika delar av världen, bland annat Singapore, Kenya och Sydafrika. Från Sverige erhölls 21 

svar och från de internationella kontakterna erhölls 32 svar. Utifrån pilotstudien kunde enkäten 

optimeras. Enkätens svarsalternativ justerades och två frågor som inte ansågs vara relevanta för 

studien togs bort. De frågorna som togs bort var en fråga om respondenternas ålder samt vilken 

typ av bostad de bor i. 

4.3 Urval och avgränsningar 

Enkätundersökning genomfördes genom ett slumpmässigt urval på lärosätet i Jönköping och de-

lades ut på lärosätets områden till förbipasserande studenter. För att nå respondenter från Ecua-

dor användes en internetbaserad enkät som skickades ut och besvarades via en webbsida. Kon-

takt upprättades med lärosätet USQ i Ecuador via lärare vid lärosätet i Jönköping. Eftersom stu-

dien är kvantitativ användes ett klusterurval då studien syftar till att undersöka en specifik grupp 

av befolkningen (Denscombe, 2009). I den genomförda enkätundersökningen deltog 50 respon-

denter från Quito varav 31 kvinnor och 19 män. I Jönköping deltog 124 respondenter varav 71 

kvinnor och 50 män. 

 

Studien har valt att ha en geografisk avgränsning genom att jämföra studenter från två länder, 

Sverige och Ecuador. Vidare har målgruppen avgränsats till att specifikt undersöka studenter. En 

av anledningarna till att välja denna specifika målgrupp är att studenter är morgondagens konsu-

menter, forskare och politiker (Azucena Vicente-Molina et al., 2013). En avgränsning valdes ge-

nom att inte undersöka studenternas specifika kunskaper om miljöfrågor. Inom tidigare forskning 

förekommer det ofta att forskare som undersöker attityder till miljö och miljövänligt beteende 

också undersöker respondenternas specifika miljökunskaper (Dechano, 2006; Azucena Vicente-

Molina et al., 2013). En tanke var att jämföra studenter från olika fakulteter men detta togs bort 

då urvalet från Quito var mindre vilket hade gjort denna del av undersökningen redundant. 
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4.4 Statistisk analys 

För att analysera resultatet har sex hypoteser ställts. Dessa hypoteser är dubbelsidiga alternativhy-

poteser, vilket innebär att det har gjorts antaganden om att det finns en signifikant skillnad mellan 

de undersökta grupperna, men att ingen riktning har bestämts (Löfgren, 2006). Med andra ord 

görs inga antaganden om vilken av grupperna som har ett högre angivet miljövänligt beteende 

eller får lägst poäng på NEP-skalan. För att analysera data har statistikprogrammet Stastistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) använts. Genom SPSS har ett antal Indenpendent Sample 

T-test gjorts för att analysera insamlad data. Detta är passande eftersom en jämförelse har gjorts 

mellan två olika stickprov tagna samtidigt i tid av två av varandra oberoende grupper (Löfgren, 

2006). Den valda signifikansnivån för samtliga hypoteser är 0,05 (α = 0,05). 

 

Data som har samlats in befinner sig både på ordinalskalenivå och på nominalskalenivå. Data 

som mäter attityder (påstående 11-25, bilaga 1) och viss data om respondenternas beteende (fråga 

3 och 4, bilaga 1) är på intervallskalenivå. Data som mäter sociodemografiska aspekter och viss 

data som tittar på respondenternas beteende (fråga 1-2 och 5-10, bilaga 1 och 2) är på ordinal-

skalenivå (Denscombe, 2009). 

 

Efter att all data samlats in genomfördes en bortfallsanalys. I detta läge framkom att två manliga 

respondenter från Jönköping hade missat påstående 11-19 i attityddelen av enkäten, ett så kallat 

internt bortfall (Jakobson & Westergren, 2005). Dessa respondenters svar på den sociodemo-

grafiska delen och beteendedelen behölls men samtliga svar på attityddelen eliminerades. Dessu-

tom visade sig svaren från en manlig respondent kraftigt avvika från övriga svar, därför togs dessa 

svar bort (Jakobson & Westergren, 2005). Även i detta fall rensades respondentens svar bort på 

attityddelen men behölls på sociodemografiska delen och beteendedelen. Fråga 5 i enkäten (bilaga 

1 och 2) togs bort innan analys då det framgick att många respondenter inte visste vilken typ av 

uppvärmning deras bostad hade eller inte själva kunde påverka det på grund av att de bor i stu-

dentbostäder där uppvärmning ingår. Frågan kändes då redundant och eliminerades från resulta-

tet. 

 

Med anledning av att enkätens frågor på beteendedelen består av ett antal olika svarsalternativ 

beroende på frågan gavs de vid analysen olika värden. På grund av att svarsalternativen har olika 

värden är det sammantagna resultatet av respondentens angivna beteende inte jämförbart. Av 

denna anledning analyseras varje fråga enskilt utan att sätta en totalpoäng på respondenternas be-

teende. Svarsalternativen i enkätens andra del ges ett numerisk värde där låga poäng innebär lågt 

miljövänligt beteende och höga poäng innebär högt miljövänligt beteende (se tabell 1). Samtliga 

frågor samt deras nummer nedan syftar till frågorna i bilaga 1 och 2.  
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Tabell 1: Det bestämda värdet på svarsalternativen i enkätdelen av undersökningen presenterade som 

lägsta respektive högsta värde samt dess innebörd. 

Fråga Lägsta värde och innebörd Högsta värde och innebörd 

Fråga 3 – Återvinning, ekolo-

gisk mat och Second Hand 

1 – Inget 4 – Allt 

Fråga 4 – Cykel och Kollektiv-

trafik 

1 – Aldrig 7 – Varje dag 

Fråga 4 – Bilåkande och fly-

gande 

1 – Varje dag 7 – Aldrig 

Fråga 7 – Diet 1 – Näringskedjans topp 5 – Vegan  

Fråga 8 – Var handlar du mat? 1 – Mest snabbmat/take-away 5 – Direkt hos odlarna 

Fråga 9 – Odla grönsaker 0 – Nej 1 – Ja 

Fråga 10 – Handla rengö-

ringsmedel 

1 – Aldrig 3 – Så gott som alltid 

 

I enkätens tredje del om respondentens attityd till miljöfrågor gavs svarsalternativen ett numerisk 

värde utifrån NEP. I denna del analyseras dels det sammantagna resultatet och dels enskilda på-

ståenden. På vartannat påstående med start på påstående 11 gavs svarsalternativ ”Instämmer inte 

alls” värdet 5 och ”Instämmer helt” värdet 1. På varannan påstående med start på påstående 12 

gavs svarsalternativ ”Instämmer inte alls” värdet 1 och ”Instämmer helt” värde 5. Vid ett sam-

mantaget resultat tyder än lägre siffra på att respondenten har en positivare attityd till miljöfrågor 

och en hög siffra tyder på en negativ attityd till miljöfrågor. Gränsen för att respondenterna ska 

anses ha en positiv attityd till miljöfrågor är om resultaten visar på ett värde av 3 eller mindre (se 

tabell 2). 

 
Tabell 2: Det bestämda värdet på svarsalternativen i attityddelen av undersökningen presenterade som 

lägsta respektive högsta värde samt dess innebörd. 

Påstående Lägsta värde och innebörd Högsta värde och innebörd 

Påstående 11, 13, 15, 17, 19, 

21, 23, 25 

1 – Instämmer helt 5 – Instämmer inte alls 

Påstående 12, 14, 16, 18, 20, 

22, 24 

1 – Instämmer inte alls 5 – Instämmer helt 

  

I resultatdelen analyseras dels respondenternas attityder till miljöfrågor genom en analys av alla 

påståenden och dess sammanlagda resultat, dels analyseras varje enskilt påstående. I beteendede-

len analyseras enbart varje enskild fråga. 
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Hypoteser 

Baserat på tidigare forskning ställs följande hypoteser:  

 

H1: μJ – μQ ≠ 0   Det finns en signifikant skillnad i miljövänligt beteende mellan 

studenter från Jönköping (J) och Quito (Q) inom vissa frågor. 

H1a: μJ – μQ ≠ 0    Det finns en signifikant skillnad i miljövänligt beteende mellan 

kvinnliga studenter från Jönköping (J) och Quito (Q) inom vissa 

frågor. 

H1b: μJ – μQ ≠ 0   Det finns en signifikant skillnad i miljövänligt beteende mellan 

manliga studenter från Jönköping (J) och Quito (Q) inom vissa 

frågor. 

H2: μJ – μQ ≠ 0 Det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdet i attityder till 

miljöfrågor mellan studenter från Jönköping (J) och Quito (Q).  

 

H2a: μJ – μQ ≠ 0  Det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdet i attityder till 

miljöfrågor mellan kvinnliga studenter från Jönköping (J) och 

Quito (Q). 

 

H2b: μJ – μQ ≠ 0 Det finns en signifikant skillnad mellan medelvärdet i attityder till 

miljöfrågor mellan manliga studenter från Jönköping (J) och Quito 

(Q). 

4.5 Studiens validitet 

Antalet respondenter från Quito var lite lägre än vad som hade varit önskvärt, men det är fortfa-

rande statistiskt försvarbart att använda enkätundersökningar på stickprov på över 30 responden-

ter. Däremot kan ett mindre stickprov innebära att urvalet inte blir lika representativt för under-

sökningen som om ett större antal respondenter hade använts. Detta innebär att undersökningen 

i Jönköping är statistiskt mer säker än undersökningen i Quito. Dock är undersökningarna i båda 

länderna såpass statistiskt säkra att studiens validitet anses vara hög (Denscombe, 2009).  

 

Vid konstruktionen av enkätens svarsalternativ valdes att efter pilotstudien att ta bort svarsalter-

nativet vet ej. Det anses inte vara något problem då tidigare forskning tyder på att det inte påver-

kar studies validitet när respondenten ”tvingas” att ge ett substantiellt svar (Esaiassion et al., 

2012). En sektion av studiens frågeformulär består av frågor där respondenten kan tendera att 

överskatta sitt miljövänliga beteende (Bjereled, Demker & Hinnfors, 2009). Med det i åtanke an-

ses studies ändå att ha en hög validitet, eftersom respondenterna är anonyma och de inte tjänar 

något på att inte svara sanningsenligt. Det är viktigt att poängtera att studien inte blint att förlitat 

sig på tidigare forsknings operationalisering av begrepp. Därför förs en diskussion om de teore-

tiska begreppen i avsnitt 3.1 (Esaiassion et al., 2012). En pilotstudie genomfördes för att försäkra 

studiens reliabilitet (Bjereled et al., 2009).  
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En av studiens utmaningar är att enkäten riktar sig till två länder med två olika modersmål, 

svenska och spanska. Enkäten som delads ut till studenter i Jönköping skrevs på svenska. Ef-

tersom studenterna i Quito enligt David Lansdale (personlig kommunikation, 16 maj, 2014) har 

en ”semiflytande” (semi fluent, författarnas översättning) nivå av engelska skrevs enkäten till dem 

på engelska. 

4.6 Etik 

Uppsatsen undersöker människors attityder och beteende, något som kan vara känsligt att delge 

till en okänd forskare (Denscombe, 2009). På grund av detta har samtliga respondenters svar varit 

anonyma i enkätundersökningen (Denscombe, 2009). Vidare har respondenterna av denna anled-

ning tydligt blivit informerade om syftet med undersökningen samt vad resultatet ska användas 

till (bilaga 1 och 2). Vidare har respondenterna informerats att deras deltagande i enkäten är helt 

frivilligt och att de när som helst får avbryta undersökningen. De har även blivit informerade om 

att motsvarande undersökning har genomförts bland människor från ett annat land (Denscombe, 

2009).  
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten utifrån statistiska analyser på de enkätundersökningar som 

genomförts i studien. Detta presenteras i avsnitt 6.1 för beteendedelen av enkäten och i avsnitt 

6.2 för attityddelen av enkäten. Vidare presenteras specifika resultat för kvinnors respektive mäns 

svar på enkätens olika delar. 

5.1 Resultat skillnader i miljövänligt beteende mellan kulturer och kön   

Detta avsnitt ämnar svara på frågeställningen rörande skillnader i miljövänligt beteende mellan 

kulturer och kön. Till denna frågeställning hör Hypotes 1, 1a och 1b. Dessa har testats genom att 

göra en statistisk analys på de enkätsvar som samlats in.  

Skillnader i miljövänligt beteende mellan studenter från Jönköping och Quito 

H1: μJ – μQ ≠ 0   (Det finns en signifikant skillnad i miljövänligt beteende 

mellan studenter från Jönköping och Quito.) 

Resultat 

Tabell 3: Statistisk analys av enskilda frågor på enkätens beteendedel, skillnader mellan studenter. N = 

antal respondenter,  ̅ = medelvärde, df = frihetsgrad, t = t-värde, p = signifikansnivå.  

 Grupper N  ̅ Standardavvikelse df t p 

Fråga 3 - Åter-

vinning 

Jönköping 124 2,67 0,804 172 4,993 0,000 

Quito 50 2,04 0,605 

Fråga 3 – Ekolo-

gisk mat 

Jönköping 124 2,00 0,598 172 -2,021 0,045 

Quito 50 2,20 0,571 

Fråga 3 – Se-

cond hand 

Jönköping 124 1,78 0,619 172 -1,849 0,066 

Quito 50 1,98 0,685 

Fråga 4 - Bil  Jönköping 124 3,36 1,352 172 5,068 0,000 

Quito 50 2,20 1,414 

Fråga 4 - Kollek-

tivtrafik 

Jönköping 124 5,11 1,494 172 2,086 0,038 

Quito 50 4,52 2,121 

Fråga 4 - Cykel Jönköping 124 4,37 1,915 172 7,094 0,000 

Quito 50 2,22 1,516 

Fråga 4 Flyg Jönköping 124 5,29 0,684 172 0,702 0,484 

Quito 50 5,20 0,948 

Fråga 7 - Diet Jönköping 124 2,35 0,920 172 -0,352 0,725 

Quito 50 2,40 0,857 

Fråga 8 – Var-

handlar du mat 

Jönköping 124 2,12 0,535 172 -3,978 0,000 

Quito 50 2,59 0,735 

Fråga 9 – Odla 

grönsaker 

Jönköping 124 0,19 0,397 172 -0,097 0,923 

Quito 50 0,20 0,404 

Fråga 10 – Jönköping 124 1,90 0,719 172 1,627 0,105 
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Handla rengö-

ring 

Quito 50 1,70 0,707 

Independent Sample T-test visar att det finns en signifikant skillnad (p<0,05) mellan studenter 

från Jönköping och Quito på frågorna 

 ”Hur mycket återvinner du?” (fråga 3)  

 ”Hur mycket ekologiskt köper du?” (fråga 3)  

 ”Hur ofta åker du bil?” (fråga 4) 

 ”Hur ofta åker du kollektivtrafik?” (fråga 4)  

 ”Hur ofta cyklar du?” (fråga 4) 

 ”Var handlar du din mat?” (fråga 8) 

På dessa frågor antas alternativhypotesen, det finns en signifikant skillnad i miljövänligt beteende 

mellan studenter från Jönköping och Quito. På resterande frågor förkastas alternativhypotesen, 

det finns inte en signifikant skillnad mellan studenter från Jönköping och Quito. Dock är skillna-

den på fråga 3 som handlar om second hand relativt stor, däremot inte tillräckligt för att bli signi-

fikant. På denna fråga samt på fråga 8 visar studenter från Quito upp ett mer miljövänligt bete-

ende medan övriga frågor med signifikanta skillnader visar på att respondenter från Jönköping 

visar upp ett mer miljövänligt beteende. Minst skillnad är det på fråga 9 med en signifikans på 

0,923 (tabell 3).  

 

Figur 2: Skillnader i energisparande vanor mellan respondenter i Quito och Jönköping. 

En av frågorna i undersökningen handlar om vilka energisparande vanor respondenterna anger 

att de har. Resultatet visar på en större skillnad där studenter från Jönköping i mycket högre grad 

anger att de stänger av elapparater. Vidare att studenter från Quito anger att de i högre grad 

stänger av datorn när den inte används. En mindre skillnad framkommer om respondenterna 

sänker sin rumstemperatur eller inte. Resultat visar att studenter ifrån Quito i lägre grad anger att 
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de genomför detta energisparande beteende. På övriga frågor visar resultatet inte på några större 

skillnader mellan respondenternas uppgivna energisparande vanor (figur 2). 

Skillnader i miljövänligt beteende mellan kvinnliga studenter från Jönköping och 

Quito 

H1a: μJ – μQ ≠ 0   (Det finns en signifikant skillnad i miljövänligt beteende 

mellan kvinnliga studenter från Jönköping och Quito.) 

Resultat 

Tabell 4: Statistisk analys av enskilda frågor på enkätens beteendedel, skillnader mellan kvinnliga studen-

ter. N = antal respondenter,  ̅ = medelvärde, df = frihetsgrad, t = t-värde, p = signifikansnivå.  

                          Grupper N  ̅ Standardavvikelse df T p 

Fråga 3 - 

Återvinning 

Jönköping 72 2,60 0,799 101 3,128 0,002 

Quito 31 2,10 0,597 

Fråga 3 – 

Ekologisk mat 

Jönköping 72 1,99 0,593 101 -1,621 0,108 

Quito 31 2,19 0,601 

Fråga 3 – Sec-

ond hand 

Jönköping 72 1,74 0,581 101 -2,220 0,029 

Quito 31 2,03 0,706 

Fråga 4 - Bil  Jönköping 72 3,44 1,362 101 3,494 0,001 

Quito 31 2,35 1,644 

Fråga 4 - Kollek-

tivtrafik 

Jönköping 72 5,19 1,411 101 1,907 0,059 

Quito 31 4,52 2,127 

Fråga 4 - Cykel Jönköping 72 4,38 1,960 101 5,998 0,000 

Quito 31 2,03 1,426 

Fråga 4 Flyg Jönköping 72 5,35 0,653 101 0,150 0,881 

Quito 31 5,32 0,979 

Fråga 7 - Diet Jönköping 72 2,54 0,855 101 -0,583 0,561 

Quito 31 2,65 0,755 

Fråga 8 – 

Handlar mat 

Jönköping 72 2,13 0,442 101 -2,630 0,010 

Quito 31 2,42 0,672 

Fråga 9 – Odla 

grönsaker 

Jönköping 72 0,18 0,387 101 0,234 0,816 

Quito 31 0,16 0,374 

Fråga 10 - Ren-

göring 

Jönköping 72 1,82 0,718 101 -0,124 0,902 

Quito 31 1,84 0,735 

  

Independent Sample T-test visar att det finns en signifikant skillnad (p<0,05) mellan kvinnliga 

studenter från Jönköping och Quito på frågorna 

 ”Hur mycket återvinner du?” (fråga 3)  

 ”Hur mycket begagnade produkter köper du??” (fråga 3)  
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 ”Hur ofta åker du bil?” (fråga 4)  

 ”Hur ofta cyklar du?” (fråga 4) 

 ”Var handlar du din mat?” (fråga 8). 

På dessa frågor antas alternativhypotesen, det finns en signifikant skillnad i miljövänligt beteende 

mellan kvinnliga studenter från Jönköping och Quito. På resterande frågor förkastas alternativhy-

potesen, det finns inte en signifikant skillnad mellan kvinnliga studenter från Jönköping och 

Quito. Förutom de signifikanta skillnaderna finns även en relativt stor skillnad mellan respon-

dentgrupperna på fråga 4 rörande kollektivtrafik, dock inte tillräckligt stor för att vara signifikant. 

På frågorna om flygvanor, odla egna grönsaker och vilken typ av rengöringsmedel studenterna 

köper är skillnaderna minst. Även bland kvinnliga studenter anger respondenterna från Jönkö-

ping ett mer miljövänligt beteende när det gäller resande och återvinning medan respondenter 

från Quito anger ett mer miljövänligt beteende när det kommer till att handla mat (tabell 4). 

 

Figur 3: Skillnader i energisparande vanor mellan kvinnliga respondenter i Quito och Jönköping. 

 

Resultat av jämförelsen mellan kvinnliga studenter från Jönköping och Quito och deras energis-

parande vanor visar inte på några större skillnader. Förutom på två av alternativen har respon-

denterna angett att de i ungefär har samma grad har energisparande vanor. Ett av undantagen är 

att studenter från Jönköping i högre grad har angett att de stänger av elapparater. Det andra un-

dantaget visar på att kvinnliga studenter från Quito i högre grad angett att de stänger av sina da-

torer när de inte används (figur 3). 
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H1b: μJ – μQ ≠ 0   (Det finns en signifikant skillnad i miljövänligt beteende 

mellan manliga studenter från Jönköping och Quito.) 

 

Resultat 

Tabell 5: Statistisk analys av enskilda frågor på enkätens beteendedel, skillnader mellan manliga studenter. 

N = antal respondenter,  ̅ = medelvärde, df = frihetsgrad, t = t-värde, p = signifikansnivå.  

                          Grupper N  ̅ Standardavvikelse df T p 

Fråga 3 - 

Återvinning 

Jönköping 52 2,77 0,807 69 4,018 0,000 

Quito 19 1,95 0,621 

Fråga 3 – 

Ekologisk mat 

Jönköping 52 2,02 0,610 69 -1,206 0,232 

Quito 19 2,21 0,535 

Fråga 3 – Sec-

ond hand 

Jönköping 52 1,85 0,668 69 -0,272 0,786 

Quito 19 1,89 0,658 

Fråga 4 - Bil  Jönköping 52 3,25 1,341 69 3,908 0,000 

Quito 19 1,95 0,911 

Fråga 4 - Kollek-

tivtrafik 

Jönköping 52 5,00 1,609 69 0,997 0,322 

Quito 19 4,53 2,170 

Fråga 4 - Cykel Jönköping 52 4,37 1,869 69 3,784 0,000 

Quito 19 2,53 1,645 

Fråga 4 Flyg Jönköping 52 5,21 0,723 69 1,028 0,308 

Quito 19 5,00 0,882 

Fråga 7 - Diet Jönköping 52 2,08 0,947 69 0,309 0,759 

Quito 19 2,00 0,882 

Fråga 8 – 

Handlar mat 

Jönköping 52 2,12 0,646 69 -3,049 0,003 

Quito 19 2,68 0,820 

Fråga 9 – Odla 

grönsaker 

Jönköping 52 0,21 0,412 69 0,455 0,651 

Quito 19 0,26 0,452 

Fråga 10 - Ren-

göring 

Jönköping 52 2,00 0,714 69 2,850 0,006 

Quito 19 1,47 0,612 

Independent Sample T-test visar att det finns en signifikant skillnad (p<0,05) mellan manliga stu-

denter från Jönköping och Quito på frågorna 

 ”Hur mycket återvinner du?” (fråga 3)  

 ”Hur ofta åker du bil?” (fråga 4)  

 ”Hur ofta cyklar du?” (fråga 4) 

 ”Var handlar du din mat?” (fråga 8) 

 ”Hur ofta väljer du naturvänliga rengöringsmedel?” (fråga 10). 
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På dessa frågor antas alternativhypotesen, det finns en signifikant skillnad i miljövänligt beteende 

mellan studenter från Jönköping och Quito. På resterande frågor förkastas alternativhypotesen, 

det finns inte en signifikant skillnad mellan studenter från Jönköping och Quito. De manliga stu-

denterna från Quito har angivit att de i lägre grad cyklar (fråga 4) och att de åker bil oftare än 

manliga studenter från Jönköping. Vidare finns en signifikant skillnad på fråga 3, resultatet visar 

att studenter från Jönköping i högre grad angivit att de återvinner. Även fråga 8 och 10, som 

handlar om var respondenterna köper mat och om de köper naturvänliga rengöringsprodukter, 

finns signifikanta skillnader i respondenternas angivna svar. På frågorna om vilken diet de har 

respektive hur mycket second-hand produkter de köper är skillnaderna som minst (tabell 5). 

 

Figur 4: Skillnader i energisparande vanor mellan manliga respondenter i Quito och Jönköping. 

 

Skillnaden mellan manliga studenter från Jönköping och Quito och deras energisparande skiljer 

sig framförallt på huruvida de har angett att de stänger av elapparater och om de stänger av da-

torn när den inte används. Manliga studenter från Quito stänger oftare av sin dator till skillnad på 

de manliga respondenterna från Jönköping. Vidare har studenterna från Jönköping i högre grad 

angivit att de stänger av elapparater. I övrigt visar resultat enbart på mindre skillnader. Exempel-

vis är skillnaden minimal om hur de manliga studenterna har angivit att de undviker torktumlaren 

eller inte (figur 4). 

5.2 Resultat skillnader i attityder till miljöproblem mellan kulturer och 

kön  

Detta avsnitt ämnar svara på frågeställningen rörande attitydskillnader till miljön mellan kulturer 

och kön. Till denna frågeställning hör Hypotes 2, 2a och 2b. Dessa har testats genom att göra en 

statistisk analys både på respondenternas sammanlagda resultat och enskilda frågor. Samtliga frå-

gor som anges i denna sektion kommer från bilaga 1 och 2. 
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Skillnader i attityder till miljöproblem mellan studenter från Jönköping och 

Quito 

H2: μJ – μQ ≠ 0 (Det finns en signifikant skillnad i attityder till miljöpro-

blem mellan studenter från Jönköping och Quito.)  

Resultat  

Tabell 6: Statistisk analys av det sammanlagda resultatet av enkätens påståenden på attityddelen. N = antal 

respondenter,  ̅ = medelvärde, df = frihetsgrad, t = t-värde, p = signifikansnivå.  

Grupper N  ̅ Standardavvikelse df t P 

Jönköping 121 36,83 7,218 169 -0,124 0,901 

Quito 50 36,98 6,307 

 

Tabellen visar att studenter från Jönköping får aningen lägre resultat på NEP-skalan men att 

skillnaden är väldigt liten. Studenter från Jönköpings medelvärde (  ̅̅ ̅ är 36,83 och medelvärdet 

för studenter från Quito är 36,98. Alternativhypotesen förkastas, Independent Sample T-test (t169 

= -0,124; p>0,05) visar att det inte finns en signifikant skillnad mellan medelvärdet av de två 

grupperna. Signifikansnivån är 0,901 vilket innebär att skillnaden är långt ifrån att vara signifikant. 

När det sammanlagda värdet av samtliga frågor i NEP jämförs framkommer att det inte finns en 

signifikant skillnad mellan de två grupperna (tabell 6). 

Tabell 7: Statistisk analys av enskilda påståenden på enkätens attityddel. N = antal respondenter, 

 ̅ = medelvärde, df = frihetsgrad, t = t-värde, p = signifikansnivå.  

                          Grupper N  ̅ Standardavvikelse df t p 

Påstående 

11 

Jönköping 121 2,60 1,172 169 1,184 0,238 

Quito 50 2,38 0,987 

Påstående 

12 

Jönköping 121 2,40 0,945 169 -1,971 0,050 

Quito 50 2,74 1,157 

Påstående 

13 

Jönköping 121 2,55 0,827 169 1,123 0,263 

Quito 50 2,38 0,987 

Påstående 

14 

Jönköping 121 3,01 0,953 169 -1,918 0,057 

Quito 50 3,32 0,999 

Påstående 

15 

Jönköping 121 2,01 0,890 169 2,128 0,035 

Quito 50 1,70 0,789 

Påstående 

16 

Jönköping 121 3,48 1,001 169 -2,747 0,007 

Quito 50 3,92 0,829 

Påstående 

17 

Jönköping 121 2,19 1,105 169 2,185 0,030 

Quito 50 1,80 0,948 

Påstående 

18 

Jönköping 121 2,09 0,885 169 -1,713 0,089 

Quito 50 2,36 1,045 
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Påstående 

19 

Jönköping 121 2,14 0,820 169 1,922 0,056 

Quito 50 1,88 0,773 

Påstående 

20 

Jönköping 121 2,36 0,931 169 -1,794 0,075 

Quito 50 2,66 1,099 

Påstående 

21 

Jönköping 121 2,63 1,001 169 0,754 0,452 

Quito 50 2,50 1,035 

Påstående 

22 

Jönköping 121 2,26 1,116 169 -0,692 0,490 

Quito 50 2,40 1,278 

Påstående 

23 

Jönköping 121 2,33 0,898 169 1,500 0,135 

Quito 50 2,10 0,953 

Påstående 

24 

Jönköping 121 2,64 0,973 169 -2,584 0,011 

Quito 50 3,06 0,913 

Påstående 

25 

Jönköping 121 2,13 0,966 169 2,191 0,030 

Quito 50 1,78 0,932 

 

Independent Sample T-test visar att det finns en signifikant skillnad (p<0,05) mellan studenter 

från Jönköping och Quito på påstående: 

 ”Människan missbrukar naturen kraftigt” (påstående 15)  

 ”Jorden har gott om naturresurser om vi bara lär oss att använda oss av dem” (påstående 

16)  

 ”Växter och djur har samma rättigheter som människor att existera” (påstående 17) 

 ”Människan kommer så småningom lära sig tillräckligt mycket om hur naturen fungerar 

för att kunna kontrollera den” (påstående 24)  

 ”Om saker fortsätter i den nuvarande riktningen kommer vi snart att uppleva en enorm 

ekologisk katastrof” (påstående 25) 

På resterande frågor finns ingen signifikant skillnad mellan studenter från Quito och Jönköping. 

Däremot är skillnaderna relativt stor (signifikansvärde under 0,1) mellan grupperna på påstående: 

12, 14, 18, 19 och 20. Minst skillnad mellan grupperna finns på påstående 21 och 22. Båda grup-

perna visar högst poäng på NEP-skalan (en negativ miljöattityd) på påstående 16 medan de visar 

på lägst poäng (en positiv miljöattityd) på påstående 15, 19 och 25 (tabell 7). 
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Skillnader i attityder till miljöproblem mellan kvinnliga studenter från Jönköping 

och Quito 

H2a: μJ – μQ ≠ 0 (Det finns en signifikant skillnad i attityder till miljöpro-

blem mellan kvinnliga studenter från Jönköping och 

Quito.) 

Resultat 

Tabell 8: Statistisk analys av enkätens påståenden på attityddelen och skillnader mellan kvinnliga studen-

ter. N = antal respondenter,  ̅ = medelvärde, df = frihetsgrad, t = t-värde, p = signifikansnivå.  

Grupper N  ̅ Standardavvikelse df t P 

Kvinnor 

Jönköping 

71 35,82 7,114 100 0,473 0,637 

Kvinnor 

Quito 

31 35,13 5,841 

Denna tabell visar att kvinnliga studenter från Quito får aningen lägre resultat på NEP-skalan. 

Skillnaderna är dock inte speciellt stora. Kvinnliga studenter från Jönköpings medelvärde är 35,82 

och medelvärdet för kvinnliga studenter från Quito är 35,13. Alternativhypotesen förkastas, In-

dependent Sample T-test (t100 = 0,473; p>0,05) visar att det inte finns en signifikant skillnad mel-

lan medelvärdet mellan kvinnliga studenter från Jönköping och Quito. Signifikansnivån är 0,637, 

vilket innebär att skillnaden är relativt långt ifrån att vara signifikant (tabell 8). 

Tabell 9: Statistisk analys av enskilda påståenden på enkätens attityddel, skillnader mellan kvinnliga stu-

denter. N = antal respondenter,  ̅ = medelvärde, df = frihetsgrad, t = t-värde, p = signifikansnivå.  

                          Grupper N  ̅ Standardavvikelse df t p 

Påstående 

11 

Jönköping 71 2,56 1,118 100 1,463 0,147 

Quito 31 2,23 0,956 

Påstående 

12 

Jönköping 71 2,34 0,925 100 -0,970 0,335 

Quito 31 2,55 1,179 

Påstående 

13 

Jönköping 71 2,55 0,858 100 1,691 0,094 

Quito 31 2,23 0,956 

Påstående 

14 

Jönköping 71 2,90 0,897 100 2,253 0,026 

Quito 31 3,35 1,018 

Påstående 

15 

Jönköping 71 2,08 0,874 100 2,902 0,005 

Quito 31 1,58 0,620 

Påstående 

16 

Jönköping 71 3,46 1,067 100 2,329 0,022 

Quito 31 3,97 0,836 

Påstående 

17 

Jönköping 71 1,96 1,061 100 1,977 0,051 

Quito 31 1,55 0,675 

Påstående 

18 

Jönköping 71 2,08 0,841 100 1,334 0,185 

Quito 31 2,35 1,142 
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Påstående 

19 

Jönköping 71 2,15 0,804 100 1,263 0,210 

Quito 31 1,94 0,814 

Påstående 

20 

Jönköping 71 2,32 0,953 100 0,006 0,995 

Quito 31 2,32 1,045 

Påstående 

21 

Jönköping 71 2,58 0,981 100 1,336 0,185 

Quito 31 2,29 1,039 

Påstående 

22 

Jönköping 71 2,03 0,971 100 -1,019 0,311 

Quito 31 2,26 1,210 

Påstående 

23 

Jönköping 71 2,23 0,814 100 2,270 0,025 

Quito 31 1,84 0,735 

Påstående 

24 

Jönköping 71 2,58 0,951 100 -2,515 0,014 

Quito 31 3,10 0,978 

Påstående 

25 

Jönköping 71 1,99 0,870 100 2,242 0,027 

Quito 31 1,58 0,765 

Independent Sample T-test visar att det finns en signifikant skillnad (p<0,05) mellan kvinnliga 

studenter från Jönköping och Quito på påstående: 

 ”Människan kommer garantera att jorden kommer förbli beboelig” (påstående 14)  

 ”Människan missbrukar naturen kraftigt” (påstående 15)  

 ”Jorden har gott om naturresurser om vi bara lär oss att använda oss av dem” (påstående 

16) 

 ”Balansen i naturen är väldigt känslig och blir lätt störd” (påstående 23) 

 ”Människan kommer så småningom lära sig tillräckligt mycket om hur naturen fungerar 

för att kunna kontrollera den” (påstående 24) 

 ”Om saker fortsätter i den nuvarande riktningen kommer vi snart att uppleva en enorm 

ekologisk katastrof” (påstående 25) 

På resterande påståenden finns ingen signifikant skillnad mellan kvinnliga studenter från Quito 

och Jönköping. Dock är skillnaderna relativt stora även på påstående 13 och 17. Minst skillnad 

mellan kvinnliga respondenter från Quito och Jönköping är det på påstående 20 där medelvärdet 

av de båda gruppernas svar är samma. Högst värde på NEP-skalan får respondenterna från båda 

städerna på påstående 16, där framför allt Quito visar på låga miljöattityder. När det kommer till 

påstående 17 och 25 visar respondenterna från båda städerna upp positiva miljöattityder (tabell 

9).  
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Skillnader i attityder till miljöproblem mellan manliga studenter från Jönköping 

och Quito 

H2b: μJ – μQ ≠ 0 (Det finns en signifikant skillnad i attityder till miljöpro-

blem mellan manliga studenter från Jönköping och Quito.) 

Resultat  

Tabell 10: Statistisk analys av enkätens attityddel, skillnader mellan manliga studenter.  

N = antal respondenter,  ̅ = medelvärde, df = frihetsgrad, t = t-värde, p = signifikansnivå.  

Grupper N  ̅ Standardavvikelse df t P 

Män  

Jönköping 

50 38,28 7,189 67 -0,927 0,357 

Män  

Quito 

19 40,00 5,991 

 

Tabellen visar att män från Quito har ett högre medelvärde på NEP-skalan än män från Jönkö-

ping. Skillnaderna är större än mellan kvinnor i de både grupperna och mellan hela grupperna 

men fortfarande inte signifikanta (p = 0,357). Därför förkastas alternativhypotesen, Independent 

Sample T-test (t67 = -0,927; p>0,05) visar att det inte finns en signifikant skillnad mellan medel-

värdet av de två grupperna. Manliga studenter från Jönköpings medelvärde är 38,28 och medel-

värdet för manliga studenter från Quito är 40,00. Noterbart är även att medelvärdet för män ge-

nerellt sett är högre än medelvärdet för kvinnor, vilket innebär att män generellt har en mer nega-

tiv miljöattityd än vad kvinnor har (tabell 10). 

Tabell 11: Statistisk analys av enskilda påståenden på enkätens attityddel, skillnader mellan manliga stu-

denter. N = antal respondenter,  ̅ = medelvärde, df = frihetsgrad, t = t-värde, p = signifikansnivå.  

                          Grupper N  ̅ Standardavvikelse df t p 

Påstå-

ende 11 

Jönköping 51 2,63 1,264 68 -0,013 0,990 

Quito 19 2,63 1,012 

Påstå-

ende 12 

Jönköping 51 2,55 1,026 68 -1,801 0,076 

Quito 19 3,05 1,079 

Påstå-

ende 13 

Jönköping 51 2,59 0,853 68 -0,180 0,858               

Quito 19 2,63 1,012 

Påstå-

ende 14 

Jönköping 51 3,20 1,040 68 -0,243 0,809 

Quito 19 3,26 0,991 

Påstå-

ende 15 

Jönköping 51 1,96 0,999 68 0,246 0,806 

Quito 19 1,89 0,994 

Påstå-

ende 16 

Jönköping 51 3,53 0,924 68 -1,291 0,201 

Quito 19 3,84 0,834 

Påstå-

ende 17 

Jönköping 51 2,57 1,136 68 1,160 0,250 

Quito 19 2,21 1,182 
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Påstå-

ende 18 

Jönköping 51 2,08 0,956 68 -1,148 0,255 

Quito 19 2,37 0,895 

Påstå-

ende 19 

Jönköping 51 2,18 0,932 68 1,638 0,106 

Quito 19 1,79 0,713 

Påstå-

ende 20 

Jönköping 51 2,47 0,966 68 -2,841 0,006 

Quito 19 3,21 0,976 

Påstå-

ende 21 

Jönköping 51 2,75 1,074 68 -0,345 0,731 

Quito 19 2,84 0,958 

Påstå-

ende 22 

Jönköping 51 2,65 1,262 68 0,044 0,965 

Quito 19 2,63 1,383 

Påstå-

ende 23 

Jönköping 51 2,53 1,046 68 0,011 0,991 

Quito 19 2,53 1,124 

Påstå-

ende 24 

Jönköping 51 2,78 1,045 68 -0,811 0,420 

Quito 19 3,00 0,816 

Påstå-

ende 25 

Jönköping 51 2,39 1,115 68 0,961 0,340 

Quito 19 2,11 1,100 

Independent Sample T-test visar att det finns en signifikant skillnad (p<0,05) mellan manliga stu-

denter från Jönköping och Quito på påstående: 

 ”Den så kallade ekologiska krisen som världen står inför har blivit kraftigt överdriven” 

(påstående 20) 

Noterbart är att på påstående 20 visade kvinnor ifrån de två grupperna upp exakt samma medel-

värde medan skillnaden bland män är signifikant. På resterande påståenden finns ingen signifikant 

skillnad mellan manliga studenter från Quito och Jönköping. En relativt stor skillnad finns även 

på påstående 12. En liten skillnad syns på påstående 11, 13, 14, 15, 22 och 23. Män från båda stä-

derna visar på högst siffra på NEP-skalan på påstående 16, medan de visar på lågt värde på NEP-

skalan på påstående 19 (tabell 11).  
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6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av undersökningen. I första delen diskuteras resultatet av re-

spondenternas angivna miljövänliga beteende och i andra delen attityder till miljöfrågor.  

6.1 Skillnader i miljövänligt beteende mellan kulturer och kön 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av enkätdelen av beteende till miljöfrågor (fråga 3-10, bilaga 1). 

Analysen är indelad i tre delar och utgår från studiens teoretiska ramverk och tidigare forskning.  

Hypotes 1, 1a och 1b utifrån Theory of Planned Behavior 

Två av de frågorna med störst skillnader handlar om respondenternas resvanor. De frågorna är 

cykling och bilåkning (fråga 4, bilaga 1) där respondenterna visar upp ett väsentligt mer angivet 

miljövänligt beteende i Jönköping än i Quito (tabell 3; figur 6). Det finns även en signifikant, om 

än inte lika stor, skillnad i hur ofta respondenterna reser med kollektivtrafik (fråga 4, bilaga 1) På 

skalan i tabell 1 innebär låga siffror lågt angivet miljövänligt beteende. På frågan om bilåkning 

innebär 2 på skalan att respondenterna åker bil ”flera gånger i veckan”, en 3:a ”en eller några 

gånger” i veckan och 4 ”någon gånger per månad”. På frågorna om cykling och kollektivtrafik 

innebär 2 på skalan ”mindre än en gång per år”, en 3:a innebär ”en gång på år”, en 4:a ”någon 

gång per månad” och 5 på skalan ”en eller några gånger på vecka” (se bilaga 1). 

 

Figur 6: Skillnader i resvanor bland studenter från Quito och Jönköping.  

Den subjektiva normen från TPB säger att en del som påverkar människors beteende är den upp-

fattade press individen känner från andra människor (Ajzen 1991). Med utgångspunkt i TPB kan 

frågorna om resvanor ha en möjlig förklaring i att studenterna från Quito känner att det finns en 

social press att köra bil. Bland respondenterna i Jönköping kan det å andra sidan anses fullt soci-

alt acceptabelt att cykla, kanske rent av socialt fördelaktigt. Det lyfts fram att det är miljövänligt 

och bra för hälsan vilket ytterligare kan stärka den subjektiva normen hos respondenterna i Jön-

köping.    
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Studenter vid lärosätet i Jönköping har en generellt mindre inkomst i jämförelse med resten av 

den svenska befolkningen. Därmed kan bilåkande vara en utgift som studenterna från Jönköping 

försöker minimera. Med utgångspunkt i TPB kan detta kopplas till både den uppfattade och den 

faktiska kontrollen över beteendet. Dessa säger att en del som styr ett beteende är hur svårt indi-

viden själv uppfattar det är att genomföra ett beteende och hur svårt beteendet faktiskt är att ut-

föra (Ajzen 1991). Huruvida detta stämmer överens med studenter från Quito är svårt att säga. 

Men om respondenter från Quito har en högre inkomst kan de då uppfatta beteendet att ta bilen 

som väldigt enkelt medan att ta cykeln som väldigt svårt för att detta stämmer bättre överens med 

den subjektiva normen. Studenternas ekonomiska tillgångar kan ses både som den uppfattade och 

den faktiska kontrollen över beteendet. Denna studie kan inte göra anspråk på att veta om det 

faktiska beteendet är svårare eller om det enbart är det uppfattade beteendet som säger att det är 

svårare. Klart är att beteendet på detta område väsentligt skiljer sig åt mellan de två respondent-

grupperna vilket visar på att studenter från Jönköping har ett mindre ekologiskt fotavtryck än 

studenter från Quito. 

Hypotes 1, 1a och 1b utifrån sociodemografiska variabler 

Resultatet som visar på att det finns en skillnad mellan studenter från Quito och Jönköpings sätt 

att transportera sig kan också ha sin förklaring i huruvida de olika städerna och dess infrastruktur 

ger studenterna möjligheten till att faktiskt utöva det eventuella miljövänliga beteendet. Vad de 

olika städerna har för förutsättningar är ingen information som finns i denna studie men det går 

ändå att diskutera att städerna kan skilja sig åt (tabell 3; figur 6). 

Ett exempel som visar på hur stadens infrastruktur kan påverka är frågan om hur ofta responden-

ten återvinner (fråga 3, bilaga 1). Studiens resultat visar på att det här finns en signifikant skillnad 

mellan studenterna, där de från Jönköping har angivit att de återvinner i högre grad (tabell 3). 

Detta gör att studenter från Quito har ett till synes större ekologiskt fotavtryck. Men det behöver 

inte nödvändighetsvis betyda att studenter från Jönköping har ett mindre ekologiskt fotavtryck då 

de möjligen i högre utsträckning konsumerar produkter. Här finns också en möjlig koppling till 

påstående 16 med tanke på att återvinning minskar uttaget av naturresurser. En koppling är att 

studenter från Quito inte återvinner i lika hög grad då deras attityd visar att jorden har gott om 

naturresurser.  I figur 7 innebär 1 att respondenterna inte återvinner någonting, 2 att de återvin-

ner lite, 3 att de återvinner det mesta och 4 att de återvinner allt. 
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Figur 7: Skillnader i återvinning mellan studenter i Quito och Jönköping.  

Enligt tidigare forskning är det svårt att se skillnad på länder från Syd och Nord när det handlar 

om vilket land som har en högre grad av angivet miljövänligare beteende (Cordano et al., 2010; 

Azucena Vicente-Molina et al., 2013). Denna studies resultat visar på att det faktiskt finns en 

skillnad mellan ett land i Syd och ett i Nord, vilket tydligt går emot tidigare forskning. En anled-

ning till detta kan vara studenternas inkomst. Enligt tidigare forskning har individer med en lägre 

inkomst en högre grad av miljövänligt beteende än de individerna med än högre inkomst. Vad 

individerna har för attityd till miljöfrågor spelar inte någon roll enligt en del av forskningsfältet 

(Csutora, 2012). En förklaring kan således vara att studenter i Jönköping har en lägre inkomst 

varje månad vid en jämförelse med studenter från Quito. Det kan vara så att studenterna från 

Quito egentligen önskar ha ett högre miljövänligt beteende men att staden inte ger dem möjlighet 

till att utöva det. Annorlunda uttryckt har de en för låg faktisk beteendekontroll enligt TPB för att 

utföra beteendet. 

Resultatet visar på att kvinnliga studenter från Jönköping har angett ett högre miljövänligt bete-

ende på frågorna om hur mycket de återvinner och hur ofta de cyklar. Intressant att lyfta är att 

studenter från Quito i högre utsträckning handlar second hand-produkter. Det är svårt att se att 

det resultatet kan ha en koppling till sociodemografiska variabler eller kultur. Angående resultatet 

om skillnader mellan manliga studenter skiljer det sig på samma frågor. Även här har manliga 

studenter från Jönköping angett ett högre miljövänligt beteende gällande återvinning och att 

cykla. 

Hypotes 1, 1a och 1b utifrån individualistisk och kollektivistisk kultur  

Studiens resultat pekar tydligt på att den individualistiska svenska kulturen påvisar ett högre mil-

jövänligt beteende än den kollektivistiska ecuadorianska kulturen inom flera områden. Det är 

dock svårt att peka på faktorer som tyder på att detta faktiskt beror på huruvida respondentlandet 

är individualistiskt eller kollektivistiskt. Som nämnts tidigare ligger troligen förklaringarna för 

skillnaderna i högre grad i strukturella skillnader än i faktiska kulturella skillnader.  
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En delförklaring till skillnader skulle ändå kunna finnas i kulturella olikheter, exempelvis i frågan 

om återvinning (figur 7). Azuenta Vicente-Molina et al. (2013) kommer i sin studie fram till att 

det finns klara skillnader mellan olika länders miljövänliga beteende men att olika länder fokuse-

rar sitt miljövänliga beteende på olika områden. Feather (1994) och Sovey (2013) menar att indi-

vidualistiska kulturer tenderar att i högre grad ha en universalistisk miljöhänsyn med fokus på 

globala miljöproblem medan kollektivistiska är mer fokuserade på närområdet. Detta bör med-

föra att respondenterna från Quito, en kollektivistisk kultur, i högre grad är intresserade av att 

hålla rent i sin närmiljö och därmed ta bättre tillvara på sitt avfall, något som inte överensstäm-

mer med resultatet av denna studie. Dock ska sägas att det är möjligt att respondenterna från 

Quito i lägre grad återvinner sitt avfall men att de ändå inte slänger det i naturen utan kastar en 

större del av sitt avfall i papperskorgen. Det faktum att respondenterna från Jönköping i högre 

grad återvinner sitt avfall skulle kunna länkas till att de har en mer global syn på kretsloppet hos 

råmaterial, medan respondenterna i Quito prioriterar att deras närområde inte är nedskräpat me-

dan de globala råvarutillgångarna anses vara sekundärt. 

När det kommer till energisparande vanor (fråga 5, bilaga 1) syns vissa skillnader mellan respon-

denterna i Quito och Jönköping men också vissa likheter. Båda respondentgrupperna tenderar i 

hög grad att släcka sina lampor när de lämnar rum medan ungefär lika många använder torktum-

lare i båda grupperna. Respondenterna från Jönköping stänger i högre grad av elapparater när de 

inte används, däremot lämnar de oftare dator och skärm påslagen än respondenterna i Ecuador. 

Studenterna i Jönköping har i lite högre grad sänkt rumstemperaturen hemma än respondenterna 

i Quito, något som kan förklaras med att detta är en icke-fråga i Quito under stora delar av året 

på grund av klimatet. Förklaringar till dessa likheter och skillnader är svår att finna i tidigare 

forskning eller teorier. Trots skillnader på flera frågor blir det totala energisparandet ganska jämnt 

mellan länderna. Bedömningen blir således att när det kommer till energisparande vanor är det 

ekologiska fotavtrycket ganska jämnt mellan de två respondentgrupperna. Resultaten avspeglas i 

skillnader mellan män och kvinnor från Jönköping och Quito (figur 3;4).  

Resultatet av denna studie stödjer Bhattacharyya och Cummings (2013) studie som säger att till-

gång till möjligheter för att agera miljövänligt är en viktig faktor. En mindre utvecklad infrastruk-

tur kan göra att det är mindre sannolikhet att människor kommer agera miljövänligt. Detta stäm-

mer väl överens med Ajzen (1991) som i sin teori TPB diskuterar faktisk beteendekontroll som 

en av faktorerna som avgör om en individ kommer ha ett visst beteende. Klart är att det finns 

signifikanta skillnader i beteende mellan respondenterna i Quito och Jönköping. Dessa skillnader 

tycks i högre grad bero på sociodemografiska och strukturella orsaker än kulturella faktorer. Olika 

skillnader i olika specifika frågor kan i hög grad förklaras genom de möjligheter samhället ger till 

ett beteende.  

6.2 Skillnader till attityder till miljöfrågor mellan kulturer och kön 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av enkätdelen av attityder till miljöfrågor (påstående 11-25, 

bilaga 1). Utöver studiens totala resultat diskuteras även vissa specifika exempel som är intresse-

väckande. Diskussionen är indelad i tre delar och utgår från studiens teoretiska ramverk och tidi-

gare forskning.  
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Hypotes 2, 2a och 2b utifrån Theory of Planned Behavior  

Enligt studiens resultat har både studenter från Quito och Jönköping en positiv attityd till mil-

jöfrågor. I jämförelse med studien som Dechano (2006) genomförde uppvisar respondenterna 

från båda städerna en aning mer positiva miljöattityder än respondenter från Chile och klart mer 

positiva miljöattityder i jämförelse med respondenter från Schweiz, England och USA (se avsnitt 

3.7). Med en positiv attityd menas att negativa tendenser till människans rätt att använda miljön 

för sin egen vinning samt människans påverkan på miljön.  

Då attityddelen i undersökningen ger en rad påståenden som behandlar olika miljöfrågor och 

olika sätt att se på miljön är det intressant att se på resultatet på enskilda påståenden. Här åter-

finns likheter i de två grupperna, bland annat på påståendena ”Jorden är som ett rymdskepp med 

väldigt begränsat utrymme och resurser” (påstående 21, bilaga 1) och ”Människan är ämnad för 

att härska över resten av naturen” (påstående 22, bilaga 1). På dessa påståenden har responden-

terna både från Jönköping och Quito frekvent svarat ”instämmer delvis” eller i ”hög grad” på 

påstående 21 och ”instämmer delvis” och i ”låg grad” på påstående 22 (tabell 7). Resultaten pekar 

på att de har kunskap om miljöfrågor. Vidare har de inställningen att det inte finns oändligt med 

resurser och att människan inte är ämnad till att styra och inskränka på naturen.  

Studenter från Quito har en negativare attityd än studenterna från Jönköping, då de ”instämmer 

delvis” eller ”i hög grad” till påståendet ”Människan kommer så småningom lära sig tillräckligt 

mycket om hur naturen fungerar för att kunna kontrollera den” (påstående 24, bilaga 1). Det ty-

der på att de i framtiden tror att människans uppfinningsrikedom kommer att lösa problemen. 

Vidare kan detta resultat visa på att studenter tycker människan är den varelse som faktiskt är 

ämnad till att styra och kontrollera naturen. Detta blir väldigt motsägelsefullt eftersom på påstå-

ende 22 anger studenterna att de inte instämmer med påståendet att människan är ämnad för just 

det. Det skulle kunna bero på att påstående 22 är väldigt rakt på sak och kan vara för värdeladdat 

medan påståendet som handlar om samma ämne men mer indirekt blir lättare instämma med. 

Påståendet ”Jorden har gott om naturresurser om vi bara lär oss att använda oss av dem” (påstå-

ende 16, bilaga 1) är det som har fått högst poäng av studiens samtliga påståenden i alla analyser. 

Det är intressant då det går att koppla till ovanstående analys av att människan har förmågan att 

lösa problem när de uppstår. Detta kan också förklara varför resultatet på påstående 21 visar på 

att studenterna har väsentligt mer positiva attityder till miljöfrågor än vad resultatet på påståendet 

16 visar. Respondenterna instämmer om att det finns begränsade resurser men har en världsbild 

där tekniken är lösningen. 

Hypotes 2, 2a och 2b utifrån sociodemografiska variabler  

Studiens resultat visar inte på någon signifikant skillnad mellan länderna utifrån ett utvecklings-

perspektiv. Trots att Ecuador de senaste åren fått en högre mänsklig utveckling enligt HDI skiljer 

sig ländernas HDI väsentligt (se avsnitt 2.1), där Ecuador har ett lägre HDI och Sverige har ett 

högre HDI. Inom forskningsfältet finns det en diskrepans angående landets utvecklingsnivå och 

koppling till attityder till miljöfrågor, alla är dock överens om att det finns en skillnad men inte åt 

vilket håll (Franzen, 2003; Bhattacharyya & Cummings, 2013).  

Denna studies resultat skiljer sig därmed från tidigare forskningsresultat utifrån ett sociodemo-

grafiskt perspektiv då inga signifikanta skillnader har hittats. Det bör dock poängteras att detta 
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gäller studiens övergripande och totala resultat. En förklaring till varför studiens resultat skiljer sig 

är att studenterna från Quito tillhör den rikare majoriteten av Ecuadors befolkning och kan där-

för diskuteras om de är representativa för hela landets befolkning (D. Lansdale, personlig kom-

munikation, 16 maj, 2014). Vid en analys av varje enskilt påstående i undersökningens attityddel 

framkommer signifikanta skillnader på många av påståendena vilket stärker tidigare forskning. Ett 

exempel på där det finns en signifikant skillnad, något som kan vara kopplat till sociodemo-

grafiska aspekter, är påståendet ”Människan missbrukar naturen kraftigt” (påstående 15, bilaga 1) 

och ”Om saker fortsätter i den nuvarande riktningen kommer vi snart att uppleva en enorm eko-

logisk katastrof” (påstående 25, bilaga 1). På påstående 15 har studenter från Quito svarat att de 

instämmer i högre grad än studenter från Jönköping. Enligt Rockström och Klum (2012) har stu-

denterna från Quito fått uppleva mer konkreta konsekvenser av de rådande klimatförändringarna, 

bland annat genom mycket kraftiga effekter av väderfenomenet El Niño. Detta kan påverka att 

de i högre grad instämmer på påstående nummer 25 (figur 5). Skillnader i attityder till miljöfrågor 

inom dessa områden mellan studenterna från Jönköping och Quito kan därför i viss mån förkla-

ras genom städernas olika geografiska läge och ländernas olika ekonomiska utveckling. Dessa 

specifika svar stödjer således Cordano et al., (2010) och Bhattacharyya och Cummings (2013) re-

sultat som tyder på att länder i Syd uppvisar en högre grad av positiva attityder till miljöfrågor. 

 

 

Figur 5: Skillnader i miljöattityder mellan studenter från Quito och Jönköping på påståendet: ”Om saker 

fortsätter i den nuvarande riktningen kommer vi snart uppleva en enorm ekologisk katastrof”. 

På påståendena ”Människan missbrukar naturen kraftigt”, ”Balansen i naturen är väldigt känslig 

och blir lätt störd” och ”Om saker fortsätter i den nuvarande riktningen kommer vi snart uppleva 

en enorm ekologisk katastrof” (påstående 15, 23 och 25, bilaga 1) framkommer att kvinnliga stu-

denter i Quito har en mer positiv miljöattityd än kvinnliga studenter från Jönköping när det 

kommer till påståenden som berör människans påverkan på naturen och naturens resiliens. Re-

spondenterna från Quito visar upp en högre tilltro till att människan i framtiden har möjlighet att 

bemästra naturen. Detta blir tydligt genom påståendena ”Människans påhittighet kommer att ga-

rantera att jorden förblir beboelig”, ”Jorden har gott om naturresurser om vi bara lär oss att an-

vända oss av dem” och ”Människan kommer så småningom lära sig tillräckligt mycket om hur 
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naturen fungerar för att kunna kontrollera den” (påstående 14, 16 och 24, bilaga 1). Samma resul-

tat nås om samtliga respondenters svar vägs in. 

Manliga studenter från Jönköping visar upp ett mer positivt miljövänligt beteende än de manliga 

studenterna från Quito på påståendet ”Den så kallade ekologiska krisen som världen står inför är 

kraftigt överdriven” (påstående 20, bilaga 1). Här finns oväntat nog en signifikant skillnad mellan 

manliga studenter från Quito och Jönköping. Men mellan kvinnliga studenter från Quito och 

Jönköping visar resultatet på ingen skillnad alls. I övrigt finns inga signifikanta skillnader mellan 

de manliga studenterna. Vad detta beror på kan inte beläggas utifrån tidigare forskning eller teo-

rier. Det bör dock nämnas att resultatet kan vara missvisande på grund av ett relativt litet antal 

manliga respondenter.  

Hypotes 2, 2a och 2b utifrån individualistisk och kollektivistisk kultur 

Tidigare forskning visar att det finns en signifikant skillnad mellan individualistiska och kollektiv-

istisk kulturer. Sarigöllü (2009) och Cordano et al., (2010) kommer bland annat fram till att kol-

lektivistiska samhällen har väsentligt mer positiva miljöattityder än individualistiska kulturer. Även 

i detta fall överensstämmer inte denna studies övergripande resultat med tidigare forskning då det 

inte framkommer en signifikant skillnad mellan studenterna om enbart det sammanlagda resulta-

tet jämförs. Däremot framkommer ett flertal skillnader på specifika påståenden. Påståenden tycks 

därmed ta ut varandra då svaren från respondentgrupperna visar på mer positiva miljöattityder på 

en fråga men mindre positiva på en annan. Ett påstående som kan vara kopplat till kultur är 

”Växter och djur har samma rättigheter som människan att existera” (påstående 17, bilaga 1). Det 

visar att studenter från Jönköping uppvisar en mindre miljövänlig attityd då de i lägre grad in-

stämmer i påståendet i jämförelse med respondenterna från Quito. Annorlunda utryckt ser sig 

studenter från Jönköping som överordnade naturen medan studenter från Quito antyder att de i 

högre grad lever i symbios med naturen. Resultatet överensstämmer med studien av Sarigöllü 

(2009). 

Sverige, och därmed studenterna från Jönköping, tillhör de mest individualistiska kulturerna i 

världen. Som förklarat i avsnitt 3.5 anses denna form av kultur vara att individen prioriterar sig 

själva högst och att det kan ge en förklaring till varför de i högre grad anser sig vara överordnade 

naturen. Det är däremot värt att poängtera att summan av studiens resultat på NEP-skalan visar 

på att studenter från Sverige faktiskt har en relativt positiv attityd till miljön. Något som inte är 

speciellt förvånande då det finns forskning som visar på att västerländska samhällen aktivt vill 

skydda naturen, visserligen främst med anledning för att skydda sig själva (Sarigöllü, 2009; Cor-

dano et al., 2010).  

En förklaring till de positiva attityderna till miljöfrågor bland studenterna i Jönköping kan vara att 

klimatförändringar och globala miljöfrågor de senaste åren har fått mycket uppmärksamhet och 

större utrymme inom både media och politik i länder i Nord, och därmed i länder med individual-

istisk kultur. Detta återspeglas hos individerna i länderna. Enligt det teoretiska ramverket fram-

kommer det att en människa från ett individualistiskt samhälle lättare kan byta grupp för vad som 

anses vara social accepterat av det övriga samhället. Detta kan även kopplas till TPB, där en fak-

tor som leder till beteende är just den upplevda pressen från samhället (Ajzen, 1991). Anledning-

en till att de svenska respondenterna är såpass positiva till miljöfrågorna kan vara att det just nu är 
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populärt att visa medvetenhet om miljöproblem, speciellt bland ungdomar, och att respondenter-

na därmed har gått med i denna ”grupp”. Med utgångspunkt i TPB är en möjlighet att respon-

denterna från Jönköping har känt social press att bry sig om miljön och utifrån detta visar på mer 

positiva miljöattityder.  

Anledningen till att studenter från Quito har en positiv attityd till miljöfrågor har en möjlig för-

klaring i att individer från kollektivistiska kulturer tycker att gruppens välbefinnande är viktigast. 

Detta tankesätt kan appliceras på de globala miljöfrågorna som påverkar alla människor, inte bara 

enskilda individer. Tidigare forskning visar också på att individer från kollektivistiska kulturer 

tycker att naturen inte är möjlig att äga och de i högre grad lever i harmoni med naturen (Sari-

göllü, 2009; Cater, 2006; Samovar et al., 2012). Detta stämmer väl överens med resultatet i denna 

studie genom respondenterna från Quitos höga instämmande i påståendet ”Trots våra speciella 

egenskaper som människor är vi fortfarande underordnade naturen” (påstående 19, bilaga 1).  

7 Slutdiskussion  

De tre frågeställningarna i denna studie är:  

 Vad finns det för skillnader i miljövänligt beteende mellan studenter från Jönköping och 

Quito? 

 Vad finns det för skillnader i attityder till miljöproblem mellan studenter från Jönköping 

och Quito? 

 Hur kan dessa skillnader förklaras utifrån studenternas kulturella och sociodemografiska 

bakgrund? 

Beträffande det miljövänliga beteendet syns signifikanta skillnader på många områden. Studenter 

från Jönköping har ett signifikant högre angivit miljövänligt beteende både på hur mycket de 

återvinner och generellt på deras resvanor. Detta har troligtvis sin förklaring i sociodemografiska 

faktorer. I Jönköping finns troligen en bättre infrastruktur för cykling och kollektivtrafik än i 

Quito varför det är mer troligt att respondenterna från Quito i högre grad åker bil än responden-

terna från Jönköping. Detta får även stöd utifrån TPB, då den faktiska beteendekontrollen anses 

vara högre i Jönköping än i Quito vilket sedermera leder till ett mer miljövänligt beteende. Vidare 

handlar utsläpp av koldioxid och återvinning om globala miljöproblem, något som enligt tidigare 

forskning individualistiska kulturer tenderar att sätta fokus på medan kollektivistiska i högre grad 

vill skydda sin närmiljö (Feather, 1994; Sovey, 2013). Azuenta Vicente-Molina et al. (2013) menar 

att olika länder fokuserar sitt miljövänliga beteende på olika områden, något denna studie också 

kommer fram till. Gällande andra aspekter, som exempelvis var studenterna handlar mat och gra-

den av ekologisk mat som inhandlas, finns en signifikant skillnad men det är svårt att peka på so-

ciodemografiska eller kulturella skillnader till varför dessa skillnader finns. 

Angående skillnader i attityder till miljöproblem visar studien att det finns en skillnad i vilka om-

råden studenterna demonstrerar sina positiva miljöattityder. Vid en jämförelse mellan det sam-

manlagda resultatet på NEP (påstående 11-25, bilaga 1) finns inga signifikanta skillnader i miljöat-

tityder mellan de båda respondentgrupperna. Även vid vissa påståenden är svaren samstämmiga, 

exempelvis vid påståendena ”Jorden är som ett rymdskepp med väldigt begränsat utrymme och 
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resurser” och ”Människan är ämnad att härska över resten av naturen” (påstående 21 och 22, bi-

laga 1). Vid en närmare titt på specifika frågor upptäcks däremot en hel del intressanta resultat. 

Här framkommer att studenterna från Quito i högre grad än studenterna från Jönköping tror på 

människans uppfinningsrikedom och förmåga att lösa miljöproblem med teknisk innovation. Vi-

dare tror de mer på människans förmåga att styra över naturen än respondenterna från Jönkö-

ping. Studenterna från Jönköping tror däremot inte att den mänskliga påverkan på naturen är lika 

kraftig som respondenterna från Quito. Vidare visar Jönköpingsstudenterna attityder på en större 

tilltro till naturens resiliens och motståndskraft än respondenterna från Quito. Intressant nog är 

samtliga dessa resultat mer framträdande hos kvinnliga respondenter än hos manliga. Resultaten 

kan delvis förklaras utifrån sociodemografiska faktorer. Studenterna från Ecuador kan i högre 

grad ha upplevt effekterna av klimatförändringar och har därmed en mindre tilltro till naturens 

motståndskraft. Samtidigt kan kulturella faktorer fungera som en förklarande modell. Tidigare 

forskning visar att människor i västerländska samhällen i högre grad vill skydda naturen för att 

skydda sig själva och i högre grad har en attityd som pekar på att de ser sig själva som överord-

nade naturen (Sarigöllü, 2009; Cordano et al., 2010). Resultaten i denna studie överensstämmer 

med denna forskning.   

En tanke som kommer fram under studiens gång är hur den rådande globalisering som sker idag 

påverkar ett lands kultur. En kultur är inget som förändras på en dag men kan det vara så att 

gränsen mellan en kollektivistisk och individualistisk kultur är på väg att suddas ut? Det skulle i så 

fall kunna vara en förklaring till varför studiens resultat inte uppvisar några signifikanta skillnader 

mellan studenter i deras attityder till miljöfrågor. Dessutom har många länder i Syd idag en acce-

lererad utvecklingskurva. Den snabba förändringen kan ha stor påverkan på det ekologiska fotav-

trycket, som inte är konstant. En sak som är viktigt att lyfta dels gällande denna studie men även 

tidigare forskning är att majoriteten av den tidigare forskningen är gjort med ett västerländskt 

perspektiv. Hur det påverkar är svårt att veta men de metoder som idag finns för att mäta både 

attityder och beteende är skapade utifrån en västerländsk utgångspunkt, vilket också gör att resul-

taten kan bli missvisande. Det kan även påverkat denna studies analys. En av anledningarna är att 

författarna till denna studie är studenter från Jönköping, vilket gör det lättare att diskutera resulta-

ten från studenterna i Jönköpings perspektiv. Däremot kan det vara svårt att ha en förståelse för 

studenterna från Quitos situation och att då författarna exempelvis inte vet hur deras möjlighet 

till att återvinna är. I diskussionen framkommer vida antaganden som skulle kunna må bra av en 

vidare kvalitativ forskning. Denna studies antaganden skulle genom en kvalitativ undersökning 

kunna stärkas och ge forskningsfältet en djupare förståelse över problemområdet.  

Studiens resultat visar att studenter från Jönköping och Quito har positiva attityder till miljöfrå-

gor och att de, även om det finns en signifikant skillnad, överlag har uppgett en hög grad av ett 

miljövänligt beteende. En fundering som fanns innan studien gjordes var om det skulle behövas 

olika strategier för att få individer från olika kulturer engagerade eller mer medvetna om miljöfrå-

gor. Denna studie tyder på att så inte är fallet. Utmaningen är nu att appliceras studenternas bete-

ende och attityder till framtida yrken som kan generera en skillnad. Då har mänskligheten en 

chans att få bukt med de globala miljöproblemen och klimatförändringarna kan bromsas. Studen-

terna är morgondagens ledare och utifrån resultaten i denna studie har de attityden och beteendet 

för att lyfta miljöfrågorna till en högre nivå och därmed framkalla ett paradigmskifte. 
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Bilaga 1  

Frågorna i denna enkät är tänkta att undersöka ditt miljövänliga beteende samt dina attityder till globala miljöpro-

blem. Motsvarande undersökning görs med internationella studenter. Syftet med studien är att jämföra dessa resul-

tat för att se om det finns skillnader mellan länder. 

Enkäten består av 25 frågor och beräknas ta ca 5 minuter att fylla i. Deltagande är helt frivilligt och helt anonymt. 

Du får när som helst avbryta din medverkan i undersökningen. Tack på förhand för hjälpen.  

1. Kön? 

 Man  Kvinna  

2. Vilken fackhögskola går du på? 

 Tekniska Högs-

kolan 

 Internationella Han-

delshögskolan 

 Hälsohögskolan  Högskolan för lärande och kom-

munikation 

 

 Program:  

 

Nedan följer frågor om dina konsumtions- och levnadsvanor 

3. Frågor om dina vardagsvanor 

 Ingenting Lite Det mesta Allt 

Hur mycket återvinner du? (t.ex. glas, metall, pap-

per, kartong, batterier) 

    

Hur mycket ekologiskt köper du?     

Hur mycket begagnade produkter köper du?     

4. Frågor om dina resvanor 

 Aldrig Mindre än en 

gång per år 

En/några 

gånger per år 

Någon gång 

per månad 

En gång per 

vecka 

Flera gånger 

per vecka 

Varje dag 

Hur ofta åker du bil?        

Hur ofta åker du kol-

lektivtrafik? (tåg, spår-

vagn, buss) 

       

Hur ofta cyklar du?        

Hur ofta flyger du?        
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5. Vilken form av energi använder du för uppvärmning/nedkylning av ditt hem? (det går att ange 
flera svarsalternativ) 

 Direktverkande el  Naturgas/fjärrvärme  Olja/kol  Vedeld-

ning/biomas

sa 

 Förnyelsebar energi (solkraft, 

vindkraft, bergvärme eller lik-

nande) 

6. Vilka energisparande vanor har du? (det går att ange flera svarsalternativ)  

 Släcker lampor när jag lämnar rummet 

 Stänger av elapparater istället för att ställa dem i standby 

 Stänger av dator och skärm när de inte används 

 Låter bli att använda torktumlare eller har minskat dess användning 

 Sänkt rumstemperaturen hemma 

 
7. Hur skulle du beskriva din diet? 

 Vegan – jag äter bara produkter från växtriket 

 Vegetarian – äter mest ur växtriket men även en del mjölkprodukter 

 Allätare – jag äter också kött, fisk, skaldjur och mjölkprodukter 

 Köttätare – jag äter kött, fisk, skaldjur och mjölkprodukter flera gånger i veckan 

 Jag befinner mig i näringskedjans topp – jag äter mest kött, fisk, skaldjur och mejeriprodukter vid varje måltid 

8. Var handlar du din mat? 

 Direkt hos odlarna. 

 På torg och marknader 

 En del handlar jag på stormarknad, en del på torg 

 Största delen handlar jag på stormarknad 

 Jag äter mest snabbmat/take-away 

  

9. Odlar du grönsaker, kryddor och örtväxter? 

 Ja  Nej  

10. Hur ofta väljer du naturvänliga rengöringsmedel, d.v.s. sådana som är biologiskt nedbrytbara 
och/eller ogiftiga? (t.ex. diskmedel, tvättmedel, fönsterputs) 

 Nästan aldrig  Ibland  Så gott som alltid 
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Nedan följer frågor där du ska bedöma till vilken grad du instämmer när det gäller olika påstå-

enden 

11. Vi närmar oss gränsen för hur många människor jorden kan försörja 

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

12. För att tillgodose sina behov har människan rätten att ändra den naturliga miljön 

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

13. Det får ofta katastrofala konsekvenser när människan ingriper i  naturen. 

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

14. Människans påhittighet kommer att garantera att jorden förblir beboelig 

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

15. Människan missbrukar naturen kraftigt 

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

16. Jorden har gott om naturresurser om vi bara lär oss att använda oss av dem 

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

17. Växter och djur har samma rättigheter som människor att existera 

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

18. Balansen i naturen är tillräckligt stark för att klara påverkan från moderna industriella länder  

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 
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19. Trots våra speciella egenskaper som människor är vi fortfarande underordnade naturens la-
gar 

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

 
20. Den så kallade ekologiska krisen som världen står inför har blivit kraftigt överdriven  

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

21. Jorden är som ett rymdskepp med väldigt begränsat utrymme och resurser 

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

22. Människan är ämnad för att härska över resten av naturen 

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

23. Balansen i naturen är väldigt känslig och blir lätt störd 

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

24. Människan kommer så småningom lära sig tillräckligt mycket om hur naturen fungerar för att 
kunna kontrollera den 

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

25. Om saker fortsätter i den nuvarande riktningen kommer vi snart att uppleva en enorm ekolo-
gisk katastrof. 

 Instämmer inte alls  Instämmer i låg 

grad 

 Instämmer delvis  Instämmer i hög 

grad 

 Instämmer helt 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

The questions in this survey are meant to examine your environmental behaviour and your attitudes towards global 

environmental problems. The equivalent survey is being done amongst students at a Swedish university. The pur-

pose of this study is to compare these results and examine possible differences between the two countries.  

The questionnaire contains 25 questions and we estimate that it will take about 5-10 minutes to complete the survey. 

Your participation is voluntary and anonymously. You are free to abort the survey at any time for any reason. Thank 

you for your assistance. 

1. Sex? 

 Man  Woman   

2. Which faculty are you studying at? 

 Engineering  Business  Health Science  Education and Commu-

nication 

 Other 

Below you find questions about your consumption and living habits 

3.  Questions about your everyday life habits 

 Nothing Some Most of it Everything 

How much do you recycle? (i.e. glass, metal, paper, 

cardboard, batteries) 

    

How much of your consumption are organic 

products? 

    

How much of your consumption are second-hand 

products? 

    

4. Questions about your travelling habits.  

 Never Less than once 

a year 

Once/a few 

times a year 

A few times a 

month 

Once a 

week 

Several 

times a 

week 

Everyday 

How often do you 

travel by car? 

       

How often do you 

travel by public trans-

portation? 

       

How often do you 

travel by riding a bike? 

       

How often do you 

travel by airplane? 
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5. What type of energy do you use for heating/cooling your home? (multiple answers possible)  

 Direct electricity  Natural gas/district 

heating 

 Heating 

oil/coal 

 Wood/biom

ass 

 Renewable energy (solar power, 

wind power, geothermal heating 

etc) 

6. What habits for saving energy do you have? (multiple answers possible) 

 Turn off lights when leaving rooms 

 Use power strips to turn off stand-by lights and electrical appliances 

 Turn off computers and monitors when not in use 

 Have stopped using tumble dryer or reduced the use of it 

 Keep thermostat relatively low in winter 

7. What best describes your diet? 

 Vegan – Plant based foods only 

 Vegetarian – Primarily plant based foods, but some dairy 

 Omnivore – An assortment of meat, seafood, vegetables, dairy, and grains 

 Carnivore – Meat, seafood, and dairy several times a week 

 Top of the food chain – Meat, seafood, or dairy at almost every meal 

8. Where do you obtain most of your food? 

 Directly at the farmer 

 Natural foods markets 

 Supermarkets for some items, natural foods markets for others 

 Mostly at supermarkets 

 Restaurants, fast foods, and take out 

  

9. Do you grow your own vegetables, spices and herbs? 

 Yes  No  

 
10. How often do you select cleaning products that are biodegradable or non-toxic? (i.e. deter-
gent, window-cleaning) 

 Almost never  Sometimes  Most of the time 
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Below you find questions where you should estimate to which degree you concur regarding different 

statements 

11. We are approaching the limit of the number of people the earth can support 

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 

12. Humans have the right to modify the natural environment to suit their needs  

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 

13. When humans interfere with nature it often produces disastrous consequences 

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 

14. Human ingenuity will insure that we earth will continue to be liveable 

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 

15. Humans are severely abusing the environment 

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 

16. The earth has plenty of natural resources if we just learn how to develop them 

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 

17. Plants and animals have as much right as humans to exist 

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 

18. The balance of nature is strong enough to cope with the impacts of modern industrial nations  

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 

19. Despite our special abilities humans are still subject to the laws of nature 

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 
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20. The so-called "ecological crises" facing humankind has been greatly exaggerated  

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 

21. The earth is like a spaceship with very limited room and resources 

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree   Agree  Strongly agree 

22. Humans were meant to rule over the rest of nature 

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 

23. The balance of nature is very delicate and easily upset 

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 

24. Humans will eventually learn enough about how nature works to be able to control it 

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 

25. If things continue on their present course, we will soon experience a major ecological catas-
trophe 

 Strongly Disagree  Disagree  Partly agree  Agree  Strongly agree 

Thank you for participating! 

 


