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Sammanfattning 

Situationen för homosexuella i Sverige har förändrats kraftigt under 1900-

talet. Flera samhällsförändringar som stärker homosexuellas 

medborgerliga rättigheter har genomförts. Samtidigt visar ett antal studier 

att de allmänna attityderna gentemot homosexualitet har blivit mer 

positiva. Den här studien syftar till att undersöka hur denna 

attitydförändring har skett. Teorin Den tysta revolutionen av Ronald 

Inglehart föreslår att värderingar förändras när en generation övergår i en 

annan, varför attityden gentemot homosexualitet bör vara relativt konstant 

över tid inom en och samma generation. Denna studie kan med hjälp av 

data från World Value Survey däremot visa att attityderna förändras inom 

såväl som mellan generationer. Analysen består dels av Kruskal-Wallis- 

och Mann-Whitney U-tester, och dels av en rangkorrelation. Resultatet 

diskuteras i relation till ovan nämnda teori, tidigare forskning och val av 

metod. 

 

Nyckelord: homosexualitet, attityder, generation, Inglehart, The silent 

Revolution  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Den 26 augusti 1897 dömdes två män till fängelse för att ha haft ett sexuellt förhållande med 

varandra. De två männen var Frans Albert Pettersson och Lars Konrad Johansson och de var 

medelålders män ur den svenska arbetarklassen i slutet av 1800-talet. Brottet rubricerades som 

“otukt som emot naturen är” och var kanske inte den paragraf i brottsbalken som hade hårdast 

straff - men det var nog så skandalöst och skambelagt. Detta var bland de första gångerna i 

svensk historia som någon dömdes för homosexuella handlingar och påföljden skulle visa sig bli 

vägledande för andra liknande rättsfall framöver (se exempelvis Holmqvist, 2012). 

Homosexualitet fortsatte vara brottsligt i Sverige fram till 1944. Under 1970-talet stärktes de 

homosexuellas rättigheter i Sverige efter inspiration av den amerikanska gay-power-rörelsen 

(Holmqvist, 2012). Det skulle dröja fram till 1979 innan homosexualitet inte längre klassades 

som en psykisk sjukdom i Sverige (SOU 1984:63).  Runt ett årtionde senare gjorde 

Världshälsoorganisationen samma bedömning och ändrade sin klassifikation (Europaparlamentet, 

2011). I Sverige fick även homosexuella par rätt att adoptera år 2003 och det blev lagligt att ingå 

i ett samkönat äktenskap år 2009 (Statistiska centralbyrån, 2014b). Under ett tidsspann på bara 

100 år har således homosexuella personer i Sverige gått från att klassas som brottslingar och 

sjukdomsfall till att dela samma mänskliga rättigheter som resten av befolkningen.  

Att situationen för homosexuella har förändrats sedan slutet av 1800-talet är således tydligt. 

Desto mindre tydligt är hur dessa förändringar sker. En möjlighet är att attityder till 

homosexualitet förändras hos befolkningen för att sedan leda till en normförändring i samhället. 

När majoriteten av befolkningen har utvecklat mer positiva attityder sker en förändring på 

samhällsnivå genom att formella lagar ändras. En annan möjlighet är att de samhälleliga 

förändringarna sker i ett första skede, för att sedan leda till en attitydförändring hos befolkningen. 

Det finns även en möjlighet att det sker en växelverkan och att attitydförändringar och 

samhälleliga förändringar hela tiden påverkar varandra. Den här studien intresserar sig för hur 

attityder förändras inom respektive mellan generationer. Med en generation åsyftas de som är 

födda samma årtionde. Således utgör 1930-talisterna en generation och 1940-talisterna en annan. 

Frågan är om en individ kan utveckla en mer positiv inställning till samkönad sexualitet under en 

livstid, eller sker förändringen i samband med att en generation övergår i en annan?  
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Som litteraturöversikten senare kommer visa så är attityder kopplade till homosexualitet ett 

välstuderat ämne. Denna studie ämnar belysa temat ur ett perspektiv som inte är lika undersökt - 

nämligen om attityderna till homosexualitet har förändrats mellan generationer eller inte.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka hur förändringar av attityder till homosexualitet i Sverige har 

skett. Studien ämnar undersöka om attitydförändringar har skett främst genom att individer ändrat 

sin attityd inom sin livstid eller om förändringarna skett genom att nya generationer med nya 

attityder tillkommit. Detta syfte konkretiseras genom följande frågeställningar:  

 

1) Förändras attityder till homosexualitet i samband med att en generation övergår i en 

annan? 

2) Förändras en generations attityder till homosexualitet över dess livstid? 

 

Genom att söka svar på frågeställningarna är förhoppningen att bidra med information som kan 

komplettera den tidigare forskningen om attityder gentemot homosexualitet i Sverige och hur 

dessa förändras. Frågeställningarna formuleras på ett sätt som tillgänglig kvantitativ data kan ha 

en möjlighet att besvara. 

1.3 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen delas in i sju olika kapitel och började med en inledning och avslutas med en 

diskussion. I det kommande kapitlet definieras vissa begrepp som används i uppsatsen som kan 

ha en annan vardaglig betydelse eller flertalet olika definitioner. Därefter följer en presentation av 

“den tysta revolutionen” - en teori av den amerikanska sociologen Ronald Inglehart. Teorin 

presenteras så tidigt som möjligt då den har en central plats i uppsatsens samtliga delar. Det 

nästkommande kapitlet innehåller ett urval av den forskning som bedrivits kring attityder 

gentemot homosexuella, både globalt och i Sverige. Därefter kommer en redogörelse för de 

förutsättningar som studien har genomförts under, tillsammans med en kortare diskussion kring 

diverse metodologiska överväganden. Sedan följer uppsatsens huvudkapitel - resultatdelen. Där 

presenteras de statistiska resultaten i tabellform. Uppsatsen avslutas med en diskussion där 

resultatet kopplas till teorin och tidigare forskning. Vissa problematiska punkter belyses och 

förslag på vidare forskning ges. 
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2. Begreppsbestämning 

I denna uppsats används ord som kan ha ett flertal olika betydelser, så väl i vardagliga som i 

akademiska sammanhang. Därför följer här en begreppsförklaring som definierar dessa begrepp 

på ett mer precist sätt. Först presenteras en förklaring till vad attityder och allmänhetens mening 

är, följt av en beskrivning av homosexualitet och heteronormativitet. Slutligen definieras hur 

begreppet generation används i denna uppsats. Valet av att ta med dessa begrepp grundar sig i att 

de är väsentliga för uppsatsen men samtidigt omdiskuterade. Attityder och allmänhetens mening 

beskrivs med hjälp av den amerikanske psykologen Floyd Allport som grundläggande har 

definierat begreppen. Valet att använda teorier av Allport för att beskriva attityder och 

allmänhetens mening förklaras med att teorierna är välanvända och liknande definitioner 

förekommer i många sociologiska texter. Heteronormativitet inkluderas för att få en förklaring till 

varför det finns en anledning att studera attityder till homosexualitet. Vidare finns det väldigt 

skilda definitioner på vad en generation är och därför presenteras denna studies definition. 

 

Attityder. Allport (1937) menade att en attityd måste vara verbal, med vilket han menade att 

attityden bör kunna uttryckas eller kommuniceras på något sätt. Dessutom måste en attityd vara 

gentemot ett välkänt fenomen så att i stort sett alla människor kan relatera till det. Till exempel är 

det svårt att mäta attityder kring komplicerade teoretiska begrepp, invecklade konspirationsteorier 

eller detaljer på specialistnivå, eftersom det inte är något som gemene man känner till. Däremot 

är homosexualitet ett välkänt begrepp som de flesta människor kan ha en uppfattning om, varför 

det lämpar sig bra i en attitydundersökning. En attityd kännetecknas även av att individen måste 

vara beredd att utföra en handling för eller emot sakfrågan.  

 

Allmänhetens mening. Genom att addera många individers attityder går det att undersöka 

allmänhetens mening, till exempel går det att undersöka vad allmänheten tycker om en viss 

sakfråga. Allmänhetens mening innebär att det är flera människor som kommunicerar sina 

attityder om något ämne som har betydelse för många. När individer uttrycker sina attityder så 

ska de vara medvetna om att även andra gör det, till exempel i en undersökning där de vet att 

många fler kommer svara på samma frågor. För att mäta allmänhetens mening ska det vara en 

fråga där de svarande kan svara antingen positivt eller negativt (Allport, 1937).  

 

Homosexualitet/homosexuell person. RFSL (2015) definierar en homosexuell person som en 

person som har förmågan att känna en känslomässig och/eller sexuell dragning till någon av 

samma kön. Torsten Österman och Lars Carpelan (2002) slår fast att attityder till homosexuella 
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personer och attityder till homosexualitet är mycket närbesläktade. De kommer därför 

fortsättningsvis användas synonymt. 

 

Heteronormativitet. Heteronormativitet upprätthålls genom lagar, strukturer och handlingar som 

bevarar heterosexualitet som något naturligt och som den mest åtråvärda sexualiteten. Allt annat 

än heterosexualitet, till exempel homosexualitet, bemöts med förlöjliganden och en begränsande 

stereotypifiering (Ambjörnsson, 2006). 

 

Generation. En generation definieras här som de individer som är födda under samma 

decennium. Det antas att de som är födda under samma årtionde och i samma land växer upp 

under ungefär samma samhällsförhållanden. 

3. Den tysta revolutionen 

I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen som studien utgår ifrån att presenteras.  Den 

teori som används i uppsatsen är Ronald Ingleharts värderingsteori Den tysta revolutionen. 

Teorin valdes för att den erbjuder en möjlig förklaring till hur och varför värderingar förändras. 

En annan fördel är att mycket av Ingleharts teoretiska antaganden bygger på samma data som den 

här studien utgår från, vilket underlättar vid en diskussion kring teorin i relation till resultatet. 

 

“Den tysta revolutionen” kan syfta både på en bok och på den teori som presenteras i boken. 

Upphovsman till teorin är den amerikanska statsvetaren Ronald Inglehart och titeln syftar på att 

människor i västvärlden tyst men stabilt har ändrat sina fundamentala värderingar. Inglehart 

(1977) argumenterar för att värderingarna i majoriteten av alla västerländska länder har 

förskjutits från materialistiska trygghetsvärden till postmaterialistiska frihetsvärlden. 

Materialistiska värderingar kan enligt Inglehart (2006) till exempel vara att prioritera en stabil 

ekonomi, att värna om lag och ordning samt att ha en stark försvarsmakt. Postmaterialistiska 

värderingar kan istället vara att människors idéer och tankar är viktigare än pengar och att 

yttrandefrihet och individualitet har stor betydelse. Förändringarna i värderingar sker enligt 

Inglehart (1977, s. 21) till största delen mellan generationer. Inglehart (1977, kapitel 2) menar att 

det blivit viktigare med livskvalité och personlig utveckling än materiella ting. Det har visat sig 

att postmaterialisternas syn på auktoriteter, tradition och traditionella könsroller skiljer sig från 

materialisternas och att postmaterialisterna har mer tolerans mot minoriteter. Omvandlingen från 

materiella värderingar till postmateriella sådana är förvisso stabil enligt Inglehart, men det är 
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viktigt att komma ihåg att processen tar tid. Det är ingenting som sker över en natt, utan det sker 

snarare sakta men säkert under många år. Inglehart menar dessutom att det är orimligt att tänka 

sig ett samhälle vars befolkning prioriterar postmateriella värderingar fullt ut. Båda 

värderingstyperna kommer alltid att existera. 

  

Inglehart menar att det som sker i ett samhälle i väldigt hög utsträckning påverkar dess 

befolkning och dennes värderingar, befolkningen påverkar i sin tur samhället genom att till 

exempel rösta i politiska val. Ekonomiska och politiska faktorer i samhället påverkar individernas 

värderingar. Ett exempel som Inglehart ger är att krig påverkar samhällets invånare negativt och 

att de på grund av krigets fasor kommer att värdera fysisk trygghet högt (1977, s. 22). Detta kan 

vidare förklaras med hjälp av två hypoteser som Inglehart kallar för knapphetshypotesen och 

socialisationshypotesen. 

 

Enligt Inglehart innebär knapphetshypotesen att sannolikheten för att en individ ska prioritera 

materiella mål och trygghetsvärden ökar om han eller hon vuxit upp under en mindre 

tillfredsställande materiell välfärd. Om någon istället växer upp under ett materiellt välstånd i 

fredstider ökar sannolikheten för att värderingar som hänger samman med högre behov 

prioriteras. Detta knyter Inglehart (1977, s. 22) samman med Abraham Maslows motivationsteori 

som innebär att människan har olika medfödda behov. Enligt Ingleharts förståelse av teorin 

kommer grundläggande fysiologiska behov som mat, vatten och luft först och därefter fysisk 

trygghet och säkerhet. Den tredje behovskategorin handlar om sociala behov som gemenskap, 

den fjärde om självuppskattning och den sista om självförverkligande. Teorin går ut på att dessa 

fem kategorier är i en hierarkisk trappa och för att komma upp till nästa steg måste alla de 

tidigare trappstegen vara ifyllda. En människa måste enligt teorin vara trygg och ha mat på bordet 

innan den kan fokusera på sociala och självförverkligande värden. Människor som växte upp 

under efterkrigstiden har vuxit upp i helt annat samhälle än de som växte upp under krigstiden - 

det materiella välståndet har ökat, krigets fasor är över, fler människor är högutbildade och 

massmedia har fått mer och mer utrymme.  

  

Den andra hypotesen som Inglehart (1977, s. 23) beskriver kallar han för socialisationshypotesen. 

Hypotesen innebär att människor skapar sina grundläggande värderingar under barn- och 

ungdomsåren. Inglehart menar att den kritiska perioden för vilka värderingar en individ kommer 

att ha som vuxen pågår fram till 20-årsåldern. Värderingar sitter sedan djupt rotade och det känns 

instinktivt rätt eller fel att handla eller tycka på ett visst sätt. Det betyder att de 
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samhällsförhållanden som föreligger under en individs barn- och ungdomsår i hög grad kommer 

påverka dennes värderingar som vuxen. Om en individ växer upp under en låg materiell välfärd 

kommer den enligt knapphetshypotesen utveckla materialistiska värderingar. Postmaterialistiska 

värderingar utvecklas istället om en person växer upp under en hög materiell välfärd. En person 

som växer upp under krigstiden borde därför ha andra värderingar än någon som växte upp under 

efterkrigstiden. Enligt socialisationshypotesen kommer dessa värderingar inte att ändras efter 

barn- och ungdomsåren även om samhället förändrats och den materiella välfärden blomstrar 

eller minskar. 

   

Knapphetshypotesen och socialisationshypotesen förklarar enligt Inglehart långsiktiga och stabila 

skillnader mellan generationer. Förändringar på samhällsnivå leder till förändringar på 

individnivå, vilket i sin tur återigen leder till förändringar på samhällsnivå. Det skulle till 

exempel kunna innebära att en blomstrande välfärd skulle leda till förändrande attityder gentemot 

homosexualitet hos individer, vilket i sin tur skulle leda till en normförändring i samhället. Enligt 

socialisationshypotesen skulle alltså en individs attityd gentemot homosexualitet fastslås under de 

första 20 levnadsåren, för att sedan hållas mer eller mindre konstant under resten av livstiden.  

4. Litteraturöversikt 

För den här studien har varianter av de fem sökorden värderingar, attityder, Inglehart, 

homosexualitet och förändring varit centrala under litteraturinsamlingen. Även begreppens 

engelska motsvarigheter har varit av intresse. Med tanke på att dessa nyckelord berör populära 

forskningsområden och dessutom kan kombineras till ett större antal möjliga söksträngar så är 

den totala mängden sökträffar enorm. I detta kapitel redovisas ett urval av den forskning som 

ansetts vara relevant för en studie av attityder gentemot homosexualitet. Inget anspråk görs på att 

till fullo kartlägga fältet, men uppemot 100 vetenskapliga texter har granskats för att ge en rättvis 

bild av de som bedöms vara de mest framstående aktörerna. Kapitlet inleds med ett redogörande 

för hur forskningen kring attityder gentemot homosexualitet har sett ut och fortsätter med att 

beskriva forskningen kring hur attityder kan förändras. Under litteraturgranskningen har fokus 

riktats mot i huvudsak tre punkter. För det första ämnar litteraturöversikten att visa att det finns 

ett stort forskningsintresse både globalt och i Sverige. För det andra är förhoppningen att ge en 

översiktsbild över hur forskningen på fältet ser ut. Till sist ämnar kapitlet också att undersöka 

vilken ny kunskap denna studie och dess frågeställningar kan bidra med till forskningsfältet. 
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4.1 Attityder gentemot homosexualitet 

Attityder till homosexualitet är, som tidigare nämnt, ett välstuderat ämne. Forskning på fältet 

bedrivs flitigt både globalt och inom Sverige. Först presenteras här ett urval av den internationella 

forskningen, för att sedan övergå till studier som är mer specifika för Sverige. 

4.1.1 Internationell forskning 

Attityder gentemot homosexuella har globalt sett förändrats snabbt de senaste decennierna. 

Toleransen mot homosexuella har ökat i nästan alla kontinenter och unga har varit i framkanten 

för den förändringen (Ayoub & Garretson, 2015). Den pågående trenden att många av världens 

länder går mot att bli mer liberala när det gäller homosexualitet har visats i exempelvis USA där 

fler och fler accepterar homosexualitet (Hicks & Lee, 2006). Även i Sverige (Forsberg, 2006) och 

Kanada (Altemeyer, 2002) har en starkt uppåtgående trend visats. Ayoub och Garretson (2015) 

visar på ett starkt samband mellan liberala attityder till homosexualitet och att homosexuella får 

uttrycka sina ståndpunkter i massmedia. Detta kan enligt författarna hjälpa oss att förstå den 

växande polariseringen kring homosexuellas rättigheter. 

 

För samtidigt som toleransen ökat i många länder har den också stannat oförändrad eller till och 

med hårdnat på många ställen. ILGA - International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex 

Association publicerar årligen en rapport om homofobi och lagar som förbjuder sexuella 

aktiviteter mellan samkönade par. Författarna Aengus Carroll och Lucas Paoli (2015) skriver att 

det år 2009 var 92 länder där samkönat sex var kriminellt och att den siffran år 2015 har minskat 

till 75 länder (39 % av FN:s medlemsländer). Samtidigt som den sänkningen pågick kom år 2013 

en våg av länder som tog i beaktning att införa en ny lag som skulle medföra en kriminalisering 

av homosexuell propaganda. Lagen implementerades slutligen endast i ett fåtal länder, där 

länderna som implementerade lagen var Ryssland, Algeriet, Litauen och Nigeria. Detta visar att 

det inte endast pågår en förbättring av homosexuellas rättigheter (s. 8).  

 

Det finns ett samband mellan vilka västerländska länder som har legaliserat samkönade 

äktenskap och vad dess invånare har för attityder till homosexuella (Hooghe & Meeusen, 2013). 

Vid en jämförelse mellan populationer visade det sig att länder vars befolkning har liberala 

åsikter är mer sannolika att tillåta samkönade äktenskap. Hooghe och Meeusen menade dessutom 

att det inte fanns någon som helst indikation på att legalisering skulle ge ett bakslag för 

attityderna mot homosexuella vilket tidigare forskare hävdat kunna bli en konsekvens. 
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Attityder kring homosexualitet kan variera kraftigt, varför en del forskare har intresserat sig för 

om det är möjligt att predicera homofoba attityder med hjälp av olika bakgrundsfaktorer. 

Adamczyk och Pitt (2009) kunde bland annat visa att en individs kön, utbildning och åldersgrupp 

korrelerade med personens attityd gentemot homosexualitet. Där kvinnor, högutbildade och unga 

var de som var mest positiva. Även religiositet har visats vara en stark prediktor (Schnabel, 

2016), där det också kan skilja sig mellan olika religiösa grupper (Olson, Cadge, & Harrison, 

2006). Människor som har liten personlig erfarenhet av homosexuella personer tenderar att ha en 

mer negativ attityd gentemot homosexualitet jämfört med de som ofta möter icke-heterosexuella 

personer i sin vardag (Ellis & Vasseur, 1993; Aguero, Bloch, & Byrne, 1984). 

 

David Voas (2014) har studerat European Value Study från insamlingstillfälle 2005-2009 där en 

av frågorna lyder “Kan du tala om vilken av följande du inte skulle vilja ha som granne?” och där 

alternativen bland annat var homosexuella, kriminella, invandrare, muslimer och judar. Voas 

skriver att avsmak för flera olika typer av minoritetsgrupper visade sig vara en starkare prediktor 

för att inte vilja ha en homosexuell som granne än särskilda åsikter om just homosexualitet i sig. 

Voas menar således att en negativ attityd gentemot homosexualitet ofta har ett samband med en 

allmän intolerans för grupper som kan bedömas som avvikande.   

4.1.2 Det extrema landet Sverige 

Ronald Inglehart och Christian Welzel (2005) har skapat en värderingskarta baserad på data från 

World Value Survey. På värderingskartan har Sverige den mest extrema platsen av alla länder då 

landet placerar sig längst åt höger på X-axeln och näst högst upp på Y-axeln. Y-axeln visar 

traditionella kontra sekulariserade värden och X-axeln ett spektrum mellan överlevnad och 

självuttryckande. Denna placering innebär att Sverige är mycket sekulariserat och 

självuttryckande. Traditionella värden kopplas bland annat samman med stark religiös tro och 

familjevärden medan sekulariserade går mer och mer från religionen. Följaktligen förkastas 

företeelser som skilsmässa och abort av de mer traditionella länderna. Överlevnadsvärden handlar 

om ekonomiskt och fysiskt välbefinnande medan självuttryckande kännetecknas av stor tolerans 

mot minoriteter till exempel homosexuella, politisk delaktighet och hög tillit till andra människor. 

Inglehart och Welzels karta visar att Sverige är ett extremt land på värderingskartan och det 

skulle bland annat kunna förklaras med svenskars höga tolerans mot minoritetsgrupper som till 

exempel homosexuella.  
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Senare forskning har indikerat att de två dimensioner som Inglehart och Welzel bygger sin 

värderingskarta på egentligen borde bestå av flera spektrum (se exempelvis Lakatos, 2015; 

Flanagan, 1982). 

 

Inställningen till samkönad sexualitet har i Sverige en lång tid varit förhållandevis positiv i 

jämförelse med många andra länder. I rapporten “Föreställningar/vanföreställningar - 

Allmänhetens attityder till homosexualitet” analyserar Österman och Carpelan (2002) hur 

attityder till homosexuella ser ut bland Sveriges befolkning. Rapporten bygger på stora mängder 

data och visar på att yngre människor generellt är mer positiva till homosexuella än äldre 

människor. I den aktuella undersökningen var svarande födda mellan år 1921 och 1946 de som 

var mest negativa och de födda mellan år 1960 och 1984 var mest positiva. Kvinnor var mer 

positiva och män mer negativa, högutbildade var betydligt mer positiva än lågutbildade och de 

mest negativa var de som inte avslutat grundskolan. Rapporten visar på en långsiktig trend i en 

positiv riktning för attityden till homosexuella. Det verkar ha skett en relativt stabil men långsam 

utveckling åt det hållet. Det har även skett vissa temporära effekter till exempel vid den årliga 

festivalen Stockholm Pride, som är en festival för HBTQ-personer. Den temporära effekten av 

festivalen har blivit att attityderna gentemot homosexuella har blivit mer polariserade. 

 

Brottsförebyggande rådet utgav 2004 en rapport om ungas intolerans mot bland annat 

homosexualitet (Ring & Morgentau, 2004) och den visar att en övervägande del av eleverna 

(årskurs 8 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet) som deltog i undersökningen är positiva till 

homosexualitet (s.48). Resultatet visar att flickor är mer accepterande än pojkar och förklarar 

detta bland annat med mansidealet där homosexualitet anses omanligt och att homosexualitet 

oftast associeras med just homosexuella män. De som läste studieförberedande var mer toleranta 

än de som läste yrkesförberedande program. 

 

Souza och Cribari-Neto (2015) undersökte andelen människor som anser att homosexualitet 

aldrig är försvarbart. Deras resultat visar att hög genomsnittlig intelligens korrelerar positivt med 

att acceptera homosexualitet. Detta betyder att ju högre den genomsnittliga intelligensen i ett land 

är desto mer accepterat är homosexualitet. De visar även att religion korrelerar negativt med 

acceptans av homosexualitet. Det betyder att ju mer religiös en population är desto mindre 

accepterar populationen homosexualitet. Souza och Cribari-Neto (2015) skriver att Sverige är ett 

av de länder med lägst andel troende invånare och att Sverige tillsammans med Norge är de 

länder med flest invånare som accepterar homosexuella.  
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Samtidigt visar Ahmed, Andersson och Hammarstedt (2013) att diskriminering på grund av 

sexuell läggning fortfarande existerar på arbetsmarknaden. Deras resultat visar att diskriminering 

på grund av sexuell läggning endast var statistiskt signifikant på den privata sektorn. 

Diskriminering mot homosexuella män skedde i högre grad på mansdominerade yrken och 

tvärtom för homosexuella kvinnor. Som mansdominerade yrken nämndes exemplen 

byggnadsarbetare och mekaniker medan kvinnodominerade yrken kunde vara förskolelärare och 

sjuksköterska. Detta visar att även om attityder till homosexuella i Sverige har blivit bättre kan de 

fortfarande vara negativa och bidra till diskriminering i samhället.  

4.2 Förändring av attityder 

Det finns tonvis med forskning kring förändring av värderingar och attityder. Detta underkapitel 

följer en struktur som först presenterar en eller flera välkända sociologiska teorier eller teoretiker, 

som sedan appliceras på det svenska samhället i någon mån. Detta för att först ge en översiktlig, 

och ibland historisk, bild av den sociologiska forskningen på fältet och för att sedan komma 

närmre syftet med just denna studie.  

 

I huvudsak kan forskningen kring förändring av värderingar och attityder delas upp i två läger - 

studier på samhällsnivå och studier på individnivå. För det första finns det alltså forskare som 

studerar förändringar av värderingar och attityder på samhällsnivå under ett långt tidsperspektiv. 

Sådan forskning bedrivs i regel kvalitativt genom att studera större samhällsförändringar så som 

lagar, normer och kulturella fenomen (Hammarström, 1993). Till den skolan hör bland andra den 

tyska sociologen Norbert Elias (1939/1969) och den svenska sociologen Lorentz Lyttkens (1985). 

Enligt Elias har det pågått en civilisationsprocess i den västerländska delen av världen sedan 

medeltidens slut. Det har resulterat i att befolkningen till större grad lyckats hämma sina inre 

impulser och utveckla ett mer anständigt beteende. Genom att studera böcker i vett och etikett 

kunde han peka på vissa mönster i de samhälleliga förändringarna. Elias menade att den fina och 

högt uppsatta befolkningen använde etikettsböckerna för att förfina och civilisera underklassen. 

Han menade dock inte att förändringar på samhällsnivå direkt ledde till nya värderingar hos 

individerna, utan snarare att det pågick ett samspel dem emellan.  

 

Lyttkens (1985) anammade idén om en civilisationsprocess och applicerade den på det svenska 

samhället. I boken “Den disciplinerade människan: om social kontroll och långsiktiga 

värderingsförskjutningar” redovisar Lyttkens resultaten av en stor framtidsstudie och pekar bland 
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annat på att synen på barnuppfostran och auktoriteter har genomgått en betydande förändring 

under de senaste 100 åren. Vidare menar Lyttkens att det finns en tät relation mellan den sociala 

kontrollen i ett samhälle och befolkningens värderingar. Alltså om det sker en omfattande 

värderingsförändring så kommer det avspeglas i lagar och normer. När beteenden och attityder 

som ansetts vara icke-önskvärda blir mer accepterade kommer de också i längden bli lagliga. 

 

Ferdinand Tönnies var en tysk sociolog som år 1887 skrev boken Gemeinschaft und Gesellschaft. 

Han skiljde mellan de två begreppen Gemeinschaft och Gesselschaft och beskriver de som två 

olika samhällstyper. Det första begreppet Gemeinschaft (1887/2001, kapitel 1) beskriver en mer 

medeltida samhällstyp där familjära relationer, gemenskap och nedärvd status var ledorden. 

Individerna är mer inriktade på den kollektiva nyttan än på egen vinning. Det finns därför inte 

heller någon stark arbetsfördelning. Det andra begreppet Gesselschaft (1887/2001, kapitel 2) 

beskriver ett mer modernt samhälle där individualitet värdesätts och status uppnås genom 

utbildning och arbete. Individers egna intressen går här före kollektivets nytta, det saknas en stark 

känsla av gemenskap. I Gesselschaft finns en stark arbetsfördelning vilket ger helt andra 

förutsättningar för konsumtion. 

 

David Riesman (1950/2001) är en betydelsefull sociolog vars verk “The Lonely Crowd” har 

kommit att vägleda många andra forskare. I likhet med Elias har han studerat evolutionen av 

samhället från en traditionsstyrd kultur till en inifrånstyrd sådan. Därifrån utvecklas sedan 

människor till att bli mer gruppstyrda. Riesman (s. 11) menar att individer i ett traditionsstyrt 

samhälle styrs av mönster som funnits i hundratals år och att människor tycker och agerar i 

relation till vilken åldersgrupp, klan, eller kast de tillhör. Dessa mönster är starkt rotade i 

samhället och svåra att förändra. Den svaga förändring som faktiskt sker inträffar emellertid när 

en generation övergår i en annan. Vidare beskriver Riesman (s. 13f) att ett inifrånstyrt samhälle 

har hög ekonomiskt tillväxt, stigande population och stor expansion. Individer i ett sådant 

samhälle kan enligt Riesman föra sig i sociala sammanhang utan att luta sig mot strikta, 

traditionsburna regler. Den typen av samhälle kan ta sig uttryck på olika sätt hos individerna, men 

personlighetstyperna delar det faktum att... 

 

“...the source of direction for the individuals is "inner" in the sense that it is implanted 

early in life by the elders and directed towards generalized but nonethless inescapably 

destined goals” 

(Riesman, 1950/2001, s. 15) 
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Till sist beskriver Riesman (s. 19) det gruppstyrda samhälle som vuxit fram under 1900-talet. I ett 

sådant samhälle värdesätter individer att hjälpa varandra utan någon större egen vinning. 

Samhällsutvecklingen har således gått från att individer önskar vara högaktade och 

respektingivande (traditionsstyrd kultur) till att vara omtyckta och hjälpsamma (gruppstyrd 

kultur). 

 

Med liknande begrepp som Riesman analyserar den svenska sociologen Hans Zetterberg et al 

(1983) det svenska samhällets förvandling från ett lantbrukssamhälle, via en industristat, till ett 

välfärdssamhälle. Zetterberg (1983, s. 40ff) menar vidare att dessa tre samhällstyper bättre kan 

beskriva utvecklingen i de västerländska staterna, än att bara ha två typer att utgå från, så som 

Tönnies föreslår med Gemeinschaft och Gesellschaft. I dessa tre samhällstyper - 

lantbrukssamhälle, industrisamhälle och välfärdssamhälle - råder enligt Zetterberg olika 

värderingssystem. Inom ett lantbrukssamhälle är trygghetsvärden och överlevnad viktigt, medan 

effektivitet och kamratskap är viktigt inom ett industrisamhälle. I ett välfärdssamhälle menar 

Zetterberg slutligen att empati och personlig utveckling är centrala värderingar. 

  

Vad som är extra intressant i relation till den här studien är den andra typen av forskning på fältet, 

nämligen den som studerar värderingsförändringar på individnivå. Sådan forskning studeras ofta 

under ett kortare tidsspann och i regel med en kvantitativ ansats. Tidigare nämnda Ronald 

Inglehart (1977) är ett framstående namn inom detta sätt att studera värderingsförändringar. Två 

djupgående undersökningar som genomförts med Inglehart i spetsen är European Values Study 

och World Values Survey. Dessa studier har pågått sedan 1970-talet och har genomförts 

kontinuerligt i länder över hela världen. Enligt Inglehart (1977) sker värderingsförändringar i 

långsam takt från så kallade materialistiska till postmaterialistiska värderingar - en process han 

kallar för den tysta revolutionen. Samtidigt som värderingar förändras, som enligt Inglehart är 

generella och övergripande, förändras även attityder – som är mer situationsbundna (s. 29). En 

mer djupgående genomgång av Ingleharts teoretiska diskussion finns i det föregående 

teorikapitlet.  

 

En del kritik har emellertid riktats mot dessa teorier. Flanagan (1982) menar att det postmateriella 

index som Inglehart använder sig av är felaktigt konstruerat. Han menar att Ingleharts 

tillvägagångssätt till stor del varit deduktiv snarare än induktiv, och att enkätfrågorna därför har 

utformats på ett sätt som bekräftar den teoretiska utgångspunkt som Inglehart haft. Istället 
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föreslår Flanagan, efter att induktivt ha analyserat japanska data, en modell som delar upp 

postmaterialismen i dels ekonomiska mot icke-ekonomiska värden och dels liberala mot 

auktoritära värden.  

 

Zoltán Lakatos (2015) ansluter sig till skaran kritiker i artikeln “Traditional Values And The 

Inglehart Construct”. Han ifrågasätter Ingleharts metodologiska tillvägagångssätt och kommer 

med en alternativ lösning. Enligt Lakatos finns det brister i de index Inglehart använder sig av i 

och med att de analyseras på individnivå. Lakatos menar att det vore vettigare att använda sig av 

multipel korrespondensanalys istället för faktoranalys. Vid utförandet av en sådan analys visar 

det sig att faktorer som Inglehart placerat i ett och samma kluster egentligen inte behöver höra 

dit. Detta skulle kunna medföra stora problem för den vidare tolkningen av data. 

 

Den svenska religionssociologen Thorleif Pettersson (1988) diskuterar attitydförändringar utifrån 

ett svenskt perspektiv i rapporten “Bakom dubbla lås”. Petterssons resultat visar att personer 

födda på 1960-talet och senare i mycket större utsträckning visar på postmaterialistiska 

värderingar än deras föräldrars generationer som är födda på 1920- till 1940-talet. Pettersson 

menar att den förändrade familjestrukturen där båda föräldrarna förvärvsarbetar har underlättat 

för de yngre generationerna att frigöra sig från sina föräldrars värderingar. Pettersson använder 

även han den tysta revolutionen som teoretisk utgångspunkt, men är inte helt okritisk till de 

antaganden Inglehart gör.  

 

Han kritiserar bland annat socialisationshypotesen och menar att för att den ska fungera så som 

Inglehart föreslår så måste barn och ungdomar växa upp i ett “socialt och kulturellt vakuum” (s. 

43). Socialisationsteoretiska perspektiv brukar enligt Pettersson användas för att förklara likheter 

mellan generationer och en långsam samhällsutveckling. Medan Inglehart använder 

socialisationshypotesen för att förklara skillnader mellan generationer (s. 44).  Kritiken är att 

Inglehart menar att nya generationer kan få nya värderingar samtidigt som han hänvisar till andra 

socialisationsteorier som menar att värderingar överförs från föräldragenerationen. Teorierna 

Inglehart hänvisar till talar inte nödvändigtvis för den förändring som han vill förklara med hjälp 

av dem (s. 45). Pettersson (s. 46f) ställer sig dessutom kritisk till antagandet att vuxna människor 

inte kan förändra sina grundläggande värderingar1. Han menar att även vuxna personer kommer 

hamna i nya situationer och därmed bli tvingade att anpassa sig därefter. Exempel på sådana 

                                                
1 En del forskning har bedrivits kring vuxensocialisation. Pettersson hänvisar till Dion (1985) för en översiktlig 

bild. Ett mer samtida exempel är Milfont, Milojev, och Sibley (2016). 
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situationer är när en individ går från att vara arbetslös till att få en anställning, eller när en person 

blir förälder för första gången. Vidare menar Pettersson (s. 23ff) att knapphetshypotesen, som 

bygger på Maslows behovshierarki, saknar empiriskt underlag. Han argumenterar för att det 

snarare är en filosofisk idé än en väl underbyggd och vetenskaplig teori.  

 

Den här studien undersöker attityder gentemot homosexualitet. Både Inglehart och Pettersson 

anser att en positiv attityd till homosexualitet är en postmateriell värdering medan negativ attityd 

är en materiell värdering. Den förändring som Pettersson beskriver av det svenska samhället bör 

således innebära en mer positiv inställning till homosexualitet. 

4.3 Summering och tillämpning 

Litteraturöversikten över attityder till homosexuella visar att attityder till homosexuella globalt 

sett har blivit mer positiva de senaste decennierna. Den tidigare forskningen har visat på samband 

mellan attityder till homosexuella och faktorer som kön, ålder och utbildning. Hooghe och 

Meeusen visade även på ett samband  mellan att samkönade äktenskap är legaliserade i ett land 

och populationens attityder gentemot homosexualitet. Inglehart och Welzel visar att Sverige har 

en mycket speciell plats på deras värderingskarta vilket erbjuder en förklaring till att Sverige är 

ett av de länder med mest positiva attityder gentemot homosexualitet. 

 

Översikten visar att det gjorts många studier på hur attityder till homosexualitet har sett ut vid en 

viss tidpunkt. Merparten av studierna som genomförts har således varit tvärsektionella2 till 

exempel Adamczyk och Pitt (2009) samt Voas (2014), vilket visar hur attityderna är och inte hur 

de har förändrats över tid. Ett mindre antal studier har dock genomförts för att undersöka just 

attitydförändringar kopplade till homosexualitet. Däremot tycks inte infallsvinkeln 

generationsvisa attitydförändringar gentemot homosexualitet studerats tidigare.  

 

Litteraturöversiktens underkapitel om attitydförändringar har dels presenterat ett antal 

framstående sociologiska verk, och dels lyft fram forskning som ligger närmre det svenska 

samhället. Elias, Tönnies och Riesman såväl som de svenska sociologerna Lyttkens och 

Zetterberg beskriver alla hur västerländska samhällen har förändrats och att det skett genom 

värderingsförändringar. Där gemensamt för de framväxta samhällena är att det gått från att vara 

mer traditionsbundna till mer självförverkligande. Vilket kan kopplas samman med Ingleharts 

                                                
2 Tvärsektionell studie innebär att data är samlad från en population under en enda specifik tidpunkt. I kontrast 

till longitudinell studie där data samlas från en population under flera olika tidpunkter. 
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forskning som menar att värderingarna i det västerländska samhället gått från att vara 

materialistiska till postmaterialistiska. Samtidigt presenteras en del kritik mot Inglehart. Flanagan 

menar att Inglehart har konstruerat enkäterna han använder sig av på ett sätt som ska bevisa hans 

teoretiska utgångspunkt och Lakatos menar att det finns felaktigheter i faktoranalysen som ligger 

till grund för indexen. Pettersson kritiserar de teorier som Inglehart använder sig av och menar att 

de inte är helt oproblematiska. 

 

Denna uppsats syftar till att undersöka förändringar av attityder till homosexualitet i Sverige och 

att undersöka om attitydförändringar främst har skett genom att individer under sin livstid har 

ändrat sin attityd eller om förändringarna har skett genom att nya generationer med nya attityder 

tillkommit. Studien kan förhoppningsvis ge ett bidrag till forskningen om attityder och inte minst 

vid forskningen hur attityder till homosexualitet kan förändras. 

5. Metod och material 

I detta kapitel redogörs vilka metodologiska förutsättningar som studien bygger på. Kapitlet 

inleds med metodologiska överväganden där valet av metod motiveras och fortsätter med en 

beskrivning av det empiriska materialet och följs sedan av en redogörelse av de analyser som 

använts. Sist presenteras en del synpunkter ur validitets- och reliabilitetsperspektiv samt etiska 

överväganden. 

5.1 Metodologiska överväganden 

Frågeställningarna som tas upp i inledningen är: 1. Förändras attityder till homosexualitet i 

samband med att en generation övergår i en annan? 2. Förändras en generations attityder till 

homosexualitet över dess livstid? Syftet med uppsatsen och frågeställningarna är att få ett 

representativt resultat som kan generaliseras till Sveriges population. Det är för den här studien 

inte relevant att gå in på det specifika och unika hos enskilda individer. För att få fram ett 

representativt resultat behövs en systematisk och strukturerad studie som minskar risken för 

mätfel. En kvalitativ metod hade begränsat möjligheten att förklara ett brett fenomen och olika 

generationer hade inte kunnat jämföras på ett rättvist sätt. Därför är metoden som valts i denna 

studie en kvantitativ metod. 

   

Studien bygger på redan insamlade data från World Value Survey (WVS) vilket motiveras med 

att det är en världsomspännande undersökning med väldigt många datavärden. Dessutom 
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erbjuder det en möjlighet att analysera data som sträcker sig över 30 år, vilket är ovärderligt när 

attitydförändringar ska studeras. Frågorna är framtagna av etablerade samhällsvetare och de har 

testats under många år vilket ger en mycket högre reliabilitet än vad som hade kunnat uppnås vid 

författande av en egen intervju- eller enkätundersökning. Dessutom är WVS grunden till Ingleharts 

påståenden vilket ger en bra ingång till att testa hans teori. 

5.2 Data 

Studien bygger på longitudinell data från WVS - ett globalt nätverk av samhällsvetenskapliga 

forskare som studerar attityder och värderingar i 100 länder världen över. Data från WVS täcker 

nästan 90 % av världens befolkning. I den här studien är det datainsamlingen gjord i Sverige som 

är intressant. Totalt har det utförts fyra stycken datainsamlingar i Sverige: 1981-1984, 1995-1999, 

2005-2009 och 2010-2014. I den här studien används data från samtliga tillfällen för att kunna 

analysera förändringar av attityder över tid. Samtliga WVS-undersökningar har genomförts med 

hjälp av personliga besöksintervjuer. Vid varje insamlingstillfälle som genomförts i Sverige har 

runt 1000 respondenter över 18 år blivit intervjuade. I Sverige har ett stratifierat slumpmässigt 

urval använts och populationen delades upp i geografiska strata. Frågorna översätts alltid till det 

språk som talas i landet, frågorna i den här undersökningen ställdes således på svenska. 
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Tabell 1. Information om fyra WVS-undersökningar som genomförts i Sverige 

        Ålder 

Insamlingstillfälle Genomförd av 

Antal 

intervjuer Felmarginal M Sd 

1981-1984 Gallup Sverige 954 3.2 45.1 16.1 

1995-1999 TEMO (Solna) 1009 3.1 44.9 16.2 

2005-2009 

ARS Research 

Stockholm 1003 3.2 47.7 17.0 

2010-2014 

ARS Research AB 

Intervjubolaget IMRI 1206 

Ingen  

dataa 47.4 19.4 

Not. a, data för felmarginal saknas. Däremot är bortfallet 1250 st. 

 

Av Tabell 1 kan det utläsas att intervjuerna har genomförts av olika bolag under varje 

insamlingstillfälle. Tabellen visar även att medelåldern under samtliga tillfällen varit relativt lika. 

5.3 Externt bortfall 

Det externa bortfallet under det fjärde datainsamlingstillfället var 1250 stycken vilket innebär att 

över hälften av de tillfrågade inte ställde upp på en intervju. Könsfördelningen i Sverige var år 

2011  50.1 % kvinnor och 49.9 % män vilket visar att det externa bortfallet inte verkar vara 

systematiskt gällande könsfördelning. Det skiljer som högst tre procentenheter mellan andelen 

män och kvinnor i Sverige och i andelen män och kvinnor vid samtliga insamlingstillfällen. 

Medelåldern i Sverige har mellan 1998 och 2011 varierat mellan 40 och 41.1 år. Medan 

medelåldern i data från de olika insamlingstillfällena varierade mellan 44.9 år och 47.7 år. Det 

visar att medelåldern är äldre i urvalet än i landet, vilket skulle kunna bero på att endast personer 

över 18 år fick vara med i studien. Det finns en överrepresentation av högutbildade respondenter i 

datasetet. Vid insamlingstillfälle 3 och 4 var andelen högutbildade 34-35 % i datasetet medan de 

högutbildade i Sverige är 20 % (Statistiska centralbyrån, 2014a). Detta ligger i linje med 

forskning som visar att högutbildade svarar mer än lågutbildade på undersökningar (Lundgren & 

Eriksson, 2013). 
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5.4 Variabler 

För att få svar på studiens frågeställningar om attityder till homosexualitet förändrats inom eller 

mellan generationer sedan 1981 behövdes framför allt variablerna “attityd till homosexualitet” 

samt “generation”. För vidare undersökning användes även de oberoende variablerna “ålder”, 

“kön” och “utbildning”. 

5.4.1 Attityd gentemot homosexualitet 

Den beroende variabelns teoretiska definition är en individs attityd gentemot homosexualitet. 

Detta operationaliserades till en empiriskt mätbar variabel genom en intervjufråga som löd: Titta 

på den här skalan från 1-10 och tala om för mig om du tycker att dom saker jag läser upp alltid 

kan rättfärdigas eller aldrig kan rättfärdigas eller någonting mittemellan. Underfrågan 

“Homosexualitet?” erbjöd alltså svarsalternativ som sträcker sig mellan 1 och 10, där 1 innebär 

“Aldrig rättfärdigat” och 10 innebär “Alltid rättfärdigat”. Ett högt värde på den beroende 

variabeln innebär således en mer positiv inställning till homosexualitet. Ett visst internt bortfall 

förekom för variabeln, då en del respondenter valt att inte svara på frågan. Även “Vet ej”-svar 

räknas till detta bortfall. Bortfallet kan tänkas bero på att frågan kunde upplevas som känslig och 

att respondenterna därför valde att inte svara på den. I Tabell 2 redovisas antalet faktiska 

observationer för den beroende variabeln, samt storleken på bortfallet. 

  

Tabell 2. Internt bortfall för den beroende variabeln, attityder till homosexualitet. 

  1981-1984 1994-1998 2005-2009 2010-2014 Totalt 

n 848 940 977 1148 3913 

Bortfall 106 69 26 58 259 

 

I Tabell 2 går det att utläsa att det interna bortfallet har minskat sedan det första 

insamlingstillfället där bortfallet var 13 % till det två sista insamlingstillfällena där bortfallet var 

3 % respektive 5 %. Vilket innebär att färre människor har valt att avstå från att svara på frågan.  

5.4.2 De oberoende variablerna 

Den oberoende variabeln generation, definieras här som under vilket årtionde (1940-talet, 1950-

talet och så vidare) en respondent är född. Variabeln skapades genom att omkoda respondentens 

födelseår till motsvarande årtionde. Samtliga deltagare besvarade frågan, varför det inte existerar 
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något intern bortfall för denna variabel. I samtliga analyser används generationerna 1920 till 1960 

då det är från dessa fem det finns data från alla insamlingstillfällen. 

 

Vidare används även variabeln ålder, som också saknar internt bortfall. Variabeln kön har inget 

bortfall och består till 50 % av kvinnor och 50 % män, 2086 vardera. Slutligen används även 

variabeln utbildning som definieras som högsta avslutade utbildning. Där finns ett internt bortfall 

på 995 respondenter (31 %), mycket beroende på att frågan inte ställdes vid det första 

insamlingstillfället 1985. Utbildningen mäts på en ordinalskala med svarsalternativen: 

1. Inte avslutad grundskola 

2. Grundskola 

3. Gymnasium: ofullständig 

4. Gymnasium: fullständig 

5. Folkhögskola: ofullständig 

6. Folkhögskola: fullständig 

7. Universitet, högskola: utan examen 

8. Universitet, högskola: med examen 

5.5 Analysförfarande 

För att svara på studiens frågeställningar är det av intresse att jämföra lämpliga lägesmått för att 

se hur attityder gentemot homosexualitet förändras inom respektive mellan generationer. 

Eftersom insamlad data är kraftigt snedfördelad (se Appendix A - Kontroll av normalfördelning) 

och även på ordnialskalenivå så kommer icke-parametriska analyser att användas. Data Sådana 

analyser bygger i regel på rangordningar och jämförelser av medianer, varför de inte förutsätter 

att data är normalfördelad. Med anledning av ovan nämnda snedfördelning används i denna 

studie ett Kruskal-Wallis-test, som är den icke-parametriska motsvarigheten till en envägs-

ANOVA (Pallent, 2010, s. 232). Analysen bör svara på om medianen av den beroende variabeln 

skiljer sig åt mellan olika grupper. Dels är det intressant att undersöka om det finns en skillnad 

mellan generationsgrupperna under varje insamlingstillfälle, och dels om det finns en skillnad 

mellan insamlingstillfällena för varje generation. På så sätt kan analysen svara på frågan om hur 

förändringen av attityder gentemot homosexualitet ser ut mellan och inom generationer. 

  

Då det är av intresse att jämföra lägesmått på icke-normalfördelad data så förefaller Kruskal-

Wallis-test vara ett passande val. Kruskal-Wallis används för att avgöra om det finns några 

statistiskt signifikanta skillnader mellan tre eller fler oberoende grupper. Nollhypotesen som 
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analysen ämnar motbevisa är således att medianen är detsamma för samtliga grupper - att inga 

skillnader föreligger. Kruskal-Wallis kan bara undersöka om det föreligger några statistiskt 

signifikanta skillnader mellan minst två av de undersökta grupperna. För att vidare undersöka 

mellan vilka specifika grupper det finns en skillnad används Mann-Whitney U (se Appendix B - 

Förklaring av statistiska analyser). Grupperna kommer bara jämföras med den första gruppen i 

varje kategori för att hålla nere antalet tester och på så vis minska risken för typ 1-fel utan att 

göra en Bonferroni-korrigering3 (Armstrong, 2014). 

 

I ett första skede jämförs attityden gentemot homosexualitet mellan de olika generationerna vid 

varje insamlingstillfälle. Till exempel kan värdet för 1920-talister vid första datainsamlingen 

beräknas till X1 och för 1940-talister till Y1. Med data från insamling två beräknas värdet för 

1920-talisterna till X2 och för 1940-talisterna till Y2. Givet den teoretiska utgångspunkten bör X1 

vara skilt från Y1, samtidigt som X1 och X2 bör vara relativt oförändrade. Detsamma gäller för Y1 

och Y2. Med andra ord bör förändringen av attityder ske mellan generationer och inte inom dem.  

 

För att slutligen undersöka om attitydförändringar möjligen sker på något annat sätt än vad 

Ingleharts teori föreslår används Spearmans rangkorrelationsanalys. I denna analys testas 

sambandet mellan attityder gentemot homosexualitet och var och en av tre bakgrundsfaktorer: 

ålder, utbildning och kön. En stark korrelation mellan attityd och ålder skulle tyda på att det är 

just åldern som har betydelse, och inte generationen. Kön och utbildning undersöks för att få en 

djupare förståelse om vilka typer av bakgrundsfaktorer som kan predicera en viss attityd 

gentemot homosexualitet. 

5.6 Validitet 

Validitet innebär korrelationen mellan den teoretiska definitionen och den operationaliserade 

definitionen. Ju starkare korrelation desto högre validitet. Vid hög validitet så mäter frågan det 

den avsågs att mäta och för det krävs en noggrann operationalisering av frågeställningen till en 

konkret mätbar fråga. Extern validitet avgör hur väl resultatet kan generaliseras till andra. 

  

På grund av att olika personer har olika förförståelse kan skalor tolkas på olika sätt vilket 

försämrar validiteten. Det finns också alltid en risk vid intervjuer att olika personer uppfattar en 

                                                
3 Vid genomförande av ett stort antal hypotesprövningar ökar risken för typ 1-fel, det vill säga att effekten har 

uppstått av en slump trots att p-värdet understiger signifikansnivån. En Bonferroni-korrigering innebär att  p-

värdet justeras i relation till antalet utförda tester. 
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fråga på olika sätt. WVS-studien har genomförts flera gånger över hela världen och frågorna har 

utvecklats av flera samhällsvetare. Att frågorna har utvecklats av flera samhällsvetare medför att 

validiteten i studien blir högre än om de skulle ha konstruerats av en enskild forskare. Det är ett 

relativt litet antal observationer i varje generation vid varje datainsamling vilket gör det svårare 

att generalisera till hela generationen. Om en generation har ett lågt antal observationer är det 

svårare att få ett statistiskt signifikant resultat. Detta gör att den externa validiteten blir lägre. Det 

fanns en överrepresentation av högutbildade i datasetet och som det framgick av 

litteraturöversikten har högutbildade visat sig vara mer accepterande gentemot homosexualitet, 

vilket kan ha påverkat resultatet. En fördelning av utbildningsnivå i datasetet mer lik 

fördelningen av utbildningsnivån i riket hade gett en mer representativ bild. 

5.7 Reliabilitet 

Reliabiliteten beskriver studiens tillförlitlighet. Om intervjun och analysen skulle genomföras 

igen skulle det bli samma svar. Reliabilitetsbrister kan uppstå när materialet flyttats eller 

omkodas då det finns risk att någon siffra eller variabel försvinner på vägen.  Detta har undvikits 

genom att göra frekvenstabeller för alla variabler som lagts in. Hög reliabilitet innebär också att 

det inte är någon påverkan från forskaren som gör att respondenterna svarar på ett visst sätt. För 

att få hög reliabilitet har WVS-studien ett exakt manus som intervjuaren utgår från. 

5.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram fyra stycken huvudsakliga forskningsetiska principer för 

att öka medvetenheten om etisk problematik vid forskning i Sverige. Dessa huvudkrav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan 

diskuteras dessa punkter utifrån den genomförda datainsamlingen och den användning av data 

som denna studie medför. 

  

Informationskravet innebär i korthet att deltagarna i en studie har rätten att veta vad forskningen 

handlar om och vad resultatet kommer att användas till. Det finns en uppenbar brist i 

informationskravet, i och med att de data World Value Survey samlar in blir tillgängligt för 

allmänheten. Med andra ord kan varken ansvariga datainsamlare eller respondenter veta säkert 

vad data kommer användas till. I de dokument som beskriver datainsamlingen framgår inte heller 

om respondenterna görs medvetna om att data kommer vara fritt tillgänglig på internet. WVS 

uppmanar visserligen till att forskare och studenter skickar in samtliga publicerade verk som 
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bygger på deras data, varav många går att hitta på den officiella hemsidan. För att denna studie 

ska leva upp till informationskravet i så stor utsträckning som möjligt kommer den insändas till 

WVS för arkivering. 

  

Samtyckeskravet innebär att en deltagare själv har rätten att bestämma om han eller hon vill delta 

i studien. Givetvis vill WVS under datainsamlingen att så många personer som möjligt ska 

genomföra en intervju för att minska bortfallet, men alla tillfrågade har alltid rätten att tacka nej. 

Problematiken som uppstår med informationskravet lyser dock igenom även här.  Eftersom 

respondenterna inte kan veta vilka studier deras svar kommer användas i, så har de inte heller 

möjligheten att tacka nej till att bidra till en specifik studie. 

  

Konfidentialitetskravet innebär att deltagare ska vara så anonyma som möjligt och att inga 

onödiga personuppgifter lagras i materialet. I det manus som alla intervjupersoner förväntas följa 

framgår att respondenterna ska informeras om att datainsamlingen sker helt konfidentiellt och att 

inga svar kommer kunna kopplas till en viss individ. I det dataset som den här studien bygger på 

finns inte heller några som helst personuppgifter eller andra känsliga data som kan användas för 

att identifiera en enskild person. 

  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in enbart får användas i forskningens syfte. 

Den problematik som diskuteras under informationskravet återkommer här än en gång. Hela 

poängen med World Value Survey är att bidra med fritt tillgänglig data om hela världens 

befolkning. Även om tanken är att data endast ska användas i forskningssyfte så finns det i 

praktiken ingenting som hindrar kommersiella eller politiska krafter att dra nytta av materialet. 

  

Utöver Vetenskapsrådets rekommendationer så kan det också finnas en etisk problematik med att 

ställa känsliga frågor under en intervju. Denna studie behandlar ett ämne som fortfarande är 

skambelagt av stora delar av världen. Det medför att vissa respondenter kan känna sig obekväma 

att svara på frågor om det eller till och med vara rädda för att bli straffade om det framkommer 

vad de har svarat. I Sverige är sannolikhet att bli straffad för en positiv attityd till homosexualitet 

liten men frågan kan ändå anses vara känslig och privat. Det relativt stora interna bortfallet på 

frågan om homosexualitet ger en bild av att så kan vara fallet. Eftersom att frågornas natur kan 

upplevas som känsliga presenteras resultat på ett sådant sätt att ingen enskild kan urskiljas. 



 

26 

6. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av analysförfarandet att presenteras. Inledningsvis presenteras 

deskriptiv statistik av de variabler som ingår i analysen. Sedan följer resultat kopplat till studiens 

frågeställningar. Först redovisas resultatet av Kruskal-Wallis och Mann-Whitney U som 

användes för att se hur attityder till homosexualitet förändras inom respektive mellan 

generationer. Sedan redovisas resultatet från korrelationsanalyser som testade alternativa 

faktorers påverkan på attityd till homosexualitet. Se “Appendix B - Förklaring av statistiska 

analyser” för vidare beskrivning av de statistiska testerna och hur de ska tolkas. 

6.1 Deskriptiv statistik 

För det totala datasetet sträcker sig respondenternas åldrar mellan 18 och 85 år med en 

medelålder på knappt 47 år. Exakt 50 % av respondenterna är kvinnor och 50 % är män. Den 

vanligaste utbildningsgraden bland personerna som svarat på enkäterna är examen från 

universitet eller högskola (30.9 %) följt av påbörjat högskoleförberedande gymnasieprogram 

(19.3 %) och avslutat dito (16.5 %). 

 

Tabell 3. Antal observationer (n), median (Mdn) och kvartilavstånd4 (Q3 −  Q1) för variabeln som 

mäter attityd gentemot homosexualitet. 

Insamlingstillfälle   n Mdn Q3 −  Q1 

1981-1984  848 3.5 7 

1994-1998  940 8.0 5 

2005-2009  977 10.0 2 

2010-2014  1148 10.0 2 

Totalt   3913 9.0 5 

  

Den generella attityden gentemot homosexualitet har gått från att vara 3.5 på 1980-talet till 10.0 

vid den senaste mätningen på 2010-talet (se Tabell 3). Samtidigt har kvartilavståndet minskat, 

                                                
4 Kvartiler är tre variabelvärden som delar upp ett storleksordnat material i fyra lika stora delar.  Den andra 

kvartilen (Q2) är därför lika med medianen. Den nedre kvartilen (Q1) delar de lägre hälften av värdena i två lika 

stora delar och den övre kvartilen (Q3) delar de högre hälften av värdena i två lika stora delar. Kvartilavståndet 

visar avståndet mellan övre och undre kvartilen och visar alltså de mittersta 50 % av våra värden.  
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vilket tyder på att mätvärdena har en mindre spridning - respondenterna tycks således bli mer och 

mer överens när det gäller attityd till homosexualitet. 

6.2 Attityd till homosexualitet utifrån generation 

Ett Kruskal-Wallis-test visar att det finns en statistiskt signifikant skillnad i attityd gentemot 

homosexualitet både mellan generationer vid ett och samma insamlingstillfälle samt inom 

generationer mellan olika insamlingstillfällen. Grupperna som jämförs är dels de fyra 

insamlingstillfällena och dels de fem generationerna från 1920 till 1960.  

 

Först konstateras att det finns en skillnad mellan minst två av generationsgrupperna under var och 

en av insamlingstillfällena. För den första insamlingen gäller χ2 (4, n = 680) = 16.33, p = .003 och 

för den andra χ2 (4, n = 775) = 55.72, p < .0005. För den tredje datainsamlingen gäller χ2 (4, n = 

698) = 43.13, p  < .0005 och för den sista och fjärde χ2 (4, n = 687) = 40.98, p < .0005.  

 

Vidare konstateras att det dessutom finns en signifikant skillnad mellan minst två av 

insamlingstillfällena för varje generation. För generationen 1920 gäller χ2 (3, n = 330) = 20.41, p 

< .0005 och för 1930 χ2 (3, n = 468) = 64.39, p < .0005. För 1940-talister gäller att χ2 (3, n = 764) 

= 139.98, p < .0005 och för 1950-talister χ2 (3, n = 688) = 119.67, p < .0005. Slutligen gäller χ2 

(3, n = 590) = 55.10 , p < .0005 för generation 1960. 

 

Kruskal-Wallis-testerna talar bara om att det finns en skillnad mellan minst två av grupperna som 

med 95 % säkerhet inte har uppkommit av en slump. För att identifiera vilka av grupperna som 

skiljer sig från varandra används ett Mann-Whitnet U-test som kan analysera två grupper åt 

gången. 
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Tabell 4. Median för attityd gentemot homosexualitet per generation och insamlingstillfälle. 

Värdet kan variera mellan 1-10 där 10 anger den mest positiva attityden. 

    Insamlingstillfälle 

Generation   1981-1984 1994-1998 2005-2009 2010-2014 

1920-talister  4.00 6.00b 7.00b 7.00b 

1930-talister  2.00 6.00b 9.00b 9.00ab 

1940-talister  4.00 8.00ab 10.00ab 10.00ab 

1950-talister  5.00a 9.00ab 10.00ab 10.00ab 

1960-talister  8.00a 9.00ab 10.00ab 10.00ab 

Totalt   5.00 8.00 10.00 10.00 

Not. a, signifikant skilt från gruppen 1920-talister (p < .01) 

Not. b, signifikant skilt från gruppen 1981-1984 (p < .01) 

 

Av Tabell 4 framgår att attityden gentemot homosexualitet generellt sett har utvecklats åt en mer 

positiv inställning. Det framgår också att attitydförändringen är påtaglig både inom och mellan 

generationer. Till exempel visade ett Mann-Whitney U-test på en signifikant skillnad mellan 

attityder hos 1920-talister (Mdn = 4.00, n = 56) och 1960-talister (Mdn = 8.00, n = 176) under 

den första insamlingsvågen, U = 2978, z = -5.00. Dessutom uppmättes en signifikant skillnad 

mellan hur exempelvis 1950-talisterna skattade sin attityd gentemot homosexualitet under den 

första insamlingsperioden (Mdn = 5.00, n = 151) jämfört med den sista (Mdn = 10.00, n = 167), 

U = 5642, z = -9.04. 

 

Detta resultat tyder å ena sidan på att attityden gentemot homosexualitet förändras mellan 

generationer, i enlighet med Ingleharts teori. Å andra sidan sker en minst lika stor förändring 

inom generationerna. 

6.3 Prediktorer för attityd till homosexualitet 

För att identifiera eventuella predicerande faktorer för en viss attityd till homosexualitet används 

Spermans rangkorrelationsanalys på det totala datasetet utan att dela upp per insamlingsperiod. 

Analysen visar att det finns ett statistiskt signifikant (p < .0005) samband mellan attityd och kön 
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(rs = .15), utbildning (rs = .33) samt ålder (rs = -.13). Attityden gentemot homosexualitet är 

således som mest positiv hos högutbildade, unga kvinnor. Att åldersfaktorn är signifikant 

förstärker beläggen för att en attitydförändring kan ske under en persons livstid och inte bara 

mellan generationer. 

6.4 Sammanfattning av resultatet 

Resultatet visar att attityderna gentemot homosexualitet har utvecklats i en positiv riktning och att 

det har skett både inom och mellan generationer. Vilket betyder att många människor har ändrat 

sin attityd inom sin livstid vilket går emot Ingleharts teori som menar att en persons 

värderingsprofil skulle vara fastställd vid ung ålder och sedan inte förändras. Resultatet av 

rangkorrelationsanalysen visar att kön, utbildning och ålder har en statistiskt signifikant betydelse 

för attityder till homosexualitet.  

7. Diskussion 

Diskussionskapitlet inleds med en summering om vad studien ämnade undersöka och vad 

resultatet visade. Vidare delas diskussionen in i underkapitel och resultatet kopplas till teori, 

tidigare forskning och metod. Det förs även en diskussion om vad resultatet möjligen kan 

predicera om attitydförändringar i framtiden. Slutligen dras det slutsatser och framtida forskning 

föreslås. 

7.1 Summering 

I inledningskapitlet presenterades ett antal samhällsförändringar som visar på en positiv 

utveckling för homosexuellas rättigheter i det svenska samhället. Litteraturöversikten har 

dessutom visat på att det finns gott om studier som pekar på att attityden gentemot homosexuella 

blivit mer positiv i Sverige. Vad denna studie syftat till är att försöka besvara frågan om hur 

denna attitydförändring har skett. Den tysta revolutionen av Ronald Inglehart föreslår att 

förändringen bör ske i och med att en generation övergår i en annan. 

 

Först och främst konstaterades att den svenska befolkningen hade en betydligt mer accepterande 

syn på homosexualitet år 2014 än vad de hade år 1981. Analysen visade vidare att attityder 

gentemot homosexualitet har förändrats både inom och mellan generationer. Å ena sidan visade 

medianjämförelsen att attityder skiljer sig åt mellan generationerna för varje givet 
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insamlingstillfälle. Men å andra sidan tycks samma förändring även ha skett inom en och samma 

generation mellan de olika perioderna.  

7.2 Resultat i förhållande till den teoretiska utgångspunkten 

Om attityder till homosexualitet skulle utvecklats i enlighet med den tysta revolutionen så skulle 

en individs inställning befästas under de första formbara åren. Efter 20-årsåldern vore det, enligt 

Inglehart, väldigt svårt att förändra en individs värderingar. Individernas värderingar skulle 

formas efter de samhällsförhållanden som råder under barndomen enligt socialisationshypotesen. 

De som växte upp under krigstiden borde ha andra värderingar än de som växte upp efter kriget 

när det rådde fred. Därför skulle attityden till homosexualitet förändras i samband med att nya 

generationer med nya erfarenheter och förutsättningar växer upp i ett förändrat samhällsklimat. 

Resultatet av den här studien går emot de antaganden Inglehart gör med socialisationshypotesen. 

En förändring sker visserligen mellan generationerna, men analysen visar att en minst lika stor 

förändring sker inom dem. Resultatet visar således att generationerna märkbart har förändrat sin 

attityd gentemot homosexualitet efter de formbara åren. 

 

Samtidigt visar resultatet på en överenstämmelse med Inglehart när det gäller att det gått från 

materialistiska värderingar till postmaterialistiska värderingar eftersom attityderna gentemot 

homosexualitet gått från mestadels negativa till mestadels positiva. 

 

Det är svårt att sia om varför den teoretiska referensramen inte går att applicera på svenska 

folkets attityder gentemot homosexualitet. En möjlighet är att den tysta revolutionen som teori är 

ohållbar och att en individ mycket väl kan förändra sina värderingar under samtliga levnadsår. En 

annan möjlighet är att de förutsättningar som denna studie bedrivits under inte lämpar sig för 

teorin. 

7.3 Resultat i förhållande till tidigare forskning 

Ayoub och Garretson (2015) visade att det finns en starkt uppåtgående trend globalt gällande 

attityderna gentemot homosexuella och flera andra studier, som till exempel Forsberg (2006) och 

Hicks och Lee (2006), delar den uppfattningen. Resultatet av denna studie visar också på en 

starkt uppåtgående trend för samtliga generationer.  
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Det finns ett flertal studier på varför vissa länder har en mer liberal syn på homosexualitet än 

andra, varav några av dessa presenterades i litteraturöversikten. Sverige har visat sig vara ett av 

de mest liberala länderna när det gäller attityder till homosexualitet vilket bland annat Souza och 

Cribari-Neto (2015) visar och det kan finnas flera anledningar till det. Souza och Cribari-Neto 

menar att en faktor kan vara intelligens. Ayoub och Garrestson (2015) menade att det finns ett 

samband mellan att homosexuella får uttrycka sina åsikter i media och positiva attityder till 

homosexualitet. I Sverige råder det tryck- och yttrandefrihet vilket skulle kunna stärka den teorin. 

Homosexuella har lika stora rättigheter som någon annan att uttrycka sina åsikter och berätta om 

sin läggning i det offentliga rummet. Hooghe och Meeusen (2013) visar att det finns ett samband 

mellan de västerländska länder som har legaliserat samkönade äktenskap och vad dess invånare 

har för attityder till homosexuella. I Sverige är det sedan år 2009 tillåtet med samkönade 

äktenskap och attityderna till homosexuella de senaste mätningarna var mestadels positiva. 

Frågan återstår dock vad som kommer först, förändringar hos populationen eller förändringar på 

samhällsnivån. Enligt Ingleharts teori så skulle lagändringar komma först och sedan 

attitydförändringar hos populationen, men det finns även en möjlighet att det motsätta sker. 

 

Adamczyk och Pitt (2009) kunde visa att kön, ålder och utbildningsnivå kunde predicera en viss 

attityd gentemot homosexualitet. Denna studies resultat delar den uppfattningen. Med den 

tidigare forskningen som utgångspunkt var det ett väntat resultat att yngre, högutbildade och 

kvinnor skulle vara de grupper som hade mest positiv inställning till homosexualitet. Det skiljer 

sig förvisso något i styrkan på sambanden, då den här studien uppmätt att utbildningen har större 

betydelse och kön mindre betydelse i jämförelse med det resultat Adamczyk och Pitt presenterat. 

I det stora hela stämmer dock resultatet bra in med de förväntningar som den tidigare forskningen 

medförde. 

 

Inglehart och Welzels värderingskarta (2005) visade att Sverige ligger högt på både Y-axeln och 

X-axeln. Det innebär att Sveriges befolkning värdesätter sekulariserade värden samt 

självförverkligande värden.  Detta skulle innebära att svenskar borde ha en positiv attityd till 

homosexuella eftersom ett av kriterierna för höga självförverkligande värden är hög tolerans mot 

homosexuella personer. Att Sverige är väldigt sekulariserat innebär även att det finns en 

avsaknad av stark religiös tro som annars kan bidra till konservativa värderingar. Den här studien 

stödjer bilden av att svenskar generellt har en positiv attityd till homosexualitet främst under de 

senaste undersökningarna. 
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Österman och Carpelan (2002) visade med hjälp av en stor mängd data hur attityder till 

homosexuella ser ut i Sverige. Resultatet visade att de individer som var födda mellan år 1921 

och år 1946 var de mest negativa vilket stämmer överens med den här studiens resultat. Studien 

från BRÅ (Ring & Morgentau, 2004) visade att flickor var mer toleranta än pojkar i Sverige 

vilket även det stämmer överens med resultatet. I rapporten fanns en hypotes om att det beror på 

att killar är påverkade av mansidealet och vad som anses vara manligt och inte. Detta kan även 

kopplas ihop med heteronormativiten som innebär att allt utom heterosexualitet bemöts med 

förlöjliganden. Att män svarade mer negativt på frågan kan bero på heteronormativiteten och att 

de inte ville framstå som stereotypiskt omanliga framför intervjuaren genom att säga att de i stor 

utsträckning accepterar homosexualitet. 

 

Den tidigare forskningen på förändring av värderingar och attityder har skett både kvalitativt och 

kvantitativt men delar samma bild av att värderingsförändringar har skett i hög utsträckning. 

Elias (1939/1969) och Lyttkens (1985) menar att det skett genom en civilisationshypotes och 

menar att när det sker förändringar av attityder kommer det avspeglas på lagar och normer. Vilket 

skulle innebära att när homosexualitet blev mer accepterat av populationen så ändrades även 

lagarna. Vilket ännu en gång skulle kunna kopplas till lagändringen att samkönat äktenskap nu är 

tillåtet men här med teorin att förändringar först sker hos populationen. Det skulle innebära att 

när attityderna gick från att mestadels vara negativa till mestadels positiva ändrades även lagen. 

Vilket inte överensstämmer med Ingleharts teori där förändringarna först sker på samhällsnivå. 

 

Tönnies (1887/2001), Riesman (1950/2001) och Zetterberg et al (1983) beskriver alla olika 

samhällstyper och hur de har förändrats. Tönnies genom att dela upp samhällen i Gemeinschaft 

och Gesellschaft och peka på att det gått från ett kollektivistiskt samhälle (Gemeinschaft) till ett 

mer individualistiskt sådant (Gesselschaft). Riesman föreslår tre olika samhällstyper: 

traditionsstyrt, inifrånstyrt och gruppstyrt och menar att vi gått från det förstnämnda till det 

sistnämnda. Även Zetterberg et al föreslår tre olika samhällstyper men kallar dessa för lantbruks-, 

industri- och välfärdssamhälle. Alla tre går hand i hand med de teoretiska antaganden som 

presenteras av Inglehart, då det går att hävda att samtliga samhällstyper på något sätt går från 

materiella trygghetsvärden till självförverkligande, postmaterialistiska frihetsvärden. Därför får 

dessa typer av samhällsutveckling stöd av den här studiens resultat, som också kan peka på en 

utveckling från materialistiska till postmaterialistiska värden. Värt att poängtera i sammanhanget 

är dock att Tönnies och Riesman så väl som Zetterberg arbetade med data som sträcker sig över 

flera århundraden medan denna studie enbart arbetar med ett fåtal decennium.  
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Pettersson kritik mot Ingleharts teorier var bland annat att socialisationsteorier bättre förklarar 

varför det finns likheter mellan generationer än varför det finns skillnader. Denna studies resultat 

visar under de senaste mätningarna en stor likhet mellan attityderna gentemot homosexualitet hos 

40- till 60-talister. Men samtidigt finns en stor skillnad mellan den yngsta och äldsta generationen 

under samtliga mätningar. Pettersson menade vidare att det sker socialisationsprocesser även när 

någon är vuxen. Inglehart skrev att det kan ske vissa förändringar i grundläggande värderingar 

men att de i sådana fall skulle vara små. Pettersson menade att det sker i högre utsträckning och 

att till exempel bli förälder eller få ett arbete kan förändra en individs grundläggande värderingar. 

Att det sker större socialisationsprocesser även efter barn- och ungdomsåren skulle lättare 

förklara resultatet av den här studien. Denna studies resultat visade på en stor förändring i 

attityder inom en generation under 30 år. 

 

Den kvantitativa tidigare forskningen som presenterades utgick mestadels från World Value 

Survey vilket även denna studie gör. Därför är kritiken mot Inglehart också kritik mot de data 

som använts här. Flanagan (1982) kritiserar att de flesta undersökningsfrågor konstruerats för att 

bekräfta Ingleharts teoretiska utgångspunkt. Vilket är ett problem på grund av att studien ämnar 

ifrågasätta teorin men samtidigt är beroende av det empiriska underlag som den baseras på. 

Gemensamt för Flanagan och Lakatos (2015) är att de anser att de två dimensioner Inglehart och 

Welzel använder i deras värderingskarta egentligen borde bestå av flera. De anser att det inte är 

tillräckligt att bara mäta traditionella kontra sekulära värden samt spektrat mellan överlevnad och 

självuttryckande. De vill istället dela upp de två dimensionerna Inglehart och Welzel använder till 

flera olika spektrum. Det är en viktig kritik och visar även på varför det kan vara rimligt att 

analysera enskilda attitydfrågor som det görs i den här studien.  

 

Med anledning av att denna studie har uppmärksammat att data är så pass snedfördelat kan en  

metodkritisk diskussion riktas direkt mot Ingleharts tillvägagångssätt. Han använder parametrisk 

statistik för att beskriva en fördelning som bättre beskrivs med icke-parametrisk sådan. 

Skillnaden mellan dessa två utgångspunkter kan säkerligen vara en av anledningarna till att denna 

studies resultat inte gick hand i hand med den teoretiska utgångspunkten. Att döma av 

histogrammen i Figur A.1 (se Appendix A - Kontroll av normalfördelning) tycks fördelningen av 

attityder gentemot homosexualitet beskrivas bättre med hjälp av medianer och kvartilavstånd, 

jämfört med medelvärden och standardavvikelser. 
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7.4 Metodologisk påverkan på resultatet 

En kvantitativ metod valdes för att besvara frågeställningarna vilket anses vara det bästa valet 

eftersom en kvantitativ metod kunde ge ett stort urval och därmed generaliseras till en bred 

population. En kvalitativ metod med observationer eller djupgående intervjuer hade inte gett 

samma möjlighet att besvara frågeställningarna och ifrågasätta den teoretiska referensramen. 

Eftersom syftet med studien även var att undersöka attitydförändringar över tid var färdig data 

det enda egentliga alternativet. Det behövdes data från flera årtionden för att kunna upptäcka 

skillnader mellan generationer över tid. 

 

På grund av att data var kraftigt snedfördelat och på ordnialskalnivån kunde inte de tester som 

ursprungligen var avsedda att ingå i analysen användas. Vid snedfördelad data är inte 

medelvärden representativt för urvalet. Istället användes icke-parametriska metoder som ofta 

bygger på analyser av medianer och rangordningar. Först var det tänkt att använda variansanalys 

(ANOVA) för att analysera attitydförändringarna. Men eftersom en sådan analys bygger på 

jämförande av medelvärden, som av förekommen anledning inte lämpar sig bra för snedfördelad 

data, valdes istället Kruskal-Wallis och Mann-Whitney U. Upptäckten av icke normalfördelade 

data och valet av alternativa analyser bidrar till att studiens resultat är mer tillförlitligt. För vidare 

diskussion kring fördelningen av materialet se “Appendix A - Kontroll av normalfördelning”. 

 

Metoden skulle kunna förbättras avsevärt genom att studera exakt samma individer under en 

livstid för att se om värderingarna förändras eller inte. Det skulle dock kräva väldigt mycket mer 

resurser och för att få ett generaliserbart och bra resultat skulle 1000-tals personer behöva följas 

under flera årtionden. Detta är givetvis inte genomförbart i en kort studie utan ekonomiska 

resurser varav att studera generationer som en enhet ansågs vara det bästa alternativet. 

 

Något annat som hade förbättrat resultatet skulle vara om det fanns fler variabler som undersökte 

attityder till homosexualitet. Eftersom studiens beroende variabel enbart består av en enskild 

fråga så blir den möjliga spridningen förhållandevis liten. Det är i regel att föredra ett index 

bestående av flera frågor för att mäta ett underliggande konstrukt. I det tillgängliga datasetet 

fanns bara en användbar fråga gällande attityder till homosexualitet och det är den som har 

använts i den här studien. Datasetet ansågs trots det vara det mest användarbara för studiens syfte 

med tanke på dess storlek och att undersökningen pågått under så lång tid. Eftersom datasetet 

även har lagt grunden för Ingleharts teori ansågs data från World Value Survey vara av hög 

relevans. 
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Det externa bortfallet i studien var förhållandevis stort och det var bland annat systematiskt 

lågutbildade som inte valde att delta. Bortfallet kan ge en något missvisande bild på grund av att 

lågutbildade i större utsträckning har visat sig vara negativt inställda till homosexualitet. Hade det 

varit en mer jämn fördelning hade kanske resultatet generellt visat lite mer negativa attityder. 

Bortfall är något som är svårt att förhindra eftersom deltagande i en studie måste få vara frivilligt 

av etiska skäl. Det fanns även ett visst internt bortfall på just frågan om homosexualitet vilket kan 

tänkas bero på dess känsliga karaktär. Det betyder att respondenten aktivt valt att inte svara på 

frågan som intervjupersonen ställde vilket kan ses som ett ställningstagande i sig. Det går att 

spekulera i om varför någon inte vill svara på en sådan fråga men eftersom det inte går att bevisa 

något lämnas det osagt. 

 

En annan faktor som spelar roll i alla sådana här studier är social önskvärdhet (engelska: social 

bias), det vill säga att respondenterna svarar det de tror förväntas av dem. Attityderna gentemot 

homosexualitet skulle därför kunna vara mer negativa i praktiken än vad resultatet får det att 

framstå som. Det kan vara svårt för en respondent att svara på ett sätt som inte anses önskvärt när 

en intervjuare sitter framför en. Om metoden för insamling av svar skedde på ett sätt som kändes 

mer anonymt än personliga intervjuer hade resultatet möjligtvis kunnat bli annorlunda.   

 

I denna studie valdes att definiera en generation som de som är födda under samma årtionde och 

det valet kan problematiseras. Vad en generation egentligen är är ett omdiskuterat ämne och att 

använda en annan definition på vad en generation är hade kunnat påverka resultatet. 

 

Utöver redan nämnda punkter har inte den valda forskningsansatsen begränsat möjligheten att 

svara på studiens frågeställningar nämnvärt. Den problematik som finns och som här har 

diskuterats är allmän kritik som ofta kan riktas mot liknande undersökningar. Något rimligt 

alternativ finns dock inte. Att undersöka en så stor mängd individdata som den här studien bygger 

på med en kvalitativ ansats skulle kräva väldigt stora resurser. Datamaterialet är stort och de 

statistiska testerna visar på starkt signifikanta resultat.  

7.5 Vad kan resultaten predicera om framtiden? 

I studien har det varit möjligt att läsa om hur attityder till homosexualitet har förändrats de 

senaste decennierna, men går det att utifrån det att predicera framtidens attityder i Sverige? 

Attityderna har förändrats snabbt från att under det första insamlingstillfället 1981-1984 varit 
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mestadels negativa till att under det senaste insamlingstillfället 2010-2014 vara mestadels 

positiva. Den starkt uppåtgående trenden kan omöjligen fortsätta oförändrat eftersom attityderna 

nu är så starkt positiva. Det är inte rimligt att förvänta sig att resultatet någon gång kommer att bli 

100 % positivt. Däremot finns det en möjlighet att resultatet kommer gå mot fler negativa 

attityder, dock tyder ingenting i denna studie på att så kommer bli fallet. Enligt Ingleharts teori 

borde de som är positiva nu fortsätta att vara positiva. De nya generationerna som kommer nu 

växer upp i ett välfärdssamhälle och borde således utveckla postmaterialistiska värderingar, där 

en positiv attityd till minoriteter är en del av värderingarna. Pettersson skrev om att fler kvinnor 

börjar förvärvsarbeta och att barnen därför har lättare att frigöra sig från sina föräldrars 

värderingar. Detta på grund av att barnen spenderar mindre tid med föräldrarna och mer tid på till 

exempel förskolor och skolor. Samhället blir idag mer och mer jämställt och därför borde 

frigörandet från föräldrarnas värderingar kunna ske i än större utsträckning. 

 

Något som kan tyda på att attityderna kan komma att gå nedåt är det politiska klimatet idag där 

fler och fler uttrycker en negativ attityd till minoriteter Enligt David Voas finns det ett samband 

mellan vad någon tycker om flertalet olika minoritetsgrupper och deras attityder till 

homosexuella. Mindre acceptans mot invandrare borde således också kunna innebära mindre 

acceptans av homosexuella. 

 

I och med den stora tillgången på information som Internet medför har unga människor idag 

större möjlighet att utveckla värderingar som är skilda från deras föräldrar. Det är lätt att söka och 

hitta information om vad andra tycker och homosexuella har även ett starkt forum att vara på och 

berätta om deras läggning. Sociala medier blir större för varje dag som går och andra attityder än 

ens föräldrars är lätt att hitta. Samtidigt pratas det mer om homosexualitet i skolan, vilket enligt 

Inglehart pågår under de formbara åren. Fler vågar vara öppna och det medför att fler träffar 

homosexuella i sin vardag, vilket har visat sig ha en positiv effekt på attityder gentemot 

homosexuella Det anses fint att vara tolerant och många svenskar är stolta över att vara det. Allt 

tyder på att attityderna kommer fortsätta att blir mer och mer positiva. 

7.6 Vidare forskning 

Denna studie kan förhoppningsvis ge ett bidrag till forskningen om attityder och inte minst vid 

forskningen om hur attityder till homosexualitet har förändrats och kan förändras. Vidare 

forskning skulle kunna vara att undersöka attitydförändringar gentemot andra minoritetsgrupper 

som till exempel kriminella eller invandrare. David Voas (2014) visade att negativa attityder till 
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flera minoritetsgrupper var en starkare prediktor till att inte vilja ha en homosexuell person som 

granne än särskilda åsikter om homosexualitet i sig. Det hade varit intressant att undersöka det 

spåret vidare och att därför inkludera variabler som handlar om andra minoriteter också. Då hade 

även skillnader mellan hur olika attityder och värderingar förändras kunnat upptäckas. Kanske är 

attityder till homosexualitet ett specialfall som har ändrats på ett annorlunda sätt än andra 

attityder. Om så är fallet fungerar Ingleharts teori möjligen bättre på andra variabler. 

 

För att vidare undersöka attitydförändringar gällande homosexualitet borde liknande studier göras 

på andra länder för att se hur utvecklingen har skett där. Sverige är, som tidigare nämnt, ett land 

som ofta legat i framkant när det kommer till homosexuellas rättigheter i samhället. Det är även 

ett av sekulariserade länder. Det vore intressant att göra en liknande studie i ett land som inte haft 

samma samhällsutveckling, eller kanske rent utav en attitydförändring med motsatt riktning. Det 

vore även intressant att vidare undersöka frågan om förändringar först sker på samhällsnivå eller 

på individnivå då teorin och den tidigare forskningen visar på motsträviga åsikter om detta. 

 

Ett idealfall av forskning på detta ämne vore som tidigare nämnt att följa ett par tusen människor 

under deras liv för att se hur deras attityder förändras alternativt inte förändras under deras 

livstid. Då skulle temporära effekter såväl som lagändringar och personliga erfarenheter kunna 

kontrolleras för och hur attitydförändringar sker skulle kunna fastslås på ett säkrare sätt. Då 

skulle det även gå att utläsa om högre utbildning kan förändra någons attityd eller om det helt 

enkelt är så att de personer som är mindre homofobiska väljer att studera på högre nivåer. Det 

skulle även bli lättare att undersöka om det sker en attitydförändring när individer till exempel 

skaffar familj, flyttar till en ny stad eller blir gamla. 

7.7 Avslutning 

Den här studien har lett till slutsatsen att värderings- och attitydförändringar är ett väldigt 

komplext ämne som inte är möjligt att förklara med hjälp av enbart en teori. Ingleharts teori kan 

förklara en del av resultatet men det finns lika mycket kvar som hans teori inte förklarar.  

 

Attityden gentemot homosexualitet har enligt tidigare forskning blivit mer positiv de senaste 

årtiondena. Denna studie delar uppfattningen och visar att inställningen har gått från att vara 

mestadels negativ i början av 1980-talet till att bli mestadels positiv. Vidare visar studien att 

attitydförändringen inte bara har skett i samband med generationsbyten, utan även inom en och 



 

38 

samma generation. Förvandlingen av Sverige från att vara ett homofobiskt samhälle till att bli ett 

högst accepterande sådant har pågått under hela 1900-talet.  

 

I den här uppsatsen har det lyfts fram en hel del kritik mot Inglehart och hans teoretiska 

antaganden. Bland kritikerna kan nämnas Flanagan (1982) som menar att de index som teorin 

bygger på är konstruerade för att bekräfta den. Lakatos (2015) riktar ytterligare kritik mot 

metodologin bakom teorin, och menar att det finns bättre alternativ till den faktoranalys som 

använts. Den här studien kan på ett vis ansluta sig till skaran kritiker. Genom att hantera 

snedfördelad data på ett mer statistiskt korrekt sätt har studien visat ett resultat som talar emot 

den tysta revolutionen som teori.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att om Frans Albert Pettersson och Lars Konrad Johansson 

levt i Sverige idag hade de inte stämplats som brottslingar. De hade inte behövt dölja sina känslor 

för varandra och de hade delat samma mänskliga rättigheter som resten av befolkningen. 

Utvecklingen har lett till ett Sverige där allmänhetens mening är att homosexualitet alltid är 

rättfärdigat. Denna utveckling har i kontrast mot vad Ingleharts teori föreslår skett både inom och 

mellan generationer.  
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Appendix A - Kontroll av normalfördelning 

Normalfördelning är en symmetrisk fördelning av data där de flesta observationer samlas kring 

medelvärdet och sedan avtar ut mot kanterna. Observationer som ligger väldigt långt från 

medelvärdet är således sällsynt. En perfekt normalfördelning är bara en teoretisk definition och 

uppstår aldrig i praktiken, men många statistiska analyser förutsätter att data åtminstone är 

någorlunda normalfördelad. Därför kontrolleras fördelningen av den beroende variabeln – attityd 

gentemot homosexualitet. 

  
Figur A.1. Fördelningen av attityder gentemot homosexualitet. Histogrammet längst upp till 

vänster visar fördelningen för data insamlad under perioden 1981-1984. Bredvid den redovisas 

perioden 1994-1998. Till vänster i den undre raden är data för 2005-2009 och till höger för 2010-

2014. 
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En grafisk kontroll av fördelningen (se Figur A.1) indikerar att variabeln inte tycks vara 

normalfördelad. Vid den första datainsamlingsperioden, 1981-1984, är fördelningen förskjuten så 

att de flesta observationer återfinns längst ner på skalan. Den utritade kurvan visar att majoriteten 

av mätpunkterna skulle ligga kring 4.5 i en normalfördelning. För varje ny insamling förskjuts 

data mer och mer åt det andra hållet. 

Tabell A.1. Lägesmått och fördelningsbeskrivande statistik. 

Period Skevhet Kurtosis Medelvärde Median 

1981-1984 0.49 -1.31 4.43 3.50 

1994-1998 -0.74 -0.80 7.03 8.00 

2005-2009 -1.58 1.39 8.41 10.00 

2010-2014 -1.69 1.60 8.47 10.00 
 

I en normalfördelning är medelvärdet detsamma som medianen. Av Tabell A.1 framgår att så inte 

är fallet. Andra numeriska metoder som används för att beskriva en fördelning är skevhet och 

kurtosis. Skevhet är ett mått på hur asymmetrisk en fördelning är, där normalfördelningen har 

värdet 0. Kurtosis är ett sätt att mäta hur spetsig eller trubbig en fördelningskurva är. I SPSS 

Statistics är kurtosis lika med 0 för en normalfördelning. Även dessa storheter indikerar att 

fördelningen är sned, då värdena ligger kring +/- 1 under samtliga insamlingstillfällen. 

 

Slutligen visar både Kolmogorov-Smirnov och Shapio-Wilk att fördelningen av attityder 

gentemot homosexualitet är signifikant skild från en normalfördelning (p < .0005). Detta gäller 

för alla fyra perioder testade var för sig. Med anledning av dessa resultat kommer denna studie 

inte innehålla några analyser som förutsätter normalfördelad data. Istället kommer 

ickeparametriska alternativ användas. 
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Appendix B - Förklaring av statistiska analyser 

Kruskal-Wallis brukar benämnas som ett icke-parametriskt alternativ till en envägs-ANOVA. 

Testet utförs med en kontinuerlig beroende variabel och en kategorisk variabel. Kruskal-Wallis 

undersöker om det föreligger några signifikanta skillnader i den beroende variabeln mellan fler än 

två olika grupper eller inte. Eftersom testet är icke-parametrisk, och således inte tar hänsyn till 

datas fördelning, kan inte medelvärden användas i jämförelsen. Istället räknas värdena på den 

beroende variabeln om till rangordningar och det är den genomsnittliga rangordningen för 

grupperna som sedan jämförs med varandra. I den här studien redovisas resultatet av ett Kruskal-

Wallis-test på formen  χ2 (a, n = b) = c, p = d, där a är antalet frihetsgrader, b antalet 

observationer, c resultatet av ett Chi-två-test och d signifikansvärdet. Antalet frihetsgrader är i det 

här fallet antal kategorier minus ett, och beskriver antalet kategorier som inte är kravbundna 

(Vejde, 2002, s. 216ff). I ett test med fyra kategorier är frekvenserna således fria att variera i tre 

av dem. I det här fallet används Chi-två för att avgöra om skillnaden i rangordning mellan 

grupperna sannolikt har uppstått av en slump eller inte. 

 

Mann-Whitney U är på liknande sätt den icke-parametriska motsvarigheten till ett t-test. Testet 

har många likheter med Kruskal-Wallis men kan bara jämföra två grupper. I den här studien 

redovisas resultatet av ett Mann-Whitney U på formen U = a, z = b, där a är testets huvudsakliga 

värde som jämförs med ett kritiskt värde i en referenstabell för att avgöra om skillnaden är 

signifikant eller inte. Värdet b är ett så kallat z-värde som också används för att bestämma 

signifikansen, och också kan användas för att beräkna testets styrka. 

 

Spearmans rangkorrelationsanalys liknar på många sätt Pearsons r men är ett icke-parametriskt 

mått på sambandet mellan två rangordnade variabler. Den indikerar storleken och riktningen av 

sambandet mellan två variabler på en ordinalskala. En negativ korrelation indikerar att när X ökar 

så minskar Y och tvärtom vid en positiv korrelation. Om två variabler är perfekt relaterade får 

korrelationen värdet +/- 1. Spearmans rangkorrelation beräknas med följande formel: 

𝑟𝑠  =  1 −
6∑𝑑 𝑖

2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

Där 𝑑 𝑖
2är skillnaden i rank och n är antalet observationer. 

 


