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Sammanfattning 
Uppsatsen är en jämförande kvantitativ pilotstudie om och hur Ungerns politiska kultur 

och postmaterialistiska värderingar har förändrats sedan staten blev medlem i EU. 

Syftet är att se om det har skett några förändringar i den politiska kulturen och om EU 

har varit en bidragande faktor för förändringen. Primärkällor jag har använt mig av är 

World Values Survey och European Social Survey, och sekundärkällor är sådana källor 

som har definierat politisk kultur, och förklarat hur EU fungerar. Resultatet jag har 

kommit fram till är att den politiska kulturen inte har förändrats i stor grad men det har 

skett förändringar i några värderingar som leder till postmodernismen. Medlemskapet i 

EU kan vara en faktor till att förändringarna har skett, men det är inte enbart det som 

har påverkat. 
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Förord 

 
Sverige är annorlunda. Detta har Thorleif Pettersson påstått i sin rapport från år 2006 

”Vilka är annorlunda? Om invandrares möte med svensk kultur”. Han har undersökt hur den 

politiska kulturen och postmodernismen ser ut i olika stater runt om i världen och på så sätt 

jämfört dem. Jag blev väldigt fäst vid det här resonemanget och jag fortsatte att utveckla min 

egen tanke. Funderingarna kretsade kring ett ständigt dagsaktuellt ämne som jag självklart 

också är intresserad av, EU. En av många aktuella händelser för i år är att det har tillkommit 

ytterligare två nya stater till EU. Detta har inneburit att EU har utvidgats och att Bulgarien 

och Rumänien har blivit de nya medlemmarna. Båda dessa stater har varit kommuniststater 

för inte så länge sedan, men genom åren har staterna lyckats uppfylla EU:s krav på 

medlemskap och därför har dessa blivit medlemmar detta år. Det är här min tanke kring de 

postmaterialistiska värderingarna och den politiska kulturen kommer in. Jag undrade hur 

staternas politiska kultur har förändrats genom åren från det att de har varit östeuropeiska 

stater tills de blev medlemmar i EU.  
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1. Inledning 
 

Den europeiska unionen anses ofta vara svårtolkad och svårförståelig. Det samma 

gäller den politiska kulturen och de postmaterialistiska värderingarna. Sätter man dessutom 

ihop dessa till ett ämne så kan man bli ännu mer förvirrad. Jag har utgått från Ingleharts 

definition på politisk kultur och jag har främst använt mig av World Values Survey och 

European Social Survey för att nå fram till mina resultat. I uppsatsen har jag tagit mig an ett 

östeuropeiskt land och dess utveckling från att vara icke-medlem i EU till att vara det, och se 

om och hur den politiska kulturen har förändrats genom detta medlemskap.  

På grund av begränsat material har jag gjort en pilotstudie på Ungern. Staten är en ung 

medlem av EU, då den blev medlem 2004 när den uppfyllde EU:s krav på medlemskap. Jag 

valde just att se ett östeuropeiskt land eftersom dessa har varit kommuniststyrda stater för 

inte så länge sedan och de har genomgått en rad förändringar mot demokratin. Dessa 

förändringar kan ha haft betydelse för den politiska kulturen och de postmaterialistiska 

värderingarna inom staterna. Att forska kring dessa nya EU medlemmar är ständigt ett 

aktuellt ämne, då nya stater har tillkommit i år och det pågår förhandlingar med kommande 

stater.   

 

 

1.1 Problemområde 

 

Uppsatsen är problemorienterad vilket innebär att den syftar till att lösa något 

forskningsproblem. Problemet i min uppsats är att jag ville se om en institutionell förändring, 

så som EU-inträdet, har haft en betydelse för förändringen av den politiska kulturen i 

Öststaterna, men mer specifikt i mitt fall Ungern. Forskningsproblemet ska man lösa genom 

att man själv finner information som man reflekterar över och försöker svara på den 

vetenskapligt relevanta fråga som man har ställt från början. Fråga ska vara en fråga som 

helst ingen annan tidigare har utforskat, eller en fråga som man bygger sin forskning vidare 

kring.  

Jag har utgått från den politiska kulturen och precis som jag nämnde i inledningen och 

förordet så är jag intresserad av EU och dess förändringar och utvidgningar. Därför valde jag 

att kombinera EU med politisk kultur. 

Det ständigt aktuella ämnet inom dessa områden har hittills varit hur och när stater ska 
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kunna bli medlemmar i denna gemenskap. EU ställer upp ett antal krav för att stater ska 

kunna bli medlemmar i EU. Jag ville se om det finns någon förändring i den politiska 

kulturen och de postmaterialistiska värderingarna från det att öststater, som tidigare har varit 

kommuniststater, har blivit medlemmar i EU. Mer sammanfattande har jag undersökt vilken 

roll en institutionell förändring i öststaterna (i mitt fall Ungern) har haft för betydelse av 

förändringen av den politiska kulturen. Ungern har jag valt på grund av att staten har haft en 

kort period av demokratiskt styre men en längre period av kommunistiskt eller socialistiskt 

styre. Det finns några teorier om att det antigen är de institutionella förändringarna som 

påverkar den politiska kulturen och teorier om att förändringen i politisk kultur bidrar sedan 

till en institutionell förändring. 

Varje stat har sin egen politiska kultur och den kan variera från stat till stat. Staterna 

kan ha olika värderingar som i sin tur avgör i vilken utvecklingsnivå man hamnar i. Den mest 

eftersträvade resan är att värderingarna förändras från att vara moderna till postmoderna. 

Dessa kan inte förändras över en natt utan förs över från generation till generation, alltså det 

krävs en längre tid om det ska ske förändringar. Men det behöver absolut inte betyda att 

förändringarna är stora över tiden. 

Motiveringen till att utforska det här området är att jag ville se hur mycket en stat kan 

förändras eller inte förändras genom åren för att kunna vara med i en sådan gemenskap som 

EU, där de ursprungliga staterna har en någorlunda liknande postmaterialistiska värderingar. 

Jag valde att koncentrera mig på detta eftersom jag inte har hittat någon tidigare forskning 

om sådana jämförelser över tiden, från att inte vara en medlemsstat till att vara medlem samt 

hur den politiska kulturen har förändrats över tiden. Men man bör inte glömma att det också 

kan vara så att inträdet i EU inte är den enda faktor som har påverkat utvecklingen mot 

postmodernismen och förändringen i den politiska kulturen, utan det kan självfallet vara fler 

faktorer som påverkar. Exempel på sådana faktorer är bättre ekonomi, utbildning, 

självständighet, religion, utveckling och så vidare. För att testa min studie och för att komma 

fram till bra svar på mina frågor har jag valt ett antal variabler som kan ha påverkat den 

politiska kulturen och de postmoderna värderingarna i staten. 

Min analysenhet är i första hand Ungern, vilket jag kommer att gå in på mer och 

förklara ytterliggare längre fram i uppsatsen. De variabler som jag har använt mig av för att 

förklara förändringarna i den politiska kulturen och de postmaterialistiska värderingarna i 

Ungern är ekonomi, utbildning, självständighet och frihet, utveckling och sist men inte minst 

så ville jag se om inträdet i EU har påverkat den politiska kulturen. Bakgrunden till att jag 

har valt just dessa variabler är min teori som behandlar dessa variabler på något sätt och 
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dessa är några av fler variabler som kan påverka den politiska kulturen. Variablerna har jag 

valt på grund av att jag tror att dessa är några av de grundläggande sakerna som bör fungera i 

en stat om man vill utvecklas mot det bättre. Dessa förklaringsfaktorer kommer jag att 

förklara mer utförligt i teoridelen.  

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen och med min fråga är att ta reda på om och hur Ungern har 

förändrats när det gäller den politiska kulturen och de postmaterialistiska värderingarna efter 

att det framgångsrikt har förhandlat om medlemskap och blivit medlem. I och med detta är 

syftet också att ta reda på hur EU har agerat när det gäller förändringarna av den politiska 

kulturen i denna nya medlemsstat från Östeuropa. Samtidigt ville jag ta reda på om det 

medvetna eller omedvetna agerandet från EU:s sida har påverkat den politiska kulturen och 

de postmaterialistiska värderingarna. 

 

 

1.3 Frågeställning 

 

För att kunna centrera mig i detta område har jag ställt en fråga som jag har försökt att 

besvara så gott jag har kunnat. Jag har naturligtvis gjort avgränsningar som har hjälpt mig 

med att få ett så bra svar som möjligt, men om dessa avgränsningar får ni läsa om i kapitlet 

om avgränsning. Min huvudfråga är: 

Har den politiska kulturen förändrats, och i vilken utsträckning, i den nya EU-

medlemsstaten Ungern som har tillkommit till EU år 2004? 

Frågan kommer att ge mig svaren på hur mycket den politiska kulturen har ändrats och 

vad som har kommit först, antingen institutionell förändring som påverkat den politiska 

kulturen eller om den politiska kulturen har kunnat bidraga till den institutionella 

förändringen. 
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1.4 Avgränsning 

 

De stater som jag från början tänkte ta med i undersökningen var ett fåtal stater från det 

tidigare Östeuropa som har gått med i EU. Men för att kunna knyta an till de ”gamla” EU-

staterna så har jag även tänkt ta med och jämföra några av dem. Dessa skulle kunna vara 

stater som liknar de östeuropeiska staterna men också stater som inte alls liknar. En annan 

sak som jag tyckte skulle vara intressant att utforska är att jämförda de nya medlemmarna 

med Sverige eftersom det är enligt Thorleif Pettersson det mest annorlunda landet 

(Pettersson, 2006). Men när jag började komma djupare in på mitt material insåg jag att det 

inte fanns den data som jag behövde från de stater som jag från början tänkte studera. World 

Values Survey och European Social Survey hade data på alla öststater som jag tänkte studera, 

men bara fram tills det att de blev medlemmar. Det fanns alltså ingen registrerad data på 

dessa stater efter medlemskapet i EU. Den enda staten som hade uppgifter från både tiden 

innan den blev medlem och efter var Ungern. Detta gjorde att jag bestämde mig för att göra 

en pilotstudie av denna stat, alltså Ungern. Detta har det kanske gjort lite svårare att 

genomföra undersökningen, men detta skulle i så fall vara en början till ett mer utbrett arbete 

i framtiden. 

När jag valde att göra denna pilotstudie av Ungern funderade jag på från vilka 

tidsperioder jag skulle börja analysera staten. Denna tids avgränsning är ett måste när jag gör 

en sådan här studie för att arbetet inte skulle bli allt för omfattande. Jag har bestämt att jag 

analyserar staten från det att den har varit en kommuniststat tills att staten har blivit en EU – 

medlem. Dessa tidsperioder är följaktligen från år 1982 till år 2005, (Ungern blev EU – 

medlem år 2004.). Jag har valt dessa tidsperioder för att jag tror att jag får med en ganska stor 

bredd på hur utvecklingen i Ungern har förändrats och byggts fram, och på så sätt har jag 

kunnat se de förändringar i den politiska kulturen och i de postmaterialistiska värderingarna. 

Mitt arbete utgår från en teori som jag har prövat i analysen. Denna teori är den 

politiska kulturen som Inglehart har definierat och skrivit om i sin bok Modernization and 

Postmodernization. Cultural, economic and political change in 43 societies. Dessutom har 

jag använt mig av Almond och Verbas The Civic Culture som en komplettering till Ingleharts 

teori. Jag har även tagit hjälp av Thorleif Petterssons analys och resultat. 
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1.5 Metod 

 

Den analysmetod jag har använt mig av för att svara på min fråga är jämförande 

kvantitativ metod.  

Den kvantitativa metoden har jag använt mig av genom att jag har gjort olika 

uträkningar, tabeller och diagram för att se hur långt Ungern har kommit i sin utveckling mot 

den postmoderna nivån. På så sätt har jag kunnat se om teorin har något speciellt samband 

med utvecklingen av medlemskapet i den nya EU-medlemsstaten. Jag har undersökt och sett 

vilka skillnader det finns i Ungern när det gäller den politiska kulturen före och efter inträdet 

i EU, alltså över tiden, och då har jag att tittat på de olika faktorer som ”styr” den politiska 

kulturen och samtidigt tittat från EU:s perspektiv. 

 

1.5.1 Validitets- och reliabilitetsfrågor 

 

Det är viktigt att uppnå validitet och reliabilitet i en forskningsuppsats eller rapport. 

Validitet kan förklaras på tre olika sätt. Första förklaringen är att forskaren ska ha 

överensstämmelse mellan den teoretiska definitionen och den operationella indikatorn. Den 

andra förklaringen som förklarar validitet innebär att man ska försöka undvika systematiska 

fel, och sist men inte minst den tredje förklaringen är att forskaren undersöker det han/hon 

påstår att han/hon undersöker. 

Problemet i min uppsats kan vara överensstämmelsen mellan mina teoretiska begrepp 

och hur man mäter dem, och det gäller framför allt politisk kultur. Med detta menar jag att 

mina teoretiska begrepp kan vara svåra att mäta i och med att det är olika värderingar hos 

befolkningen i ett land man mäter. Politisk kultur är ett vitt begrepp och kan vara väldigt 

svårtolkat eller för vagt. Detta på grund av att många olika värderingar ligger bakom den 

politiska kulturen och på så sätt kan dessa vara svåra att tolka i och med att den politiska 

kulturen mäts i olika steg och på så sätt förs staterna in i olika nivåer beroende på hur dessa 

värderingar förhåller sig i en stat. 

Jag har valt, som jag nämnde här ovan, att först och främst utgå ifrån Ungern eftersom 

det här finns information både från innan staten blev medlem och efter att staten har blivit 

medlem i EU. Men jag har självklart försökt att undersöka fler stater för att hitta sådan 

information som gynnar min undersökning. Det som kan ha påverkat min forskning är att det 

inte finns tillräckligt med data från de andra östeuropeiska staterna som skulle kunna vara 

användbara, men då har jag ställt min fokus mer vid att bara undersöka Ungern. Dessutom 
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har jag varit källkritisk när det gäller det insamlade materialet för att få fram det resultat som 

jag önskar, alltså ett korrekt resultat. Detta är en viktig del eftersom det inte går att lita på 

icke säkerställt resultat. 

 

 

1.6 Material 

 

När det gäller operationaliseringen av teorin har jag främst använt mig av 

primärkällorna World Values Survey (WVS), European Social Survey (ESS) och Quality of 

Government (QOG) för att få fram de data som finns registrerade om hur den politiska 

kulturen ser ut i Ungern genom de olika tidsperioderna. Med dessa data har jag kunnat göra 

min jämförande studie över tiden och över förändringen av den politiska kulturen. Jag har 

tagit hjälp av ESS:s ”education net” och Statistisk analys med hjälp av SPSS för Windows, 

där det visas hur man på bästa sätt kan göra uträkningar, komma fram till resultat, alltså hur 

man på bästa sätt operationaliserar sin studie när man använder sig av sådana här program.  

Jag kommer att förklara utförligare i teoridelen varför jag har valt just dessa böcker jag 

har valt som mina sekundärkällor, men här nämner jag kort vilka jag har använt mig av.  

Det material jag har använt mig av för att få svar på frågeställningen är litteratur som 

har skrivits om den politiska kulturen, alltså olika teorier om politisk kultur. Här har jag till 

exempel böcker som Modernization and Postmodernization. Cultural, economic and 

political change in 43 societies av Inglehart, som också är min grund för min teori, The Civic 

Culture av Almond & Verba, som är en komplettering till Ingleharts bok. Dessutom har jag 

använt mig av Modernization, Cultural, and Democracy. The Human Development Sequence 

av Inglehart & Welzel, där finns förklaringen om det är den politiska kulturen eller de 

institutionella förändringarna som sker först i en stat. Men för att kunna koppla den politiska 

kulturen till dagens och min aktuella fråga så har jag även använt mig av böcker och artiklar 

om hur EU ställer kraven för ett medborgarskap. Dessutom, för att få en koppling mellan 

teorin och analysen, har jag tagit reda på hur staternas historia har sett ut när det gäller den 

politiska kulturen i landet.  

Ett problem är jämförelse mellan WVS och ESS, varav det senare inte har ett index 

med postmaterialistiska värderingar. Jag kommer att försöka skapa ett sådant i uppsatsen, 

men det visar sig vara mer komplicerat än vad som går att lösa i denna uppsats. 

 

 



  9 

1.7 Disposition 

 

Dispositionen ser ut på så sätt att jag först och främst har inlett min uppsats med att 

sätta in läsaren i mitt problem, syfte och metodologi, vilket beskrivs i kapitel ett. Här har jag 

tagit upp vad som ska undersökas, varför, på vilket sätt och hur jag ska gå till väga för att få 

fram resultaten.  

I kapitel två kommer jag att beröra sådant resultat som olika forskare har kommit fram 

till då det gäller den politiska kulturen och de nya EU staterna, alltså jag har beskrivit vad 

man har gjort för tidigare forskningar kring det här ämnet. Fortsättningsvis i samma kapitel 

kommer jag att beskriva den teori jag har använt mig av. Tidigare forskning och teori går lite 

in i varandra i och med att det förklaras vilka teorier man har kommit fram till i den tidigare 

forskningen, och det är en av dessa teorier jag har använt mig av. Men jag kommer att 

försöka klargöra på bästa möjliga sätt den grundteori som jag kommer att använda mig av i 

teorikapitlet.  

Analysen kommer att finnas i kapitel tre. Här kommer jag att göra tabeller och diagram 

över de förändringar jag har funnit. Jag kommer självklart också väva in min teori och utifrån 

det komma fram till själva resultatet. En sak till som kommer att finnas i analysen är EU:s 

syn på hur stater kan och bör förändras för att bli medlemmar i EU. Enkelt kan man säga att 

jag kommer att analysera och komma fram till ett resultat i detta kapitel.   

Sist men inte minst kommer kapitel fyra, sammanfattning. I detta kapitel kommer det 

att finnas en sammanfattning av min uppsats, allt ifrån inledningen, problemområdet, syftet, 

metodologin till själva analysen och resultaten.   
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2. Tidigare forskning och teori 
 

2.1 Tidigare forskning 

 

Svaren på min fråga måste ha en grund. Denna grund bygger på det tidigare material 

som har forskats fram. Har jag ingen tidigare forskning bakom mig då kan jag heller inte 

analysera fram mina svar. Det är därför jag valde att utgå ifrån författarna Almonds och 

Verbas och Ingleharts definitioner på vad politisk kultur är, för att från första början kunna få 

en bra grund till svaret. Här nedan har jag beskrivit kortfattat vad som hittills har forskats 

kring. Därefter börjar med att ta upp teorin och definitionerna på postmodernism och 

postmaterialistiska värderingar. 

Det man inte vet ännu är hur mycket den politiska kulturen har förändrats i de 

dåvarande kommuniststyrda öststaterna men nuvarande EU-medlemmarna. För att kunna få 

reda på detta kan man beröra postmodernismen för att se likheterna eller skillnaderna och 

man skulle även kunna jämföra med de ”mest postmoderna” staterna. Genom detta skulle 

man kunna se hur långt i utvecklingen staterna har kommit när det gäller postmodernismen.  

I artikeln ”Vilka är annorlunda?” av Thorleif Pettersson och Yilmaz Esmer förklaras 

olika aspekter som bör vara uppfyllda för att en stat ska klassas som postmodern. Det är 

religionen, könen, de sociala värderingarna och graden av utveckling i ett land som avgör hur 

långt ett land har nått när det gäller modernismen och postmodernismen (Pettersson, 2006). 

Ju starkare, rikare och mer utvecklat land, desto större är chansen att staten utvecklas i 

positiv riktning, vilket är mot postmodernismen (Inglehart, 1997). Det finns olika forskningar 

som har gjorts där man har tagit upp olika värden och utifrån dessa har man rangordnat 

staterna i Europa och andra världsdelar i diagram. Här har man kunnat visa vilka stater som 

liknar varandra i vissa frågor och värderingar och vilka stater som skiljs åt mest. Liknande 

undersökningar skriver Inglehart om i sin Inglehart-Welzel Cultural Map of the World 

(Inglehart & Wenzel). Det är också på grund av de emancipativa värden, som innehåller 

bland annat tillit, socialt kapital, tolerans och öppna sociala relationer, som en stat kan 

utvecklas i rätt riktning (Pettersson, 2006). Dessa emancipativa frihetsvärden uppfylls om 

vissa samhälleliga faktorer fungerar. Några viktiga faktorer är medlemskap och aktivitet i 

sociala rörelser, fungerande institutioner, små klasskillnader, skola och högre utbildning, 

historia, och tradition, medias bilder av samhället, bostadsområden samt relationen mellan 

barn och föräldrar (Ibid.). Man strävar efter att uppfylla dessa värden och i och med att dessa 
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uppfylls så småningom så kan folket rikta in sig på vad de själva vill få ut av livet och man 

ser mer till livskvalitetsfrågorna. 

En förutsättning för att en stat ska kunna utvecklas och för att man ska kunna gå mot ett 

postmodernt tillstånd så måste både politiker och de ”vanliga” medborgarna kunna lita på 

varandra. Medborgarna måste kunna känna förtroende för statens politiska system genom att 

de vet att det inte förekommer korruption där man kan muta någon för att få vad man själv 

vill. Bo Rothstein skriver i artikeln ”Förtroende för politiska institutioner” om just detta 

problem, som kanske inte verkar vara en viktig faktor för utvecklingen i en stat men som 

visar sig vara det. Detta är en del av en stats politiska kultur och därför tycker jag att detta är 

viktigt att behandla eftersom dessa nya medlemsstater har genomgått dessa problem. 

Inglehart anser att om en stat ska ha en stabil demokrati så måste den först ha tillväxt i 

ekonomin, social struktur och kultur. Det är de starkare och rikare staterna och människorna 

som kan gå mot de postmoderna värderingarna (Inglehart, 1997). I och med detta så visar 

Inglehart att demokratin är en viktig faktor för den politiska kulturen, men att det är den 

ekonomiska tillväxten som påverkar till vilken grad det ska finnas en stabil demokrati. Men i 

Östeuropas stater har krig, icke demokratiska politiska system och korruption stoppat 

utvecklingen under olika tidsperioder. Detta har gjort att man bara har strävat efter att ha 

grundläggande ekonomisk och fysisk säkerhet, och då har man inte haft tilltro på det 

politiska systemet. Först och främst måste folket ha de grundläggande behoven för att kunna 

tänka framåt. Det är just de kraven, som EU ställer som måste uppfyllas för att man ska 

kunna vara medlem, och som kanske har gjort att den politiska kulturen har förändrats.  

I västvärlden var industrialiseringen kopplat till sekularisering. Men vissa forskare har 

kommit fram till att en del av de muslimska länderna som till exempel Iran och Lybien har 

hoppat över den här delen av utvecklingen, eftersom dem inte anses vara sekulariserade 

stater. Och utifrån detta har man dragit slutsatser att staten inte behöver genomgå alla faser 

som leder till modernisation, utan staterna kan ändå gå framåt i sin utveckling.  

Innan Sovjetunionens fall 1989-1990 var Europa delat i två delar, väst och öst. Ungern 

tillhörde öst delen men när Sovjets fall var ett faktum skapades möjligheten till ett närmande 

från både väst och öst. Detta medförde att många Öststater ansökte medlemskap i EU. 1993 

enades EU om att dessa sökande stater skulle bli kandidatländer och man började förhandla 

om att sätta in ekonomiskt stöd till dessa nyblivna demokratier. Men staterna har även fått 

krav som skulle uppfyllas för att de skulle få bli medlemmar. Dessa tre krav eller villkor är:  

”1) För det första ett politiskt villkor: kandidatlandet skall ha stabila institutioner som 

garanterar demokrati, rättsprincipen, mänskliga rättigheter samt respekt för och skydd av 
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minoritet 

2) För det andra ett ekonomiskt villkor: kandidatlandet måste ha en fungerande 

marknadsekonomi liksom kapacitet att hantera det konkurrenstryck och de marknadskrafter 

som råder inom unionen 

3) Det tredje villkoret är förmågan att uppfylla de skyldigheter som följer av 

medlemskapet, inbegripet anslutning till målen om en politisk, ekonomisk och monetär union. 

Detta betyder att kandidatländerna måste ta över EU:s regelverk i sin helhet.” (Fontaine, 

2004, s.12) 

Dessa nya kandidatländer har varit diktaturer och de har varit planekonomirer och på så 

sätt var dessa villkor en stor utmaning. 1997 hade nästan alla kandidatländer uppfyllt det 

första villkoret, som innebär att man ska ha stabila politiska institutioner som garanterar 

demokrati, rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och skydd av minoriteter, men de två andra 

kraven var svårare att uppnå. Året efter bestämde sig EU för att inleda förhandlingar med de 

sex kandidatländerna som hade kommit längst i sin utveckling. Dessa fem var Polen, Ungern, 

Tjeckien, Estland, Slovenien och Cypern, men dessa utvidgades senare till ytterligare sex 

stater. Dessa sex var Lettland, Litauen, Slovakien, Rumänien, Bulgarien och Malta. För tio 

av de tolv slutfördes förhandlingarna i Köpenhamn i december 2002, och den första januari 

2004 inträdde tio stater i EU.  De två som inte kom med i utvidgningen det året var Bulgarien 

och Rumänien men de blev medlemmar den första januari i år, 2007. Detta har inneburit att 

EU nu består av 27 medlemmar, samtidigt som det pågår förhandlingar om framtida 

medlemskap för Makedonien, Kroatien och Turkiet. De här senaste utvidgningarna skiljer sig 

åt från de tidigare utvidgningarna. Detta på grund av att de nya medlemsstaterna är både fler, 

fattigare och mer jordbruksberoende (Tallberg, 07). 

Alla stater som blir medlemmar av EU måste följa EU:s värderingar och normer till 

fullo (Europeiska kommissionen, 2001). Rumänien till exempel har varit det senaste landet 

med övergången till demokratin av alla de andra staterna som har varit under Warsava pakten 

(Linz & Stepan, 1996), men ändå så har staten lyckats uppfylla EU:s krav på medlemskap. 

Ytterligare aspekter som skulle kunna beröras är staternas historiska och ekonomiska 

bakgrund eftersom denna är viktig för att se hur den politiska kulturen har utvecklats. En 

stats politiska historia och ekonomi är bakgrunden till varför staten ser ut som den gör idag. 

Hur förhandlingarna började med EU och hur allt har fortsatt och sett ut efter medlemskapet, 

när det gäller Bulgarien och Rumänien, beskrivs i artikeln “Who pays for entering Europe? 

Sectoral politics and European Union accession” som är skriven av J. C. Sharman (University 

of Sydney, Australia) (European Journal of Political Research). Man kan även få historiska 
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fakta, hur EU fungerar och hur situationen ser ut nu inom EU på EU:s Internet sida. 

Europeiska kommissionen kan också vara till hjälp om man ska göra en sådan här studie. Här 

kan också en annan synvinkel skapas. Denna är att man ser på den hela situationen med den 

politiska utvecklingen och folkets syn på politiken genom EU:s synvinkel. 

 

 

2.2 Teori 
 

För att se hur den politiska kulturen har påverkats i en Öststat från att vara icke medlem 

till att vara medlem i EU måste man utgå från en grund, precis som jag nämnde här ovan. 

Denna grund kan utgöras av olika förklaringsvariabler, metoder och teorier. Jag har tidigare 

förklarat klart och tydligt vad jag vill undersöka, på vilket sätt samt vilket material jag har 

använt mig av.  Men för att nå fram till min analys har jag använt mig av teorin om politisk 

kultur som en grund.  

Jag har använt mig främst av Ingleharts teori och förklaring om politisk kultur. Hans 

definition av politisk kultur är att det är ett system av attityder, värderingar och kunskap, som 

delas av de flesta medborgarna i samhället och som överförs från en generation till en annan, 

samt att politisk kultur definieras som välbefinnande och en stabil demokrati (Inglehart, 

1997). Jag har tidigare klargjort att jag dessutom har använt mig av Almond och Verbas 

definition av den politiska kulturen som stöd till Ingleharts definition. Deras förklaring skiljer 

sig åt en aning från Ingleharts. Deras definition av politiska kulturen är att det är en 

uppsättning attityder hos medborgarna gentemot det politiska systemet och dess olika delar 

och attityder mot den egna rollen i det politiska systemet (Almond & Verba, 1989, kapitel 1). 

Motiveringen till att jag har valt just dessa teorier är att det var de två första böckerna 

som jag har läst som handlade specifikt om definitionen av den politiska kulturen. Jag tycker 

att dessa är två tungviktare när det gäller politisk kultur och därför har jag bestämt att dessa 

två får utgöra grunden för min teori.   

Den minst eftertraktade nivån är parochial political culture som innebär att staten inte 

har något politiskt system. Den mellersta nivån är subject political culture som innebär att 

man har något slags politiskt system men att det inte finns utrymme för individens eget 

tänkande och handlande. Till sist den högsta nivån participant political culture som innebär 

att det politiska systemet är fullständigt och att det finns ett aktivt deltagande från 

medborgarnas sida. Med detta kan man dela in staterna i olika utvecklingsnivåer beroende på 



  14 

hur den politiska kulturen ser ut. Inglehart tar upp det agrara-, moderna- och postmoderna 

samhället. Ett samhälle som befinner sig i modernisations fasen befinner sig i den industriella 

revolutionen, medan ett samhälle som går mot postmodernismen befinner sig i det stadium 

där livskvalitetsfrågorna är stora och eftertraktade (Inglehart, 1997). En viktig sak att 

anmärka är att förändringarna sker på individnivå, från medborgarna, och att det inte finns 

någon samhällsstadiemodell som staterna kan följa när de når dessa olika faser. 

För att stater ska kunna bli medlemmar i EU så måste de uppfylla vissa krav. Och 

genom att dessa krav uppfylls så måste kanske statens politiska kultur och system ändras, 

eftersom EU kräver att en stat har ett någorlunda stabilt politiskt system, men har en stat inte 

detta så får det stå utanför medlemskapet. Inglehart anser att om en stat ska ha en stabil 

demokrati så måste den först ha tillväxt i ekonomin, social struktur och kultur. Det är de 

starkare och rikare staterna och människorna som kan gå mot de postmaterialistiska 

värderingarna (Inglehart, 1997). I och med detta så visar Inglehart att demokratin är en viktig 

faktor för den politiska kulturen, men att det är den ekonomiska tillväxten som påverkar till 

vilken grad det ska finnas en stabil demokrati. Men i Östeuropas stater har krig, icke- 

demokratiska politiska system och korruption stoppat utvecklingen under olika tidsperioder. 

Och detta har gjort att man bara har strävat efter att ha grundläggande ekonomisk och fysisk 

säkerhet, och då har man inte haft tilltro på det politiska systemet.  

Först och främst måste folket ha de grundläggande behoven för att kunna tänka framåt. 

Bo Rothstein skrev i sin artikel ”Förtroende för politiska institutioner” om att en stats 

politiska institutioner inte kan fungera på bästa sätt om inte folket i staten kan lita på 

varandra, lita på politiker eller på det politiska systemet. Och det är just de kraven, som EU 

ställer som måste uppfyllas för att man ska kunna vara medlem, som kan ha gjort att den 

politiska kulturen har förändrats. Men man ska inte ta för givet att det bara är dessa krav på 

medlemskap som har förändrat folkets värderingar och den politiska kulturen i en stat. 

Här uppstår en väldigt intressant fråga. Frågan är om institutionell förändring påverkar 

den politiska kulturen eller om det är förändringen i den politiska kulturen som leder till en 

institutionell förändring. Enligt Inglehart och Wenzel så frambringar postmaterialistiska 

värderingar institutionell förändring och inte tvärt om. De menar att postmaterialistiska 

värderingar om självförverkligande har visat sig vara starkt korrelera med olika mått på 

demokratin. Dessutom påpekar de att det finns stöd för att dessa värderingar frambringar 

institutionell demokrati och inte tvärtom (Inglehart och Wenzel, 2005). Rothstein påpekar 

däremot att denna förändring sker tvärtemot den Inglehart och Wenzel har kommit fram till, 

alltså att det sker en institutionell förändring först. I analysen har jag försökt ta reda på hur 
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detta förhåller sig i Ungern. Detta på grund av att Ungern har genomgått två stora 

institutionella förändringar och på så sätt är det intressant att se om just dessa har påverkat 

den politiska kulturen eller om det är tvärtom. 

Med globaliseringen och det mångkulturella samhället får många av världens länder 

bättre ekonomi vilket i sin tur leder till att staterna utvecklas ekonomiskt, kulturellt, socialt 

och politiskt, eftersom alla dessa hänger ihop. Utvecklingen går ständigt framåt och en stat 

som har genomgått industrialiseringen återvänder inte tillbaka. I och med detta så har folket 

blivit allt mer utvecklat genom att de har fått nyare kunskaper och bättre förståelse för 

livskvaliteten och folkets värderingar har förändrats. Många stater har redan kommit in i den 

moderniserade fasen och försöker utvecklas ännu mer, alltså mot postmodernismen. Och 

enligt Inglehart så har ju starka och rika länder större chans att bli postmoderna stater. 

Utifrån denna teori har jag kommit fram till att det man inte vet ännu är hur mycket den 

politiska kulturen har förändrats i de dåvarande öststaterna men nuvarande EU 

medlemmarna. Det är ur denna teori som jag har kommit fram till mina funderingar. Den 

första frågan som dök upp i mitt huvud var om medlemskapet i EU har haft en stor betydelse 

för förändringen i den politiska kulturen. Frågan dök upp då jag funderade på att dessa stater 

som blir medlemmar har utvecklats på något sätt och de har dessutom uppfyllt kraven från 

EU:s sida. I och med detta så har det skett en utveckling som tyder på att staten utvecklas och 

går mot ett bättre tillstånd. 

För att ta reda på om det har skett några förändringar i den politiska kulturen sedan 

medlemskapet har jag valt att titta på om medlemskapet i EU, utveckling, utbildning, 

självständighet och självförverkligandet, bättre ekonomi och synen på demokrati har kunnat 

påverka den politiska kulturen och utvecklingen mot de postmaterialistiska värderingarna och 

postmodernismen. Dessa variabler har jag valt på grund av att jag tror att dessa är några av de 

grundläggande sakerna som bör fungera i en stat om man vill utvecklas mot det bättre.  

Det jag ska undersöka med hjälp av de här ovanstående variablerna är hur den politiska 

kulturen tillsammans med de postmoderna/moderna variablerna i Ungern har förändrats över 

tid. Jag vill förklara hur den politiska kulturen har ändrats genom tiden, från det att staten har 

varit en kommuniststat tills att staten nu är med i EU. 
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2.2.1 Definition av postmodernism och postmaterialistiska värderingar 

 

Om ett samhälle ska kunna bli postmodernt måste den genomgå vissa förändringar. 

Men dessa förändringar går inte att förändra eller uppnå över en natt utan detta tar en längre 

tid, och man måste genomgå vissa faser. 

Men jag nämner än en gång att flera olika kulturer kan finnas i en och samma stat 

eftersom den politiska kulturen utgår från en medborgarnivå. 

Modernismen var förknippat med Västvärlden i och med att industrialiseringen där var 

mest utvecklad. De mest postmoderna länderna som finns idag är de nordiska länderna och 

Nederländerna. Industrialismen spelade stor roll för dessa stater eftersom det var den som 

greppade taget över jordbrukssamhällena. När en stat väl har blivit en industri då får den 

vissa typer av kulturella, politiska och sociala ändringar. Det var den industriella 

revolutionen som satte fart på utvecklingen mot modernismen och till slut postmodernismen. 

Förr ett antal år sedan såg man bara västvärlden som en modernisation men mycket har hänt 

och länderna i Öst Asien har gått mot modernismen. Ekonomisk tillväxt främjar demokratin, 

men den förutsätter att den ger vissa ändringar i kulturell och social struktur, anser Inglehart, 

vilket visas i figur ett. 

 

Figur 1. Ekonomisk tillväxt främjar demokratin. 

 
Källa: Inglehart, 1997. 

 

Det finns två olika versioner av modernism och dessa är den marxistiska versionen och 

den weberianska versionen. Den marxistiska hävdar att den ekonomiska tillväxten avgör hur 

det politiska och kulturella samhället ser ut, medan den weberianska versionen hävdar att 

kulturen formar det ekonomiska och politiska livet. Dessa teorier visar på att det kan gå i 

olika riktning när det gäller utvecklingen i ett samhälle (Inglehart, 1997, s. 9f).  

Först och främst spelar demokratin en stor roll i hur samhället kommer att se ut. 

Demokratin är en viktig faktor när det gäller den politiska kulturen. För att få ett postmodernt 

Ekonomisk tillväxt 

Social struktur 

Kulturell struktur 

Demokrati 
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samhälle måste ekonomin vara väl utvecklad. Eftersom de flesta stater idag har gått igenom 

en industri revolution har de utvecklad ekonomin. Men en stat kan inte enbart bli postmodern 

genom att ekonomin fungerar och är väl utvecklad, utan staten måste ha en god social 

struktur och kultur. Detta leder i sin tur till att demokratin i landet blir stabil, och då är staten 

på väg mot ett postmodernt samhälle. Enligt Inglehart har de starkare och rikare länderna och 

folken större chans att bli postmoderna. Jag tror att detta beror på att dessa stater har mer 

resurser att använda sig av och på så sätt kunna utvecklas till det positiva, genom att utveckla 

det kulturella, politiska och sociala livet. Ett utvecklat kulturellt systemet är viktigt att ha 

eftersom det hänger ihop med det politiska och ekonomiska systemet. Alltså så behöver det 

politiska och ekonomiska systemet stödjas av det kulturella för att samhället ska kunna 

överleva (Inglehart, 1997). 

Det postmoderna samhället tar hänsyn till vad folket vill ha och vad de strävar efter i 

livet, som till exempel förändringar i styrelseskicket, religionen, familjen, arbetet och det 

sexuella beteendet. Äldre generationer har svårare att ta till sig nya paradigm medan de yngre 

generationerna anpassar sig lättare, påpekas i Ingleharts bok. Detta kan bero på att man på 

senare tid har fått en bild av samhället där livskvaliteten spelar större roll än att vi bara ser till 

hur vi på bästa sätt ska kunna överleva.  Nutidens värderingar har ändrats och idag har vi 

kanske andra förväntningar på hur samhället ska se ut än vad man hade tidigare i historien. 

De yngre generationerna strävar därför efter utbildning, individuellt självstyre och 

självuttryck. Postmodernism, i jämförelse med modernism, går mot ett mer humant samhälle 

med mer utrymme för det individuella självstyret, självuttryck och tvistefrågor (Inglehart, 

1997). Enligt Inglehart är postmaterialistiska värderingar sådana värderingar som ser till 

livskvalitetsfrågor och självuttryck. Om folket i en stat har den grundläggande säkerheten 

kan man sträva efter mer, så kallade livskvalitetsfrågor. Genom att man strävar efter detta 

kan man sedan placera in staten i de här olika kategorierna ”postmodern” eller ”modern”. 

I kapitel tre kommer jag mestadels att använda mig av orden ”postmaterialistiska 

värderingar” men i några enstaka fall kommer jag att använda mig av ”postmoderna 

värderingar”. Enlig mig har orden samma innebörd. Skillnaden är bara att Inglehart använder 

sig av de förstnämnda orden medan WVS och ESS för det mesta använder sig av 

”postmoderna värderingar”. 
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3. Analysen 
 

Först och främst har jag börjat med att analysera empirin. Genom analysen har jag fått 

fram svaret på min fråga och sedan har jag sammanfattat resultaten och svaret. 

Analysen här nedan har jag gjort på så sätt att jag först har gjort tabeller på WVS från 

åren 1982, 1991 och år 1999. Det är bland dessa år som den första institutionella 

förändringen sker och det är här vi kan se hur den politiska kulturen och de 

postmaterialistiska värderingarna har påverkats. Sedan har jag använt mig av ESS för att få 

fram information om hur den politiska kulturen och de postmaterialistiska värderingarna ser 

ut efter medlemskapet i EU, åren 2002 och 2005, alltså efter den andra institutionella 

förändringen.  

Problemet med detta har varit att WVS och ESS inte har haft samma variabler och då 

har jag tagit fram sådana variabler som kan räknas som postmaterialistiska värderingar i ESS 

och på så sätt har jag utgått från dessa när jag har gjort jämförelsen över tiden. Dessutom har 

jag i slutet av min analys tagit med alla stater och gjort en faktoranalys med hjälp av ESS. 

Detta har gjort att jag har fått fram ett genomsnitt i varje land, vilket jag kommer att förklara 

mer ingående längre fram i analysen. 

För att få ett svar på min fråga har jag tagit upp olika variabler som kan påverka den 

politiska kulturen och de postmaterialistiska värderingarna. Genom att titta på om dessa 

variabler har ändrats har jag kunnat se i vilken riktning staten har utvecklats. I studien från 

WVS har jag undersökt variabler som kan visa hur välbefinnandet, självförverkligandet, 

självkänslan, självständigheten, friheten och demokratin förhåller sig bland folket i Ungern. 

De variabler jag använde mig av i tabellerna, för att få fram just hur den politiska kulturen 

och de postmaterialistiska värderingarna ser ut på detta område, var ”feeling of happines”, 

”satisfaction with your life”, ”how much freedom of choice and control” och ”freedom or 

equality”. En ytterligare variabel som jag har analyserat är hur de ekonomiska förhållandena 

bland folket har haft en påverkan. I studien från ESS har jag undersökt variabler som mer tar 

upp livskvalitetsfrågor. Dessa variabler är ”importatnt to seek fun and things that give 

pleasure”, ”important to make own decisions and be free”, ”trust in country’s parliament”, 

”how satisfied with life as a whole”, ”state of education in country nowdays”, ”gays and 

lesbians free to live as they whish” och ”how happy are you”. Variabeln kommer att visa hur 

dessa värderingar har ändrats i Ungern från åren 2002 till 2005. 

Det viktiga med tabellerna är att jag har tittat på signifikansnivån, vilken visar om 
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studien är säkerställd eller om den inte är helt att lita på genom att slumpen kan ha gett 

resultaten. Där signifikans är att lita på då blir mitt resultat självklart reliablare och jag kan få 

ut mer av min studie. 

Jag har alltså börjat med WVS:s studie, och därefter har jag fortsatt med ESS. Jag har 

gjort många fler tabeller och diagram än vad jag har kunnat ta med här i analysen men jag har 

tolkat dessa och skrivit ner vad jag har kommit fram till istället för att ha med tabellen, så att 

ingen värdefull information har gått bort. 

 

3.1 Tabellanalys från World Value Survey 

 

I inledningen på detta kapitel visade jag vilka variabler jag skulle använda mig av för 

att få fram hur olika värderingar och hur den politiska kulturen har förändrats genom den 

första institutionella förändringen i Ungern, alltså från år 1982 till år 1999. I tabellanalysen 

från WVS har jag sökt svar på hur modern/postmodern staten Ungern har varit åren innan 

inträdet i EU för att lättare kunna se om det verkligen är medlemskapet i EU som har bidragit 

till den största förändringen mot postmodernismen. 

Först och främst har jag tagit med tabellen på hur de postmaterialistiska värderingarna, 

materialistiska värderingarna och en blandning av dessa har sett ut i Ungern åren 1982, 1991 

och 1999. Detta visar hur dessa värderingar förhåller sig till de olika åren som studien är 

gjord, alltså det blir som en liten sammanfattning av hur värderingarna i Ungern hamnar och 

under vilken kategori. 

 

Tabell 1. Postmaterialism i Ungern och undersökningsår: procent, antal svar. 

 Undersökningsår  
1982 1991 1999 Totalt 

Materialister 52,0
712

47,6
449

49,5
468

50,0 
1629 

Blandning av båda 45,4
622

48,1
454

48,1
455

47,0 
1531 

Postmaterialister 2,6
35

4,2
40

2,3
22

3,0 
97 

Totalt 100
1369

100
943

100
945

100 
3257 

Källa: WVS 

Anmärkning: Signifikansnivån för Somer’s d är 0,163. 
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Denna tabell visar hur många procent i Ungern som räknades till antingen materialister, 

postmaterialister eller en blandning av dessa två, vid olika år då man genomförde 

undersökningen. Ur denna tabell kan man utläsa att antalet materialister har minskat från år 

1982 till 1999 med 2,5 procentenheter. Från år 1982 till 1991 var minskningen större, men så 

ökade antalet materialister från 1991 till 1999. Postmaterialister är en liten andel av dessa tre 

grupper. År 1982 var antalet 2,6 %, år 1991 kom en ökning till 4,2 % men år 1999 minskade 

antalet postmaterialister till 2,3 %.  

Utifrån detta kan man tolka tabellen på så sätt att även om Ungern slet sig ur 

Sovjetimperiet och blev en postkommunistisk stat så har inte postmaterialisterna ökat från 

1991 till 1999 utan de har tvärtom minskat, vilket är ett intressant resultat. Detta visar att 

resultatet svagt stöder tesen om att förändringen i politisk kultur kommer först och 

institutionell förändring sen. Detta kan bero på flera olika saker, vilka jag kommer att ta upp 

lite längre fram i analysen. 

Dessa studier från WVS och ESS är genomförda genom att folket har svarat och tyckt 

till om ett stort antal värderingar och frågor som har lett till att man har fått fram hur folket 

förhåller sig till materialismen/modernismen och postmaterialismen.  

Ingleharts definition av politisk kultur är just att det är ett system av attityder, 

värderingar och kunskap som delas av de flesta medborgarna i samhället och som överförs 

från en generation till en annan, samt att politisk kultur definieras som välbefinnande och en 

stabil demokrati (Inglehart, 1997). Medan Almond och Verbas definition är att det är en 

uppsättning attityder hos medborgarna gentemot det politiska systemet och dess olika delar 

och attityder mot den egna rollen i det politiska systemet (Almond & Verba, 1989, kapitel 1). 

Välbefinnande och demokrati är en viktig faktor som definierar den politiska kulturen. På 

grund av detta har jag sökt sådana variabler som kan visa hur välbefinnandet, 

självförverkligandet, självkänslan, självständigheten, friheten och demokratin förhåller sig 

bland folket i Ungern. Jag nämnde här ovan att jag använde mig nedanstående variabler i 

tabellerna, för att få fram just hur den politiska kulturen ser ut på detta område: ”feeling of 

happines”, ”satisfaction with your life”, ”how much freedom of choice and control” och 

”freedom or equality”.  

Enligt Inglehart är även kunskap en viktig faktor som definierar den politiska kulturen, 

vilket Almond och Verba inte nämner i sin definition. Men eftersom jag utgår från Ingleharts 

definition som min teori så har jag valt att se om utvecklingen och utbildningen i Ungern har 

påverkat de postmaterialistiska värderingarna och den politiska kulturen från att vara icke 

medlem i EU till att vara medlem. 
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Precis som jag tidigare sagt i teorikapitlet så har jag fått fram om medlemskapet i EU 

har påverkat den politiska kulturen och de postmaterialistiska värderingarna. En ytterligare 

faktor som jag har analyserat är hur de ekonomiska förhållandena bland folket har haft en 

påverkan. 

Det viktiga med tabellerna är att jag har tittat på signifikansnivån, vilken visar om 

studien är säkerställd eller om den inte är helt att lita på genom att slumpen kan ha gett 

resultaten. Där signifikans är att lita på då blir mitt resultat självklart reliablare och jag kan få 

ut mer av min studie. 

Här nedan kan man se en tabell som visar ”feeling of happines”. Jag ville ha med denna 

tabell eftersom den både visar hur stor andel av folket är materialister, postmaterialister och 

en blandning av dessa och tabellen visar en fyrgradig skala som folket har kunnat välja 

mellan när de har svarat på frågan om hur lycklig man är, samt att lycka kan klassas som 

välbefinnande. Detta är viktigt eftersom folket har kunnat välja mellan fyra olika grupper av 

hur lyckliga de är och dessutom visar tabellen klart och tydligt hur förändringen i 

värderingen har sket mellan dessa grupper och mellan åren. I ett antal tabeller till har jag fått 

fram liknande skalor som i denna tabell. Här är skalan ”very happy”, ”quite happy”, ”not 

very happy” och ”not at all happy”. I tabellen kan man se andelen av postmaterialister i alla 

tre åren och på detta vis kan man se om antalet antingen har ökat eller minskat eller om det 

inte har skett någon större förändring. År 1982 var andelen postmaterialister som var ”väldigt 

lyckliga” 3,2 % och de som ”inte alls var lyckliga” var 2,4 %, alltså det var fler 

postmaterialister som var ”väldigt lyckliga” än ”inte alls lyckliga”. Nio år senare och efter 

Sovjetunionens fall såg dessa siffror annorlunda ut. Men skillnaderna mellan dessa är inte så 

stor som man kan tro. Postmaterialister som var ”väldigt lyckliga” var 3,7 % och de som 

”inte alls var lyckliga” var 3,2 %. Detta betyder att antalet ”inte alls lyckliga” har ökat med 

0,8 procentenheter och antalet ”väldigt lyckliga” har också ökat men med 0,5 procentenheter. 

Det sista året i denna tabell visar att antalet postmaterialister som var ”väldigt lyckliga” var 

1,8 % och att det inte var några som ”inte alls var lyckliga”, eftersom antalet är 0 %. Den 

stora skillnaden som man kan se här är att antalet postmaterialister som är ”väldigt lyckliga” 

först ökar från 1982 till 1991 men sedan sjunker antalet kraftigare år 1999 än vad det tidigare 

har ökat. 

 

 

 

 



  22 

Tabell 2. Postmaterialism, undersökningsår,”feeling of happiness”: procent och antal. 

Feeling of happiness Year of survey  
1982 1991 1999 Total 

Very happy Materialists 45,5
70

45,8
49

44,0
73

45,0 
192 

Postmaterialists 3,2
5

3,7
4

1,8
3

2,8 
12 

Total 100
154

100
107

100
166

100 
427 

Quite happy Materialists 51,6
572

43,9
237

47,9
247

48,5 
956 

Postmaterialists 2,2
20

4,6
25

3,3
17

3,1 
62 

Total 100
915

100
540

100
516

100 
1971 

Not very 
happy 

Materialists 55,2
128

56,1
128

56,9
115

56,0 
371 

Postmaterialists 3,4
8

3,9
9

1,0
2

2,9 
19 

Total 100
232

100
228

100
202

100 
662 

Not at all 
happy 

Materialists 64,3
27

50,0
31

55,8
29

55,8 
87 

Postmaterialists 2,4
1

3,2
2

0,0
0

1,9 
3 

Total 100
42

100
62

100
52

100 
156 

Källa: WVS 

Anmärkning: Signifikansnivån på very happy är 0,907, quite happy är 0,034, not very 

happy är 0,566 och not at all happy år 0,561.  

 

I tabellen som visat ”tillfredsställelse med ditt liv” finns en skala mellan ett till tio, där 

tio innebär att man är tillfredsställd med sitt liv och ett betyder att man inte är tillfredsställd 

med sitt liv. Tabellen är hämtad ur WVS vilket innebär att det är åren 1982, 1991 och 1999 

som visas i tabellen. Antalet ”inte tillfredsställda” postmaterialister år 1982 var 5,7 %, år 

1991 var 5,0 % och år 1999 var 4,5 %. Andelen ”tillfredsställda” dessa år var 8,6 %, 7,5 % 

och år 1999 4,5 %. Innebörden av detta är att både antalet ”inte tillfredsställda med sitt liv” 
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och antalet ”tillfredsställda” har minskat i antal. 

”How much freedom of choice and control” variabeln visade i tabellen en tio gradig 

skala precis som föregående tabell. Nummer ett i tabellen innebär att man inte har någon 

valfrihet och kontroll och nummer tio innebär att man har stor valfrihet och kontroll. Det 

intressanta resultatet jag har fått fram visade sig finnas i ”att man inte har någon valfrihet och 

kontroll”. Det som är intressant är att andelen postmaterialister här var 0 % år 1982 och 1999, 

medan år 1991 var andelen hela 7,5 %. I detta fall måste det ha varit något som hände som 

gjorde att detta utmärkande resultat påvisats. Det antal postmaterialister som anser ”att man 

har stor valfrihet och kontroll” är 1,4 %, 3,6 % och 3,5 % dessa tre år.  

Frågan om ”frihet eller jämlikhet” finns det siffror på från bara de senaste åren, alltså 

det tidigaste året 1982 finns inte med i analysen. I frågan har folk fått välja mellan ”frihet 

före jämlikhet”, ”jämlikhet före frihet” och ”inget utav dessa”. Antalet postmaterialister som 

ville ha frihet före jämlikhet år 1991 var 47,4 % medan denna siffra sjönk till 31,8 % år 1999. 

Postmaterialister som istället ville ha jämlikhet före frihet var 44,7 % år 1991 och här ökade 

siffran till 45,5 % år 1999. När det gäller ”varken frihet eller jämlikhet” var antalet 

postmaterialister 7,9 % år 1991 och 22,7 % år 1999. 

Fungerar inte tilliten bland folket då kan kanske inte det politiska systemet eller själva 

samhället utvecklas tillräckligt och på så sätt kan demokratin hämmas, i och med att folket 

kanske struntar i att göra sin röst hörd och inte respekterar statens institutioner och det 

politiska systemet. Samtidigt är demokrati enligt Inglehart en viktig del av den politiska 

kulturen om man ska kunna nå en så bra utvecklingsnivå som möjligt. På grund av detta har 

jag även analyserat variabeln ”most people can be trusted” och ”satisfaction with the way 

democracy develops”.  

I tabellen ”most people can be trusted” fick jag fram att antalet postmaterialister som 

säger att ”de flesta människorna kan man lita på” var 45,2 % år 1982, 30 % år 1991 och 19 % 

år 1999. Detta innebär att det blev en minskning från år 1982 till 1991 och sedan minskade 

antalet även till år 1999. Att man ”inte kan lita på människor” visar att 1982 var antalet 

postmaterialister 54,8 %, år 1991 var de 70 % och 81 % år 1999. I detta fall har det skett en 

ökning på alla tre åren. Signifikansnivån för år 1982 är 0,192, 1991 är 0,420 och 1999 är 

0,040. Det intressanta som kan utläsas är att år 1991 ökade antalet postmaterialister som både 

tyckte att man kunde lita på de flesta människorna och att man inte kunde lita på dem, alltså 

båda siffrorna i dessa två höjdes samtidigt.  

”Satisfaction with the way democracy develops” – variabeln finns bara med år 1999. 

Detta kan i och för säg vara förståeligt eftersom Ungern inte har haft demokrati i så många år 
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då man undersökte denna fråga. Denna fyrgradiga skala i tabellen visar att antalet 

postmaterialister var 0 % i ”very satisfied”, i ”rather satisfied” var antalet 18,2 %, i ”not very 

satisfied” var antalet 59,1 % och i ”not at all satisfied” var antalet postmaerialister 22,7 %. 

Detta visar att år 1999 var antalet postmaterialister inte så nöjda med hur demokratin har 

utvecklats.  

I utvecklingen mot det postmateriella samhället ser folket mer och mer mot sitt eget 

bästa och sina egna livskvalitetsfrågor på grund av att folket har uppfyllt sina grundläggande 

behov och kan tänka mer på livskvalitetsfrågor, bland annat miljö och fritid. Utifrån dessa 

livskvalitetsfrågor har jag därför gjort en tabell som visar hur stort antal människor skulle ge 

en del av sin lön till miljön. Jag valde att inte ha med tabellen i uppsatsen men att ändå ta upp 

resultatet av den på grund av att detta är en sådan fråga där även ekonomin spelar roll 

eftersom lönen kan variera och vissa människor skulle kanske vilja lägga en slant för miljöns 

skull men inte kan det av ekonomiska skäl. Tabellen visade de två senaste analyserna år 1991 

och 1999. Den fyrgradiga skalan i tabellen är ”strongly agree”, ”agree”, ”disagree” och 

”strongly disagree”. Postmaterialisterna var 5,3 % år 1991 och 4,3 % år 1999 som ”starkt höll 

med” om att de skulle avse en del av sin lön till miljön. I ”strongly disagree” var antalet 

postmaterialister 3,9 % år 1991 och 2,6 % år 1999. Dessa år kunde majoriteten 

postmaterialister tänka sig att ge en del av lönen åt miljön. Det som är svårt att avgöra här är 

om resultatet har påverkats utifrån folkets egna ekonomiska situation.   

Efter en sådan tabellanalys kommer jag fram till mitt sista resonemang som handlar om 

ifall utbildningsnivån påverkar i vilken nivå man hamnar i, antingen den materialistiska, 

mixade eller den postmaterialistiska. Man kan kanske få för sig att om man har högre 

utbildning så är man mer medveten om hur miljön fungerar, hur det politiska systemet 

fungerar och så vidare. Därför valde jag att se om utbildning har någon påverkan på just i 

vilken nivå man hamnar i. Följande tabell visar utbildningsnivån på bara år 1999. I tabellen 

kan man se att postmaterialister finns i gruppen ”mellan” när det gäller utbildningsnivån, och 

antalet är 3,5 %. Flest materialister har hamnat på ”låg” utbildningsnivå med 56,6 % medan 

en blandning av dessa har hamnat på ”hög” utbildningsnivå med 61,2 %. Slutsatsen är att 

utbildning spelar en signifikant men inte så dramatisk roll för politisk kultur. Mest är det låg 

utbildning som ger materialism, medan postmateriella i störst utsträckning är utbildade på 

mellannivå. 
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Tabell 3. Postmaterialism, undersökningsår och utbildningsnivå: procent och antal.  

 
Undersökningsår 

Utbildningsnivå  
Låg Mellan Hög Totalt 

1999 Materialist 56,6
313

40,9
117

35,9
37

49,6 
467 

Blandning av båda 41,8
231

55,6
159

61,2
63

48,1 
453 

Postmaterialist 1,6
9

3,5
10

2,9
3

2,3 
22 

Totalt 100
553

100
286

100
103

100 
942 

Källa: WVS 

Anmärkning: Signifikans nivån är 0,000 vilket innebär att resultatet är signifikant. 

 

Sammanfattningsvis har jag fått fram ett väldigt intressant resultat från WVS. Här har 

påvisats att Ungern har i vissa värderingar varit mer postmodern innan år 1989 än efter vilket 

är ett intressant resultat som jag inte väntade mig.  

 

3.2 Tabellanalys från European Social Survey 

 

Tidigare nämnde jag att ESS inte har haft samma variabler i sina analyser som WVS 

har haft. Detta har det gjort svårare att mäta och se den verkliga förändringen från ett icke 

medlemsland i EU tills staten blev medlem. Jag har försökt hitta liknande variabler som 

skulle kunna visa en någorlunda likhet mellan ESS:s och WVS:s analyser. Dessa variabler 

som jag har undersökt är ”importatnt to seek fun and things that give pleasure”, ”important to 

make own decisions and be free”, ”trust in country’s parliament”, ”how satisfied with life as 

a whole”, ”state of education in country nowdays”, ”gays and lesbians free to live as they 

whish” och ”how happy are you”. Variablerna har jag valt på grund av att de kan ingå i de 

postmaterialistiska värderingar och kan klassas som dessa värderingar, samt på grund av att 

dessa kan påverkas genom årens lopp. ESS har inte haft någon variabel som direkt mäter den 

postmaterialistiska nivån utan de har istället sådana variabler som kan klassas som 

postmaterialistiska värderingar som till exempel självförverkligande och olika 

livskvalitetsfrågor. Genom att analysera dessa variabler får jag svar på om inträdet i EU har 

haft betydelse för förändringen av dessa värderingar. 

Här nedan kommer jag att visa de två första tabellerna från ESS. 
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Tabell 4. Undersökningsår och “Important to seek fun and things that give pleasure”: 

procent och antal. 

 Year of survey  
Important to seek fun and things that give pleasure 2002 2005 Total 
Very much like me 26,1

427
29,8 
437 

27,8
864

Like me 32,7
536

35,0 
513 

33,8
1049

Somewhat like me 27,0
443

24,7 
362 

25,9
805

A little like me 9,3
153

6,3 
93 

7,9
246

Not like me 3,6
59

2,9 
43 

3,3
102

Not like me at all 1,3
21

1,3 
19 

1,3
40

Total 100
1639

100 
1467 

100
3106

Källa: ESS 

Anmärkning: Signifikansnivå på Somer’s d är 0,000, vilket innebär att resultatet är 

signifikant. 

 

Tabell fyra visar att det största antalet som har svarat på denna fråga ligger på nivåerna 

”somewhat like me”, ”like me” och ”very much like me”. Utav dessa tre så har ”like me” det 

största procentantalet. Här har det dessutom skett en ökning från år 2002 till 2005 med 2,3 

procentenheter. Resultatet innebär att majoriteten båda dessa år tycker att det är viktigt att ha 

kul och att söka efter saker som ger välbehag.  

I tabellen här nedan kan man utläsa att även här är majoriteten på nivåerna ”somewhat 

like me”, ”like me” och ”very much like me”. Men det är bara den sistnämnda som har ökat i 

procent från år 2002 till 2005, de andra två har minskat. Detta innebär att fler människor år 

2005 tycker att det viktigt att kunna ta egna beslut och att vara och känna sig fri. 

Båda tabellerna har påvisat att det har skett en ökning av välbefinnande och 

självförverkligande variabler från år 2002 till år 2005 i Ungern. De här variablerna medför att 

de postmaterialistiska värderingarna ökar. 
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Tabell 5. Undersökningsår, ”Important to make own decisions and be free”: procent 

och antal. 

 Year of survey  
Important to make own decisions and be free 2002 2005 Total 
Very much like me 34,4

588
37,5 
546 

35,9 
1104 

Like me 35,6
578

34,4 
501 

35,1 
1079 

Somewhat like me 19,5
317

18,8 
273 

19,2 
590 

A little like me 5,5
90

5,4 
79 

5,5 
169 

Not like me 3,4
55

2,6 
38 

3,0 
93 

Not like me at all 1,5
24

1,2 
18 

1,4 
42 

Total 100
1622

100 
1455 

100 
3077 

Källa: ESS 

Anmärkning: Signifikansnivån på Somer’s d är 0,066. 

 

När det gäller tabellen som visar tilliten till Ungerns parlament/riksdag har man använt 

sig av en tiogradig skala där det lägsta innebär att man inte alls litar på parlamentet och där 

tio innebär att man litar fullständig på parlamentet. Tabellens signifikansnivå är 0,000, vilket 

innebär att resultatet är att lita på. Antalet som svarade att de ”inte alls litar på parlamentet” 

är år 2002 7,3 % medan år 2005 är 14,2 %, alltså har antalet nästan fördubblats. De som 

däremot svarade att de ”fullständigt litar på parlamentet” var år 2002 5,8 % och år 2005 2,0 

%, vilket innebär att antalet har mer än halverats.  

Hur nöjd är man med livet i sin helhet fick folket i Ungern också svara på. De hade en 

tiogradig skala där ett var att man upplevde extremt missnöje och där tio var att man var 

extremt nöjd med livet i sin helhet. Signifikansnivån på tabellen är 0,980. Antalet ”nöjda” 

ökade med 0,8 procentenheter från år 2002 till 2005, medan antalet ”inte nöjda” sjönk med 

1,5 procentenheter dessa år. Det högsta antalet visade sig ligga i mitten på skalan men man 

kan ändå se att antalet människor har blivit mer nöjda med livet i sin helhet år 2005 än vad de 

var år 2002. 

Tabellen om ”state of education in country nowdays” har också en tiogradig skala där 
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ett är extremt dålig och tio är extremt bra. Signifikansnivån för tabellen är 0,000. År 2002 

tyckte 3,2 % att utbildningen är extremt dålig, och det blev heller inte bättre år 2005 då denna 

siffra steg till 5,6 %. Men antalet extremt bra har inte förändrats något från 2002 till 2005 

utan ligger på samma nivå med 2,2 %. Även i denna tabell ligger majoriteten någonstans i 

mitten på denna skala. 

Ibland förutsätter man kanske att alla människor ska ha samma rättigheter och 

skyldigheter oavsett sexualitet, men det är inte alltid så folket i vissa stater tycker. I tabellen 

om att homosexuella är fria till att leva sitt liv så som de vill kunde man välja mellan fem 

alternativ. Alternativen var ”agree strongly”, ”agree”, ”neither agree nor disagree”, 

”disagree” och ”disagree strongly”. Signifikansnivån för tabellen är 0,375. Majoriteten 

hamnade under ”agree” med 32,2 % år 2002 och 32,1 % år 2005. Därefter valde många att 

svara ”varken eller”, här var antalet 22,3 % år 2002 och 20,2 % år 2005. I alla kategorier har 

antalet minskat från år 2002 till 2005 förutom i ”disagree”, här har antalet ökat med 3,1 

procentenheter. 

Slutligen tog jag med tabellen som visar ”hur lycklig är du”. Signifikansnivån för denna 

tabell är 0,202. Skalan för tabellen är en tiogradigskala med den lägsta nivån som extremt 

olycklig och högsta nivån som extremt lycklig. Majoriteten av andelen ligger någonstans i 

mitten och uppåt. Men man kan utläsa från tabellen att antalet extremt olyckliga har ökat från 

år 2002 till 2005 från 1,7 % till 2,4 %, och att även antalet extremt lyckliga har ökat dessa år 

från 9,2 % till 11,9 %. 

Sammanfattningsvis kan man utifrån dessa tabeller dra slutsatsen att de 

postmaterialistiska värderingarna har ökat från år 2002 till 2005. Detta kan bero på att staten 

har blivit medlem i EU, men detta är inte säkert eftersom det även kan vara så att andra 

faktorer har påverkat förändringen. 

 

3.2.1 Faktoranalys av attityddimensioner 

 

Faktoranalys innebär att man gör en samtidig analys av observationer på flera eller 

många variabler. Med faktoranalys försöker man få fram dimensioner i ett större antal 

observerade variabler med hjälp av ett mindre antal bakomliggande tänkta variabler, så 

kallade faktorer.  

Precis som jag skrev i början av min analys så har jag gjort en stor tabell genom ESS 

med var de flesta stater i Europa hamnar för dimension, alltså antingen postmaterialismen, 

modernismen eller en blandning av dessa. Genom att tabellen visar var de högsta siffrorna 
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hamnar i för grupp och hur många de är till antalet så kan man se var de flesta europeiska 

stater befinner sig i för dimension. Faktoranalysen har jag gjort på grund av att den visar 

tydligt var de flesta europeiska staterna hamnar i för dimension och den visar vilka 

värderingar de flesta staterna tycker är viktigast. Jag har gjort den här faktoranalysen på 

grund av att jag inte bara får med EU-medlemsstaterna utan jag får med de flesta europeiska 

stater och då kan jag se hur dessa förhåller sig till just de här postmaterialistiska 

värderingarna. En orsak till, till att jag har gjort faktoranalysen har varit att jag har kunnat se 

förhållandet mellan välståndet och de postmaterialistiska värderingarna, dimension ett. Detta 

har jag gjort eftersom en god ekonomi är en viktig del om en stat ska kunna utvecklas ät rätt 

håll enligt Inglehart. Men detta kommer jag att komma in på lite längre fram i texten. 

Detta har jag operationaliserat på så sätt att jag har tagit med ett antal variabler som 

börjar med ”viktigt att…”, till exempel ”viktigt att leva i trygghet och ha en säker livsmiljö”. 

Dessa har jag valt på grund av att de kännetecknar postmaterialistiska värderingar. Genom 

variablerna har jag kunnat se var de högsta siffrorna har hamnat och jag har även tolkat vilka 

variabler som kännetecknar postmodernism, modernism eller en blandning av båda. På så sätt 

har jag kunnat se var de högsta siffrorna har hamnat, antingen postmodernismen, 

modernismen eller en blandning av båda. ”Component” (som betyder dimension) ett 

beskriver postmodernism, två modernismen och tre någon annan dimension som kan vara en 

blandning av dessa två ovanstående men behöver inte vara det.  

Resultatet jag har fått fram visade att de flesta stater med svaren på dessa frågor 

hamnade under postmodernismen. Modernismen och den tredje dimensionen hade samma 

antal siffror. Dimension ett innehåller variablerna: ”Viktigt tänka nya idéer och vara kreativ”, 

”Viktigt vara rik, ha pengar och dyra saker”, ”Viktigt att kunna visa sina förmågor och bli 

beundrad”, ”Viktigt att pröva nya och olika saker i livet”, ”Viktigt att ha det trevligt”, 

”Viktigt att vara framgångsrik och att folk uppskattar framgång”, ”Viktigt att söka äventyr 

och leva ett spännande liv”, ”Viktigt att bli visad respekt av andra” och ”Viktigt att göra det 

som är roligt och saker som är lustfyllt”. 

Dimension ett har höga kvoter på faktorer som vara rik, bli beundrad, pröva nya saker, 

ha det trevligt, vara fri, framgångsrik, ha ett spännande liv och göra det som är lustfyllt. Jag 

bedömer det som relativt motsvarande Ingleharts postmodernism. Dimension två har höga 

koefficienter på faktorer som att leva tryggt och säkert, följa regler, inte väcka 

uppmärksamhet, ha ett stabilt politiskt system, uppföra sig ordentligt och följa traditioner. 

Den dimensionen tolkar jag som motsvarande modernism. 
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Tabell 6. Förhållandet mellan postmaterialistiska värderingar och dimensionerna: 

postmodernism, modernism och en blandning av båda (Roterad Component Matrix). 

Rotated Component Matrix a

,437 -,120 ,427

,642 ,175 -,259

,006 ,156 ,600

,678 ,227 -,011

,063 ,658 ,171

,584 -,110 ,375

-,019 ,632 ,019

,073 ,108 ,673

-,192 ,471 ,299

,621 -,107 ,250

,407 -,002 ,442

,092 ,257 ,630

,725 ,228 ,010

,114 ,625 ,231

,679 -,250 ,078

-,003 ,713 ,162

,472 ,472 -,062

,137 ,234 ,598

,019 ,274 ,607

-,025 ,608 ,157

,615 -,075 ,214

Viktigt tänka nya idéer och
vara kreativ
Viktigt vara rik, ha pengar
och dyra saker
Viktigt att folk behandlas
lika och har lika
möjligheter
Viktigt att kunna visa sina
förmågor och bli
beundrad
Viktigt att leva i trygghet
och ha en säker livsmiljö
Viktigt att pröva nya och
olika saker i livet
Viktigt att göra vad man
blir tillsagd och följa
regler
Viktigt att förstå olika
människor
Viktigt att vara ödmjuk och
modest, att inte skapa
uppmärksamhet
Viktigt att ha det trevligt
Viktigt att ta egna beslut
och vara fri
Viktigt att hjälpa
människor och bry sig
om andras välbefinnande
Viktigt att vara
framgångsrik och att folk
uppskattar framgång
Viktigt att det politiska
systemet är starkt och
säkerställer trygghet
Viktigt att söka äventyr
och leva ett spännande liv

Viktigt att uppföra sig
ordentligt
Viktigt att bli visad respekt
av andra
Viktigt att vara lojal mot
vänner och offra sig för de
närstående
Viktigt att bry sig om
naturen och miljön
Viktigt att följa traditioner
och vanor
Viktigt att göra det som är
roligt och saker som är
lustfyllt

1 2 3
Component

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

Rotation converged in 10 iterations.a. 

 
Källa: ESS 



  31 

Utifrån detta resultat använde jag mig av dimension ett, postmodernismen, och 

dimension två, modernismen, för att skapa ett diagram som visar var staterna befinner sig vid 

olika tidpunkter.  

 

Figur 2. Förhållandet mellan postmoderna och moderna värderingar. 

Källa: ESS 

 

Figuren visar att Ungern har hamnat snett upp åt höger från mitten. De år som visas för 

Ungerns del är år 2002 och 2005 och landet har rört sig i snett upp åt höger från år 2002 till 

år 2005. Om man jämför Sverige med Ungern så har Sverige hamnat snett ner åt vänster och 

de år som visas för Sveriges del är 2002, -04 och 2005. Detta innebär för Ungerns del att 

landet har hamnat mer åt den postmoderna och moderna hållet, medan Sverige har hamnat 

tvärtemot Ungern, alltså både mindre åt det postmoderna och moderna hållet. I en tabell som 

jag har gjort i samband med detta här har jag använt mig av medelvärdet av postmaterialister 

i procent för att se hur staterna i Europa förhåller sig till varandra på detta område. Det visade 

sig att Ungern hade bland de lägsta siffrorna, medan stater som Sverige, Österrike, Italien, 



  32 

Nederländerna och Belgien hade de högsta siffrorna. Men ovanstående tabell visar ett 

annorlunda resultat då det motsätter sig med att Sverige är en av de mest postmoderna 

staterna. Det är ännu inte klart varför dessa två datamängder ger så olika resultat och det är 

inte möjligt att inom ramen för denna uppsats i detalj avgöra den frågan. 

Jag har även framställt ett diagram som visar hur, det jag har tolkat som 

postmaterialistiska värderingar förhåller sig gentemot BNP/capita i Europas stater genom att 

göra en regression. Figuren är gjord med hjälp av ESS:s variabler från åren 2002 till 2005. 

Denna analys har jag gjort på grund av att jag får svar på om det finns något samband mellan 

de postmaterialistiska värderingarna, alltså dimension ett, och BNP/capita i staterna. 

 

Figur 3. Förhållandet mellan postmoderna värderingar och BNP/capita: en 
regressionsanalys. 
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Källa: The QOG Institute och ESS. 
 
För att operationalisera detta har jag framställt ett diagram med Y-axeln som 

postmoderna värderingar, dimension ett, och X-axeln med välstånd, med olika stater. Det 
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samband jag har funnit är R2 = 0,043.  
Sambandet här är inte så starkt eftersom variansen bara är ca fyra procent, vilket 

innebär att välståndet inte leder till postmaterialistiska värderingarna, alltså dimension ett. 
Här nedan har jag en figur som visar förhållandet mellan postmaterialister och välstånd. 

Denna figur har jag gjort med hjälp av WVS:s  variabler på postmaterialister och välstånd 
åren 1982 till 1999. 
 
Figur 4. Förhållandet mellan postmaterialister (%) och BNP/capita. 

 
 
Källa: The QOG Institute och WVS. 
Anmärkningar: Postmaterialistiska värderingar är andel i varje land enligt WVS.  

 
För att operationalisera detta har jag framställt ett diagram med Y-axeln som 

postmaterialister och X-axeln med välstånd, med olika stater. Samband jag har funnit är R2 = 
0,356, vilket innebär att det är en tredjedel av variansen, vilket är ett ganska starkt samband. 
Detta betyder att välståndet till viss del leder till postmateriella värderingar. Men det är inte 
bara välståndet som leder till de postmateriella värderingarna utan det måste även vara andra 
faktorer som spelar in, eftersom välståndet bara är en tredjedel. 
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3.3 Sammanfattning av svar på min fråga 

 

Här nedan kommer jag att sammanfatta de svar jag har fått fram i min analys och på så 

sätt svara på min fråga. 

Har den politiska kulturen förändrats, och i vilken utsträckning, i den nya EU-

medlemsstaten Ungern som har tillkommit till EU år 2004? 

Genom min analys och de tabeller jag har fått fram kan man se väldigt små skillnader i 

förändringen. I vissa frågor har jag märkt att de postmaterialistiska värderingarna har 

förändrats, men inte alltid åt ”rätt” håll. Jag har faktiskt blivit förvånad över vissa resultat jag 

har fått fram eftersom dessa har visat att folket i Ungern hade mer postmaterialistiska 

värderingar innan eller precis vid utbrottet från Sovjetunionen än vad de hade på senare år 

(1999). Detta innebär att den institutionella förändringen just vid denna tid inte hade 

påverkan på dem postmaterialistiska värderingarna När det gäller åren precis innan och efter 

inträdet i EU har dessa skillnader inte varit så stora. En del värderingar har gått mot 

postmodernismen och en del har stannat på samma nivå. Medlemskapet i EU är en faktor 

som ledde till förändringen i den politiska kulturen, men det är inte enbart den som är den 

största faktorn till förändringen. När de östeuropeiska staterna sökte medlemskapet i EU satte 

EU in ekonomiskt stöd för att staterna skulle kunna uppfylla kraven. Detta ekonomiska stöd 

kan ha varit en faktor som har knuffat in staterna mot postmodernismen, eftersom Inglehart 

anser att endast starka och rika stater kan uppnå postmodernismen. Enligt Inglehart spelar de 

ekonomiska förhållandena stor roll eftersom det är utvecklingen i ekonomin som leder till 

demokrati och till att man hamnar i postmodernismen. Men jag har kommit fram till att det 

inte bara är välstånd som leder till de postmateriella värderingarna utan det måste även vara 

andra faktorer som spelar in, eftersom välståndet bara är en tredjedel av de faktorer som 

påverkar den politiska kulturen och de postmaterialistiska värderingarna. Dessutom har jag 

fått fram resultat om att välstånd inte leder till postmaterialistiska värderingar, dimension ett. 

Ungern har blivit en självständig stat och gått mot demokratin, vilket också har gjort att fler 

människor uppskattar sin frihet, sina rättigheter och skyldigheter.  

Ett ytterligare resultat är att det är komplicerat att använda andra datamängder än WVS 

och ESS för att analysera postmodernism-modernism. En jämförande studie av WVS och 

ESS beträffande politisk kultur skulle därför kunna vara en framtida forskningsuppgift. 
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4. Sammanfattning 
 

Jag har löst ett forskningsproblem där jag utgår ifrån den politiska kulturen. Varje stat 

har sin egen politiska kultur och den kan självklart variera från stat till stat. Men staterna kan 

ha olika värderingar som i sin tur avgör i vilken utvecklingsnivå man hamnar i. Den mest 

efterstävande resan är att dessa värderingar förändras från att vara moderna till postmoderna. 

De variabler som jag har använt mig av för att förklara förändringarna i den politiska 

kulturen och de postmaterialistiska värderingarna i Ungern är ekonomi, utbildning, 

självständighet och frihet, utveckling och sist men inte minst så har jag velat se om 

medlemskapet i EU har påverkat den politiska kulturen.  

Syftet med uppsatsen och med min fråga är att ta reda på om och hur Ungern har 

förändrats när det gäller den poliska kulturen och de postmaterialistiska värderingarna efter 

att det har förhandlat om medlemskap och efter att det har gått med i EU. 

Min huvudfråga är: Har den politiska kulturen förändrats, och i vilken utsträckning, i 

den nya EU-medlemsstaten Ungern som har tillkommit till EU år 2004? 

Jag har bestämt att jag analyserar staten från tidsperioderna 1982 till år 2005, (Ungern 

blev EU – medlem år 2004.). Mitt arbete utgår från en teori som jag har prövat i analysen. 

Denna teori är den politiska kulturen som Inglehart har definierat och skrivit om i sin bok. 

För att genomföra studien har jag använt mig av jämförande kvantitativ metod. Problemet i 

min uppsats kan vara överensstämmelsen mellan mina teoretiska begrepp och hur man mäter 

dem och det gäller framför allt politisk kultur. Det som kan ha påverkat min forskning är att 

det inte finns tillräckligt med data från de andra östeuropeiska staterna som skulle kunna vara 

användbara, men då har jag ställt min fokus mer vid att bara undersöka Ungern. 

När det gäller operationaliseringen av teorin har jag främst använt mig av 

primärkällorna World Values Survey (WVS) och European Social Survey (ESS). Det 

material jag har använt mig av för att få svar på frågeställningen är litteratur som har skrivits 

om den politiska kulturen, alltså olika teorier om politisk kultur. Här har jag till exempel 

böcker som Modernization and Postmodernization. Cultural, economic and political change 

in 43 societies av Inglehart, som också är min grund för min teori, The Civic Culture av 

Almond & Verba, som är en komplettering till Ingleharts bok. Men för att kunna koppla den 

politiska kulturen till dagens och min aktuella fråga så har jag även använt mig av böcker och 

artiklar om hur EU ställer kraven för ett medborgarskap.  

Det som har forskats kring tidigare är hur den politiska kulturen och de 
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postmaterialistiska värderingarna har förändrats genom tiden i olika stater. Man har även 

forskat kring EU och dess nya medlemsstater, samt hur lika eller olika dessa är gentemot de 

”gamla” medlemsstaterna. Det man däremot inte har forskat kring är om medlemskapet i EU 

har påverkat den politiska kulturen och de postmaterialistiska värderingarna i staterna från 

Östeuropa. 

De resultat jag har fått fram är att den politiska kulturen och de postmaterialistiska 

värderingarna till viss del har förändrats i och med att Ungern har blivit medlem i EU. En del 

förändringar har gått mot postmaterialistiska värderingar och en del har fortsatt att ligga på 

samma nivå som före medlemskapet i EU. Medlemskapet är inte den enda stora faktorn som 

har påverkat förändringarna utan även andra faktorer har spelat en avgörande roll, så som 

bland annat ekonomi och livskvalitetsfrågor. 
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