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1. Hur värderingar fungerar

2. Varför de har betydelse

3. Hur de utvecklas

4. Vad betyder detta för      

hållbar utveckling?



Opinions are the ripples on the surface of the 
public's consciousness, shallow and easily 
changed. Attitudes are the currents below the 
surface, deeper and stronger. Values are the 
deep tides of the public mood, slow to change, 
but powerful.”

Sir Robert Worcester 
Founder of MORI

“



beteenden

attityder

värderingar



Vad är viktigt för dig?





Hur kan man bredda, fördjupa och 

upprätthålla engagemang i frågor 

som överskrider egenintresse?

Värderingar hjälper oss 
besvara den stora frågan:



VÄRDERINGAR
KOPPLAR

FRÅGOR



\





Schwartz 1992+
A spiritual life, A varied life, A world of beauty, A world at peace, 

Accepting my portion in life, Ambition, An exciting life, Authority, 

Broadmindedness, Capable, Choosing own goals, Cleanliness, 

Creativity, Curiousity, Daring, Detachment, Devout, Enjoying life, 

Equality , Family security, Forgiving, Freedom, Health, 

Helpfulness, Honesty, Honouring of parents and elders, Humble, 

Independence, Influence, Inner harmony, Intelligence, Loyalty, 

Mature love, Meaning in life, Moderation, National security, 

Obedience, Pleasure, Politeness, Preserving my public image, 

Protecting the environment, Reciprocation of favours, Respect for 

tradition, Responsibility, Self-discipline, Self-indulgence, Self-

respect, Sense of belonging, Social justice, Social order, Social 

power, Social recognition, Success, True friendship, Unity with 

nature, Wealth, Wisdom.





Jämlikhet

Visa omsorg
om naturen

Inre harmoni

Social rättvisa

Ett andligt liv

Förlåtande

Vidsynt

En värld av skönhet

Fred i världen

Mogen kärlek

Hjälpsam
Sann vänskap

Visdom

Mening med livet

Ansvarstagande Lojal

Hederlig

Ödmjuk

Självbehärskning

Liknöjd
Artighet

TroendeRespekt för
tradition

Högakta föräl-
drar och äldreFamiljesäkerhet

Social ordning

Åtgärda skulder

Nationell säkerhet
Lagom

Acceptera sitt livsöde

Frihet

Nyfiken

Ett med naturen

Kreativitet
Oberoende

Själv välja
sina målDjärv

Ett omväx-
lande liv

Eget utrymme

Självrespekt
Ett spännande liv

Njuter av livet

Hedonistisk
Njutning

Intelligent

Inflytelserik

Kapabel

Frisk
Framgångsrik

Ambitiös

Socialt anseende
Känsla av 
tillhörighet

Rikedom

Auktoritet

Lydig

Mån om
sitt rykte

Social makt
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Universalism
Självständighet

Stimulering

Njutning

Prestation

Makt

Säkerhet

Välvilja

Tradition

Konformism
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Inre värderingar
Egenvärde. Värden som
i sig är belönande

Exempel:
Samhörighet med vänner och familj
Kontakt med naturen
Att acceptera sig själv 
Social rättvisa, kreativitet

Yttre värderingar
Värderingar som är inriktade på 
yttre godkännande eller belöningar.
Instrumentella värden

Exempel:
Rikedom, materiell tillfredställelse
Social status och prestige
Makt och auktoritet



1. Värderingar är universella

2. Värderingar är inte egenskaper

3. Priming

4. Gungbrädeeffekten

5. Påverkanseffekten
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Värderingar hos mer yttre orienterade 

människor
Chilton et al. (2011)

700 deltagare, 30 mest yttre orienterade

Deltagare skrev om motiv för antingen:

- Inre värden (acceptans, anknytning, vidsynthet)

- Yttre värden (popularitet, image, materiell rikedom)



Värderingar hos mer yttre orienterade 

människor
Chilton et al. (2011)

Deltagare intervjuades om:

Miljöfrågor:

Lokala – förlust av naturmiljöer 

Globala – klimatförändringar

Fattigdomsfrågor:

Lokala – barnfattigdom

Globala – barnadödlighet i utvecklingsländer



Inre vs. yttre ordval

Inre prime Yttre prime



Någon borde göra något!

Inre prime Yttre prime



Globalt motiv (vs egenintresse)

Yttre primeInre prime



Barnadödlighet– P 010 – “it’s a part of life over there … it’s the way of 

life, that’s what happens so it’s nothing to get too upset about.” 

Klimatförändringar – P 007 – “Mm, what would motivate me? I 

suppose money if there was a financial incentive to be more 

proactive…I do tend to switch things off but that’s more a case of me 

saving money in electricity than thinking oh that’s gonna help the 

world.” 

Yttre prime



Inre prime

Barnadödlighet – P 021 – “I  think they should stop I mean bonuses 

and the bankers and it’s publicised on the news for goodness sake, it’s 

back to the haves and the have nots”

Klimatförändringar – P 026 – “I do think that the earth and the 

environment is precious and valuable...I think it should be at the top of 

the political agenda…I think that the world that we pass on to the next 

generation, you know, is, is, is our responsibility.” 



Vad primas vi med?





2012-04-19



2012-04-19







Consumer frame

Ökar materialism, minskar välmående och samarbetsvilja



Konsument vs medborgare

Incidence of ‘consumer’ vs. ‘citizen’ in books archived by Google Ngram 1800-2000
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Volontärarbete
Maio et al. (2009)

Deltagare sorterade adjektiv, ord som beskrev möbler och antingen:  

- ord relaterande till Välvilja (förlåtande, hjälpsam, ärlig)

- ord relaterande till Prestation (ambitiös, kapabel, framgångsrik)

- Mat-relaterade ord (kontroll)



Tid för volontärarbete

Välvilja Kontroll Prestation
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Beteenden



Attityder
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Nationella värden
Kasser (2011)

20 rika nationer. 

Invånarnas värden för prestation, makt, status, pengar vs. lojalitet, 

hjälpsamhet, social rättvisa och en värld av skönhet. 

Ett mönster mellan värden och

- CO2 utsläpp

- Välbefinnande hos barn

- Föräldraledighet

- Reklam riktad mot barn

Även korrigerat för BNP!
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Strengthens Weakens
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STRENGTHEN
INTRINSIC

VALUES

WEAKEN
EXTRINSIC

VALUES





Ecosystem services?





Ord har betydelse…

Hållbart Näringsliv 2014







Tack.

valuesandframes.org

Gemensam sak på Facebook
pella@braveworld.nu



Sweden 

values
2008



UK Values
2008


