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1. Inledning  

1.1 Bakgrund och syfte 

 

De senaste åren har dalande kunskapsresultat hos svenska skolelever varit ett hett ämne i 

debatten. Dessa förändringar kopplas ofta ihop med de utbildningspolitiska förändringarna 

som skedde i början av 1990-talet; kommunaliseringen, friskolereformen och det fria 

skolvalet. Förändringarna var del av en större förändring i förvaltningsväsendet, New Public 

Management. NPM går ut på ekonomistyrning av myndigheter som liknar ett privat företags, 

samt att öppna upp för den fria marknadskonkurrensen även i det offentliga. Fokus i såväl 

debatt som i forskning ligger på hur elevernas kunskapsnivå har förändrats och hur 

likställdheten, i bemärkelsen spridning av kunskapsnivå, mellan eleverna förändrats. Vad som 

däremot inte forskas om är hur reformerna påverkade skolans andra centrala uppdrag; 

demokratiuppdraget.  

 

Ett av de tre centrala målen för svensk statsförvaltning är att den ska vara effektiv. ”Kravet på 

effektivitet innebär att förvaltningen skall åstadkomma avsedda resultat och uppnå de mål 

som fastställts av statsmakterna och att detta ska ske kostnadseffektivt.” 1 Effektivitet kan 

alltså definieras som att uppnå mål som fastställts av staten. Det är den definitionen jag 

använder mig av i denna uppsats. Givet detta perspektiv är effektivitet centralt när det gäller 

kunskapsnivåer i skolan – eftersom förankring av kunskap är ett centralt mål som statsmakten 

fastställt för skolan. Förutom detta dikterar Skollagen att ”Utbildningen ska också förmedla 

och förankra respekt för (…) de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på”.2 För att den svenska skolan ska kunna kallas effektiv och anses sköta sitt 

uppdrag från statsmakten måste alltså respekt för demokrati förankras hos dess elever. Detta 

kallas för skolans demokratiuppdrag.3  

 

Mycket forskning finns om de skolpolitiska reformernas inverkan på skolans 

kunskapsuppdrag och likställdhet. Färre är det som kopplar ihop skolans uppdrag med stödet 

för demokrati i dagens samhälle. Enligt vissa forskare har demokratistödet faktiskt sjunkit 

kraftigt ibland svenska ungdomar.4 Andra forskare motsäger detta menar på att 

                                                 
1 Petersson, Den offentliga makten, 21  
2 Skollagen 2010:800 
3 Ekman och Pilo, Skolan, demokratin och de unga medborgarna, 54 
4 Lindberg, ”Demokrati inte så viktigt för dagens unga svenskar”. Dagens Nyheter 
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demokratistödet är fortsatt högt.5 Men hur ligger det till egentligen? Klarar skolan av sitt 

uppdrag att förankra stöd för demokratin? Och har eventuella förändringar hos unga 

människor något samband med de skolpolitiska reformerna?  

 

Syftet här är att utforska en teori som framfördes för första gången 2012 av statsvetarna 

Staffan I. Lindberg och Richard Svensson. Teorin dikterar att det sänkta demokratistödet 

bland ungdomar (som forskarna själva hittade när de var med som intervjuare i World Values 

Survey 2011) beror på de skolpolitiska reformerna i Sverige under tidigt 1990-tal. Forskarna 

menar att den numera icke-likvärdiga skolan har gjort att vissa elever har hamnat i s.k. ”b-

skolor” och därmed uppfattar det som att staten inte längre bryr sig om deras utbildning. I och 

med att de ser att det är politikerna som drivit denna förändring tappar de således förtroende 

för politiken och för demokratin. Teorin är ett resonemang som förs i slutet av Lindberg och 

Svenssons bok ”Rösträtt till salu” och som baseras på att en regressionsanalys har gjorts och 

att de där fann ett samband mellan ungdomars sänkta demokratistöd och delvis deras tillit till 

människor och deras politiska intresse samt deras utbildningsnivå. Ju lägre förtroende och 

lägre utbildning – desto lägre demokratistöd. 6 

 

Syftet med denna uppsats är att bygga vidare på denna teori och testa om detta resonemang 

stämmer. Kritik har riktat mot Lindberg och Svenssons urvalsstorlek och val av frågor och det 

är därför inte helt säkert att deras fynd om demokratistödet stämmer.7 När det gäller 

demokratistöd gör man ofta en teoretisk uppdelning mellan principiellt demokratistöd och 

instrumentellt demokratistöd. Instrumentellt demokratistöd innebär stöd för demokratin som 

den ser ut vid en viss tidpunkt, i ett visst land. Principiellt demokratistöd innebär stöd för 

demokratin som ideal, som det principiellt bästa styrelseskicket.8 Ibland används en 

sammanvägning av dessa som måttet på demokratistöd. I denna uppsats mäts endast 

instrumentellt demokratistöd. Detta eftersom det finns metodologiska problem förknippade 

med att mäta principiellt demokratistöd på unga människor i Sverige idag, då de har ytterst 

lite erfarenhet av andra styrelsesätt, och eftersom även det instrumentella demokratistödet 

borde påverkas av skolreformerna om skolan har blivit sämre på sitt demokratiuppdrag.  

 

                                                 
5 Amnå m.fl, ”Unga svenskars stöd för demokrati är grundmurat”,  Dagens Nyheter 
6 Lindberg och Svensson, Rösträtt till salu, 101 - 126 
7 Amnå m.fl, ”Unga svenskars stöd för demokrati är grundmurat”, Dagens Nyheter 
8 Ekman och Pilo, Skolan, demokratin och de unga medborgarna, 35 
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Med denna uppsats vill jag bidra till forskningen om skolans effektivitet genom att lyfta en 

mer okänd aspekt av effektiviteten. På så sätt ges en mer komplett bild av effektiviteten i 

skolan och i förlängningen bidrar detta till helhetsbilden av hur väl skolan uppfyller de 

förvaltningspolitiska målen. Genom att undersöka det instrumentella demokratistödet hos 

ungdomar utvidgas forskningsområdet skolans effektivitet och hur den har påverkats av New 

Public Management. Forskning om demokratistöd hos unga och framförallt om dess samband 

med NPM och de skolpolitiska reformerna är begränsad i dagens forskningssamhälle. 

Samtidigt är skolan och dess effektivitet ständigt omdebatterad och av intresse för 

forskningen. Därmed är undersökningen motiverad både inom- och utomvetenskapligt.  

 

1.2 Frågeställning 

 

Påverkade de skolpolitiska reformerna 1991-92 (kommunaliseringen, friskolereformen och 

det fria skolvalet) det instrumentella demokratistödet hos unga vuxna medborgare i Sverige?  

 

I frågan ingår att mäta om förändringar skedde i demokratistödet mellan dessa två 

tidsperioder och även att försöka se om dessa eventuella förändringar beror på förändringarna 

i skolan.   
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2. Teori och diskursanknytning  
 

Här kommer jag att gå igenom tidigare forskning om skolans effektivitet och kopplingen till 

NPM, såväl som en förklaring av teorin som studien vilar på och tidigare forskning kring 

demokratistöd och demokrati i skolan.  

 

2.1 New Public Management och skolreformerna 

 

New Public Management (NPM) är ett samlingsnamn på när influenser från näringsliv och 

marknadsekonomi fördes in i den offentliga sektorn. I Sverige skedde detta skifte i början av 

90-talet. NPM innebar bland annat ett ökat fokus på målstyrning, decentralisering och 

kundanpassning. Tankesättet går ut på att ge tjänstemännen mer utrymme för egna 

bedömningar men antas också ge konsumenterna mer makt att välja och ska därmed bli 

legitimt, eftersom konsumenten själv kan välja bort sämre alternativ. Förändringarna omfattas 

bland annat av privatiseringar och avregleringar och ekonomistyrning i form av uppföljning 

och decentralisering.9 

 

Kommunaliseringen av skolan genomfördes 1991. Friskolereformen och det fria skolvalet 

följde tätt efter år 1992.10 Precis som NPM generellt bars reformerna fram av en vilja att 

medborgarna skulle få större valfrihet att välja skolor och skolorna i sin tur skulle bli mer 

effektiva eftersom de utsattes för konkurrens. Resultat skulle höjas och kostnader sänkas.11 

Skolreformerna bär tydliga kopplingar till denna bredare strömning av förändring inom 

förvaltningen i och med tidsaspekten såväl som dragen av decentralisering och öppnandet för 

privata aktörer på en tidigare statlig marknad. 12 Reformerna är alltså tätt förknippade med 

varandra och med NPM. I förlängningen kan vi alltså säga att forskning om effekter av de 

skolpolitiska reformerna är forskning om effekter av NPM i skolväsendet. 

 

 

 

                                                 
9 Petersson, Den offentliga makten, 27 
10 Losic, Strukturella orsaker till sjunkande skolresultat, Skolverket 
11 Vlachos, Friskolor i förändring, 66 
12 SOU 2014:5, 19 
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2.2 Tidigare forskning om skolreformerna  

 

Här kommer jag kort gå igenom den forskning av effekter som finns på svenska skolans 

reformer 1991-92. Mycket forskning om skolan har genomförts när kunskapsresultaten 

kommit i fokus i debatten. Men samtidigt tar denna forskning sällan upp demokratistöd som 

ett mått på skolans effektivitet och som ett mått på hur de skolpolitiska reformerna förändrat 

skolan. Jag ser därför detta som ett relevant forskningsområde att utveckla. Här ska också 

nämnas att det mesta av denna forskning består av kvantitativa analyser. 

 

Jonas Vlachos menar att friskolereformen lett till ökade kostnader i skolan. Friskolereformen 

(i kombination med det fria skolvalet) har lett till ökad segregation, enligt flertalet forskare 

och likvärdigheten i skolan är påverkad negativt. Svenska elevers kunskapsnivå har också 

försämrats totalt de senaste 15 åren, och reformerna har skapat betygsinflation. Vlachos 

menar att marknadskrafterna kunde ha fungerat i skolsystemet om alla konsumenter endast 

tog hänsyn till kunskap i sitt val. Har man däremot för dålig information som konsument eller 

tar hänsyn till andra faktorer i skolval blir det mer komplicerat. Det finns då möjligheter för 

skolan att utnyttja sitt informationsövertag över kunderna.13 

 

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) har också bedrivit 

forskning på reformernas effekter. Deras rapporter rör bland annat om reformerna påverkat 

skolresultat för elever med olika familjebakgrund olika (det har de inte)14, om elever vid 

fristående respektive kommunala gymnasium uppnår olika resultat (elever vid fristående 

gymnasium uppnår sämre resultat men bedöms systematiskt mer generöst)15 samt om 

betygsskillnaderna har växt sedan 1990-talet. På den sista frågan är svaret ja, och 

förändringen kan nästan helt förklaras av förändringar i elevsortering.16   

 

Leif Lewin har utvärderat om kommunaliseringen ledde till högre effektivitet och kvalitet. 

Han har bland annat undersökt effekten på studieresultat samt på likvärdigheten i skolan och 

menar att valfrihetsreformerna har lett till ökad segregation mellan skolor och därmed bidragit 

                                                 
13 Vlachos, Friskolor i förändring, 66-110  
14 Edmark m.fl., Hur har 1990-talets skolvalsreformer påverkat elever med olika familjebakgrund?, 1 
15 Tyrefors Hinnerich och Vlachos, Skillnader i resultat mellan gymnasieelever i fristående och kommunala 

skolor, 1 
16 Holmlund, Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola,1 
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till att försvåra kommunens likvärdighetsuppdrag. Enligt internationella mätningar har både 

kunskapsresultaten och likvärdigheten försämrats de senaste 20 åren.17  

 

När det gäller den skolsegregation som forskarna pratar om ska antologin ”Friskolorna och 

framtiden” nämnas. I sitt kapitel om valfrihetsreformens effekter på segregation försöker 

Anders Lindbom och Ellen Almgren analysera huruvida valfrihetsreformen och 

friskolereformen har lett till ökad segregation mellan skolor, såsom ofta hävdas i debatten om 

skolan. Deras slutsats är att skolsegregationen har ökat med avseende på föräldrars 

utbildningsnivå, utländsk bakgrund såväl som på betyg. När det gäller skolsegregationens 

orsaker menar författarna att det finns två olika perspektiv. Antingen kan man se det som ett 

uttryck på ökad segregation i samhället generellt, framförallt boendesegregation, som också 

ökat på 2000-talet. Det andra synsättet är att se det som en effekt av de skolpolitiska 

reformerna. Författarna menar att man inte kan anta att reformerna orsakat skolsegregationen 

bara för att skolsegregationen ökat efter reformerna. Deras analys leder till resultatet att det 

finns tecken på att friskolor i vissa fall kan ha en segregerande effekt, men att om man tar 

hänsyn till boendesegregationen i analysen kan man inte säkerställa detta. 

Boendesegregationen är en viktigare faktor för att förklara skolsegregationen än reformerna.18 

 

Enligt rapporten ”Likvärdig utbildning i grundskolan?” har spridningen i kunskapsresultat 

ökat sedan 90-talet, dock mer mellan klasser och skolor än mellan kommuner. Det finns 

indikatorer på att elevernas socioekonomiska bakgrund har ökat i betydelse för 

kunskapsresultat, men ingenting kan konkret bevisas. Betydelsen av att vara utlandsfödd har 

ökat under senare år (rapporten är skriven 2012) och skolsegregation med avseende på detta 

har ökat. Skolsegregationen har endast ökat marginellt med avseende på föräldrarnas 

akademiska bakgrund, dock enligt andra studier mer med avseende på föräldrarnas inkomst. 

Vilken skola man går på har större effekt på förväntat resultat numera, kanske eftersom 

skolsorteringen gjort så att socioekonomisk bakgrund skiljer sig mer.19 

 

När det gäller hur mycket reformerna påverkar de olika delarna av skolan nämns inga stora 

skillnader mellan grundskola och gymnasium i forskningen vad gäller kommunaliseringen. 

                                                 
17 SOU 2014:5, 20  
18 Lindbom och Almgren, Valfrihetens effekter på skolornas elevsammansättning: Skolsegregationen i 

Sverige, 89-118 
19 Skolverket, Likvärdig utbildning i svensk grundskola?, 81-85 
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Vad gäller friskolereformen är det vanligare med vinstdrivande aktörer i gymnasiet än vad det 

är i grundskolan, och på det sättet har friskolereformen påverkat gymnasiet mer.20 Det har 

skett en ökning av friskolor både på grundskole- och gymnasienivå sedan 1992, och 1996 

började dessutom andelen elever i friskolor i gymnasiet överstiga andelen elever i friskolor i 

grundskolan.21 Eftersom det fria skolvalet utnyttjas av ungdomarna själva på gymnasienivå, 

och av föräldrarna på grundskolenivå, kan vi i alla fall säga att detta på ett sätt påverkar 

gymnasieungdomar mer, även om föräldrarnas val också påverkar likställdheten i lägre åldrar. 

Gymnasieungdomar är dock mer geografiskt rörliga än grundskolelever generellt och därmed 

kan både friskolereformen och det fria skolvalet antas påverka mer på denna nivå. 22 

 

Omfattande forskning finns alltså på reformernas påverkan på kostnader, kunskapsnivåer, 

likvärdighet och segregation men mycket mindre finns på dess påverkan på demokratistöd. 

Det är just därför Lindberg och Svenssons teori är så intressant.  

 

2.3 Teorin om demokratistöd och skolreformerna 

 

Grunden för denna uppsats ligger i en bok från 2012. De två statsvetarna Staffan I. Lindberg 

och Richard Svensson deltog som intervjuare vid World Values Survey 2011 och gjorde då 

upptäckter rörande svenska ungdomars demokratistöd. De introducerade ett par nya frågor 

som rörde röstköp och politisk klientilism och upptäckte att unga svenskar var förvånansvärt 

positiva till att sälja sin röst och till att byta parti om de fick personliga fördelar av det. Vidare 

ställdes frågor som tidigare ställts i WVS och bland annat handlar om attityden till att ha ett 

land styrt av militären eller av en ”stark ledare som inte behöver bry sig om riksdagen eller 

allmänna val”. Även här var svenska ungdomar förvånansvärt positivt inställda till denna typ 

av styren – alltså förvånansvärt negativa till demokratin. 23 

 

I sin bok går de igenom hur demokratistödet förändrats från den första WVS-studien i Sverige 

1996 fram till 2011. Undersökningarna genomförs inte varje år utan har i Sverige genomförts 

1996, 1999, 2006 och 2011. De kom fram till att det skedde en kraftig försämring av svenska 

ungdomars demokratistöd mellan åren 2006-2011, en mer markant förändring än i många 

                                                 
20 Vlachos, Friskolor i förändring, 68 
21 ibid, 74 
22 ibid, 75 
23 Lindberg och Svensson, Rösträtt till salu, 7-47 
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andra länder, och speciellt hos ungdomar. Äldre människor hade alltså inte tappat förtroendet 

för demokratin. Enligt Lindberg och Svensson kan demokratistödet delas upp i tre delar; stöd 

för det politiska systemet i abstrakt mening, utvärdering av hur väl det politiska systemet 

fungerar i praktiken samt stöd för politiska institutioner.24 Den första kategorin kan sägas vara 

detsamma som principiellt demokratistöd. De två sista kategorierna kan sägas vara detsamma 

som instrumentellt demokratistöd, det vill säga stöd för demokratin i ett visst land vid en viss 

tidpunkt, när man tycker att systemet och ledarna levererar det som bör levereras. Det är det 

sistnämnda jag studerar i denna uppsats.  

 

Deras undersökning gällde såväl demokratistödet som princip som det instrumentella stödet. 

De principiella frågor som användes hade ställts i samtliga undersökningar men frågan som 

rörde nöjdhet med demokratin som den ser ut idag hade bara ställts i de två senaste vågorna 

och kunde därmed inte säga någonting om den långsiktiga trenden, men visade även de en 

liten nedgång i demokratistöd mellan 2006-2011. I mätningen av förtroendet för politiska 

institutioner, som även det kan sägas ha att göra med förtroende för demokratin som den ser 

ut idag, hittade de en nedgång i ungdomarnas stöd mellan vågorna 2005-2011 som bidrog till 

tesen att demokratistödet kraftigt minskat. I ett komparativt perspektiv var det i princip bara 

USA och Sverige som hade denna typ av nedgång och författarna tvivlade därför på att 

anledningen skulle vara den internationella ekonomiska krisen. Istället testades ett antal 

förklaringsfaktorer med regressionsanalys och författarna kom fram till att den starkaste 

korrelationen fanns med ungdomar som har tappat tillit till andra människor, som är mindre 

intresserade av politik och med ungdomar som inte har en högre utbildning.25  

 

Sista kapitlet utgör ett teoriresonemang som baseras på regressionsanalysen. Där 

argumenterar Lindberg och Svensson för att denna förändring i demokratistöd bland unga har 

sin grund i de skolpolitiska reformerna 1991-92. Kommunaliseringen, friskolereformen, och 

det fria skolvalet ledde enligt dem till en skola som inte längre prioriterade allas lika värde. 

De tror att de ungdomar som idag tappat förtroendet för demokratin är de ungdomar som 

själva hamnat i sämre skolor och ser att detta är politikernas fel. Därför har de tappat 

förtroendet för demokratin.26 

 

                                                 
24 Lindberg och Svensson, Rösträtt till salu,, 7-47 
25 ibid, 7-96 
26 ibid, 97-126 
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Lindberg publicerade också en debattartikel 2011 där han slog larm om de ungas minskade 

demokratistöd och lyfte möjligheten att skolan kunde ha brustit i sitt ansvar.27 Kort därefter 

fick han mothugg från fyra andra statsvetare som hade arbetat med ICCS – en omfattande 

survey-undersökning som utfördes på svenska åttonde- och nionde-klassare år 2009. De 

menade på att Lindberg målade en alltför negativ bild och att demokratistöd är komplext att 

fånga. De medgav att läget inte var problemfritt men menade ändå att på det hela taget verkar 

”ungdomar ha blivit mer positivt inställda till den svenska demokratin över tid”. Kritik 

riktades också mot att frågorna Lindberg och Svensson ställt var för svåra att relatera till och 

därmed verklighetsfrämmande för svenska ungdomar och att urvalet på 305 svenska 

ungdomar mellan 18-29 år gamla var för litet.28 Lindberg och Svensson svarade på denna 

kritik i boken med att påpeka att en undersökning med liknande frågor genomfördes på 

danska ungdomar och att siffrorna där inte såg lika illa ut.29  

 

Det är alltså inte helt klart om demokratistödet faktiskt har minskat hos ungdomar i Sverige 

eller inte. Men har demokratistödet minskat är detta ett allvarligt demokratiskt problem, 

speciellt om man tror att dessa värderingar är bestående och inte kommer förändras i första 

taget. Därför är det viktigt att vidare undersöka saken, så att vi säkert vet om ett problem finns 

och i så fall kan försöka rätta till det.  

 

2.4 Demokratistöd som socialisationsprocess och demokrati i skolan 

 

I boken ”Skolan, demokratin och de unga medborgarna” anlägger Joakim Ekman och Lina 

Pilo ett ofta använt perspektiv i den statsvetenskapliga forskning kring skolans 

demokratiuppdrag som finns. Demokratiuppdraget kan ses som politisk socialisation, vilket 

definieras som ”den process varigenom människor förvärvar förhållandevis bestående 

politiska hållningar och beteendedispositioner”. Demokratistöd formas alltså igenom en 

process av socialisation och är sedan ”förhållandevis bestående”. Meningarna inom 

forskningen går isär om huruvida värderingarna formas under hela livet eller endast i unga år. 

En välkänd forskare som argumenterar för att värderingar till största delen formas under de 

unga åren och sedan är konstanta är Ronald Inglehart.30  

                                                 
27 Lindberg, ”Demokrati inte så viktigt för dagens unga svenskar”. Dagens Nyheter.  
28 Amnå m.fl, ”Unga svenskars stöd för demokrati är grundmurat”, Dagens Nyheter.  
29 Lindberg och Svensson, Rösträtt till salu, 29 
30 Ekman och Pilo, Skolan, demokratin och de unga medborgarna, 15-16 
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Ekman och Pilo är skeptiska till att skolan ska få bära hela ansvaret om demokratistödet 

förändrats. Man kan inte anta att andra kontexter inte påverkar ungdomars socialisation, även 

om trenden i debatten verkar vara just detta.31 Samtidigt har det påpekats att det är osannolikt 

att en mindre entitet i samhället (såsom familjen, grannskapet, eller kyrkan) kan fylla samma 

funktion som skolan när det gäller att just lära ut demokrati. Detta eftersom ingen annan 

entitet erbjuder en öppen diskussion kring demokrati i en miljö där människor möts från olika 

socioekonomiska och kulturella bakgrunder.32 Dessutom finns det forskare som, i alla fall 

med viss självklarhet, slår fast att utbildningen är den enskilt viktigaste faktorn för att förklara 

hur medborgare förhåller sig till politik.33 Författarna själva menar också på att det är rimligt 

att se det som att skolan har en särställning i ämnet, eftersom ingen annan samhällsinstitution 

har ett ”uttryckligt uppdrag att hjälpa till att fostra demokrater och goda 

samhällsmedborgare”.34 Det ska sägas att det som räknats upp ovan visserligen har lagts fram 

av respekterade forskare, men att det också finns de forskare som menar tvärtemot. Såsom så 

ofta i demokratiforskningen finns inte ett svar – utan många olika perspektiv.   

 

Ekman och Pilo vidhåller att politisk socialisation även pågår utanför skolkontexten och lyfter 

familjen, subkulturer, medievanor och föreningsmedlemskap som möjliga kontexter.35 Även 

Pippa Norris har hittat belägg för att både mer aktivitet i föreningsliv och att ta till sig mer 

nyheter leder till att man är mer medveten om vikten av demokrati.36 Föreningarna utvecklar 

den medborgarkompetens som antas behövas i den representativa demokratin och skapar 

också ökat socialt kapital som gynnar demokratin.37 Både föreningsmedlemskap och 

medieanvändning skulle alltså kunna påverka demokratistödet.  

 

Skolan som socialisationskontext består av en yttre kontext och inre kontext. I den yttre 

kontexten ingår bland annat institutionella faktorer, eller huvudmannaskapet av skolan. Den 

yttre kontexten antas vara viktig eftersom individer påverkas av sin omgivning. Ekman och 

Pilo talar om den socioekonomiska inbäddningen av skolan, och att olikheter i dessa kontexter 

                                                 
31 Ekman och Pilo, Skolan, demokratin och de unga medborgarna, 8 
32 ibid, 9 
33 Norman och Hillygus, Education and Democratic Citizenship, 30 
34 Ekman och Pilo, Skolan, demokratin och de unga medborgarna, 62 
35 Ekman och Pilo, Skolan, demokratin och de unga medborgarna, 61 
36 Lindberg och Svensson, Rösträtt till salu, 78-70 
37 Vogel, m.fl. Levnadsförhållanden Rapport nr 89/Statistiska Centralbyrån, 11 
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kan tänkas påverka elevernas demokratistöd. Exempel i skoldebatten på kontexter är att man 

ibland talar om skolor i invandrartäta områden eller överklasskolor. 38  

 

Ekman och Pilo undrar även de hur de skolpolitiska reformerna under 1990-talet kan ha tänkts 

påverka värderingar. Man lyfter bland annat att skolorna idag, efter reformerna, ser mer olika 

ut från kommun till kommun och funderar på hur skolans förutsättningar egentligen ser ut för 

att lära ut demokratiska värderingar på lika grunder när skolorna i Sverige blir allt mer olika.39  

 

Demokratiuppdraget genomsyrar hela den svenska skolgången och värdeförmedling, med 

hjälp av exempelvis elevdemokrati, pågår i alla åldrar.40 Men en del av skolans 

demokratiuppdrag går också ut på ”teoretisk demokratisk fostran” där läraren lär ut demokrati 

och demokratiska värden och orienterar sina elever om vad ett demokratiskt samhälle innebär 

och vad det ställer för krav på sina medborgare.41 Enligt Skolverket tenderar enskilda ämnen 

att fördjupas ju högre upp i åldrarna man kommer och där handlar det för läraren mer om att 

arbeta med att kritiskt granska och anlägga nya perspektiv. På låg- och mellanstadium är 

historia och geografi mer framträdande på SO-lektionerna, medan samhällskunskapen (där 

demokratiundervisningen ingår) skjuts på framtiden till äldre åldrar. Samhällskunskapen 

”fyller ut” de övriga SO-ämnena i lägre åldrar men får i äldre åldrar ta mer plats som ett eget 

ämne. På gymnasiet blir samhällskunskap dessutom ett eget ämne och inte bara en del av SO-

undervisningen. 42  

 

Skolan kan alltså ses som en viktig socialiserande kontext, även om det också finns andra 

kontexter att ta hänsyn till. Utifrån den forskning som finns om politisk socialisation och 

skolans särställning är det rimligt att anta att skolan skulle kunna vara en central faktor när det 

gäller demokratisk socialisation och en central faktor för hur demokratistödet ser ut. Speciellt 

bland unga människor, som spenderat större delen av sitt liv i det svenska skolsystemet. Detta 

kan anses vara skäl att undersöka frågan och att mäta demokratistödet hos unga människor 

före och efter reformerna.  

 

                                                 
38 Ekman och Pilo, Skolan, demokratin och de unga medborgarna, 80-83 
39 ibid, 22 
40 ibid, 77 
41 Brumark, Den formella skoldemokratins roll för medborgarfostran och elevinflytande, 78 
42 Gustavsson, Hur ser SO-undervisningen ut i praktiken? 
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2.5 Att mäta demokratistöd 

 

Att mäta demokratistöd är inte helt lätt och meningarna är delade om hur bred ansats man ska 

ta. Väldigt lite tidigare forskning finns på just ungas demokratistöd. Den litteratur som finns 

sedan tidigare har till största delen rört politisk socialisation eller politiskt deltagande.43 Här 

nedan följer en sammanfattning av den tidigare forskning om demokratistöd som finns.  

 

Vi börjar med Pippa Norris, som har utvecklat en modell för att studera medborgares stöd för 

ett demokratiskt system. Hon skiljer på fem komponenter av det demokratiska systemet, vilka 

medborgarna kan stödja eller vara missnöjda med. 44  

Tabell 2.5.1 Medborgarstöd för olika komponenter av det politiska systemet 45 

Objekt Typ av stöd Exempel på indikatorer 

(frågor i attitydmätningar) 

Den politiska samfälligheten En känsla av samhörighet 

med det egna landet (den 

politiska gemenskapen) 

”Hur stolt är du över att vara 

medborgare i detta land?” 

Regimprinciper Stöd för demokrati som ett 

ideal eller som det principiellt 

bästa styrelseskicket 

”Demokratin är inte 

problemfri men är ändå bättre 

än alla andra typer av 

statsskick.” 

Regimeffektivitet Stöd för demokratin såsom 

den fungerar i praktiken, i ett 

visst land vid en viss tidpunkt 

”Hur nöjd är du med 

demokratins funktionssätt i 

vårt land?” 

Regiminstitutioner Stöd för de existerande 

politiska institutionerna i ett 

land  

”Hur stort förtroende har du 

för följande institutioner i vårt 

land?”  

Aktörer Stöd för specifika politiska 

ledare 

”Hur nöjd är du med våra nu 

sittande makthavares sätt att 

styra landet?”  

 

Viktigt att notera med modellen är att man gör en distinktion mellan två typer av 

demokratistöd. För det första det principiella stödet för demokrati som styrelsesätt. För det 

andra det mer instrumentella stödet, stödet för demokratin i ett visst land och vid en viss 

                                                 
43 Lindberg och Persson, Ungas förhållande till demokratin, 6. 
44 Linde och Ekman, Demokratiseringsprocesser, 134 
45 Linde och Ekman, Demokratiseringsprocesser, 135 
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tidpunkt eller stöd för demokratin så länge det som man tycker bör levereras av de politiska 

ledarna gör det.46 Ett lägre instrumentellt demokratistöd behöver alltså inte nödvändigtvis 

betyda att man tappat sitt principiella demokratistöd. Har man däremot ett lågt principiellt 

demokratistöd borde det vara osannolikt att man samtidigt bibehåller ett högt instrumentellt 

stöd.  

Jonas Linde och Joakim Ekman för en diskussion om operationaliseringen av dessa två typer 

av demokratistöd och använder sig av mätningar i forna Sovjetstater. I undersökningar 

rörande stödet för demokratins funktionssätt (instrumentellt demokratistöd) används 

exempelvis frågan ”Hur nöjd är du med demokratins funktionssätt i vårt land?” och i 

undersökningar rörande stödet för demokratins principer (principiellt demokratistöd) används 

ofta frågor om huruvida man skulle vilja leva i andra typer av styrelsesätt istället för det man 

lever i nu.47  

I sitt kapitel i antologin ”Skolor som politiska arenor” anlägger Joakim Ekman och Pär 

Zetterberg ett perspektiv där man vill mäta ungas medborgarkompetens. Mätningen 

inkluderar människors demokratiska värderingar, tilltro till politiker och politiska 

institutioner, tillit till sina egna färdigheter och kommunikativa förmågor, politiska kunskaper, 

samt deras politiska engagemang. Deras kapitel baseras på fynd från ICCS-undersökningen 

som gjordes på åttor och nior på svenska grundskolor 2009.48  

SKL-rapporten ”Ungas förhållande till demokratin” diskuterar hur man ska mäta 

demokratistöd och anlägger en insats där man identifierar tre kompletterande aspekter: 1) 

grundläggande demokratiska värderingar 2) hur väl man anser att demokratin fungerar och 3) 

politiskt deltagande. Den tredje aspekten motiveras med att ett lägre förtroende för demokrati 

också bör synas i exempelvis lägre valdeltagande.49  

De ovan nämnda har gemensamt att de anser att principiella demokratiska värderingar, åsikter 

om hur demokratin fungerar här och nu, och politiskt deltagande bör vara med om man mäter 

demokratistöd. Det SKL-rapporten refererar till som ”grundläggande demokratiska 

värderingar” är samma sak som principiellt demokratistöd medan ”hur väl man anser att 

                                                 
46 Ekman och Pilo, Skolan, demokratin och de unga medborgarna, 35 
47 Linde och Ekman, Demokratiseringsprocesser, 135-146 
48 Ekman och Zetterberg. ”Svenska 14-åringars medborgarkompetens”, I: Skolor som politiska arenor – 

Medborgarkompetens och kontrovershantering, 48 
49 Lindberg och Persson. Ungas förhållande till demokratin, 6 
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demokratin fungerar” alltså är samma sak som det instrumentella demokratistödet. Pippa 

Norris modell inkluderar inte politiskt deltagande som en faktor i demokratistöd.  

Frågor om förtroende för demokratin behöver knappast motiveras när vi talar om 

demokratistöd. Men även frågor om hur nöjd man är med demokratin i nuläget är alltså väl 

använda i tidigare forskning. När man talar om förtroendet för politiska institutioner kan det 

krävas en motivering för varför detta mäter demokratistöd. Robert Putnam menade i sin bok 

Making Democracy Work att förtroende för politiska institutioner är ett mått på demokratins 

vitalitet.50 Enligt Putnam kan vi alltså säga att om en person har ett högt förtroende för 

politiska institutioner har den också ett högt förtroende för demokratin.   

 

Vissa menar också att mätningar av politiskt deltagande är ett mått på demokratistöd. ”…det 

politiska deltagandet hänger rimligtvis samman med elevernas värderingar och politiska 

attityder. Dem som inte tror på demokratin eller dess principer kommer troligtvis inte att 

aktivera sig inom ramen för denna demokrati.” skriver Ekman och Zetterberg. Politiskt 

deltagande mäts ofta i form av valdeltagande.51 Samtidigt råder oenighet i forskarvärlden hur 

man egentligen borde mäta.52 Vissa forskare menar att valdeltagandet går ned bland unga 

människor idag men att de unga inte är mindre engagerade i politiken utan bara engagerar sig 

på andra sätt idag. Att bara mäta valdeltagande bland unga medborgare kan därför ge en 

missvisande bild.53 

 

2.6 Valet av instrumentellt demokratistöd i forskningen på unga människor i 

Sverige 

 

Denna uppsats mäter endast instrumentellt demokratistöd, trots att Lindberg och Svensson 

undersökning har ett bredare perspektiv och även inkluderar det principiella demokratistödet. 

Jag nämnde även att Lindberg och Svensson fick kritik för att deras frågor kunde te sig 

verklighetsfrånvända för svenska ungdomar. Det var kanske framförallt de nya frågorna som 

de själva tog in i undersökningen som kritiserades för detta. Frågor om huruvida man skulle 

föredra militärstyre och starka politiska ledare var och är mer vedertagna och har använts i 

                                                 
50 Ekman och Zetterberg. ”Svenska 14-åringars medborgarkompetens”, I: Skolor som politiska arenor – 

Medborgarkompetens och kontrovershantering, 53 
51 ibid, 47 
52 ibid, 58-61 
53 Lindberg och Persson, Ungas förhållande till demokratin, 7 
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alla svenska WVS-undersökningar. Samtidigt kan det argumenteras för att även denna typ av 

frågor kan vara verklighetsfrånvända i en kontext ibland svenska ungdomar.  

 

Principiellt demokratistöd mäts med frågor om huruvida man föredrar andra styrelseskick. 

Mätningar om demokratistöd görs ofta i länder där demokratin är ung och där reella 

erfarenheter av auktoritärt styre finns. Linde och Ekman använder ju exempelvis mätningar i 

forna Sovjetstater i sin bok för att illustrera hur man kan mäta instrumentellt respektive 

principiellt demokratistöd. I Sverige har vi dock en längre tradition av stadigt demokratiskt 

styre och chansen att de typer av frågor som används för att mäta principiellt stöd kan te sig 

märkliga för unga är högre. Problemet med att mäta principiellt stöd med denna typ av frågor 

är alltså att det finns få svenska ungdomars som har någon som helst erfarenhet av dessa 

styrelsesätt, eftersom Sverige har en väldigt lång tradition av stabilt demokratiskt styre. I 

mätning av just ungas demokratistöd i ett land som Sverige kan det tyckas befängt att försöka 

mäta demokratistödet på just detta sätt eftersom få av ungdomarna har någon som helst 

erfarenhet av dessa styrelsesätt. Oavsett om det innebär att svenska ungdomar överdriver eller 

underdriver sitt principiella stöd för demokratin när de får direkta frågor av denna karaktär 

finns det alltså metodologiska problem förknippade med att mäta principiellt demokratistöd 

hos unga människor i Sverige idag.   

 

Det finns väldigt lite forskning om unga människors demokratistöd. I den begränsade 

forskning som finns att tillgå på ämnet används, vad jag vet, inte frågor om principiellt 

demokratistöd. ICCS, den undersökning om medborgarkompetens som riktade sig specifikt 

mot ungdomar, ställde exempelvis inga frågor av det principiella slaget, utan mätte 

demokratiska värderingar med andra typer av frågor om exempelvis jämställdhet. Den ställde 

däremot frågor om förtroende för politiska institutioner. Med detta som bakgrund anser jag att 

ett annat perspektiv måste anläggas i forskningen om ungas demokratistöd i ett land som 

Sverige, med en lång demokratisk tradition. Ett där man inte låter direkta frågor om 

principiellt demokratistöd få någon vikt. Därför kommer jag i denna uppsats endast mäta 

instrumentellt demokratistöd, eftersom jag anser att detta är en mer korrekt mätning i en 

svensk kontext idag. Därmed säger en sådan mätning någonting mer om hur skolreformerna 

påverkat demokratistödet.  

 

Det vi mäter är alltså en av två aspekter som Lindberg och Svensson använder, det 

instrumentella demokratistödet men inte det principiella. Detta gör att resultaten bara kan 
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jämföras med deras resultat när det gäller det instrumentella stödet och inte det principiella. 

Vi mäter dock en vedertagen del av demokratistödet, som både dessa och många andra 

forskare använder sig av, och som är mer korrekt när man mäter på ungdomar i Sverige.  

 

Oavsett om vi tänker oss att demokratistödet påverkas eftersom skolan är någonting som 

levereras av politiken eller att skolan blir sämre på att lära ut demokrativärdet så är det 

instrumentella demokratistödet centralt. Det kan alltså antas säga någonting korrekt om hur 

demokratistödet ser ut hos svenska ungdomar och därmed användas för att undersöka hur 

skolreformerna påverkade demokratistödet.   
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3. Metod och material 

3.1 Material 

 

När jag skulle välja den data som bäst skulle hjälpa mig att svara på frågan hade jag att välja 

mellan två olika frågeundersökningar; WVS (World Values Survey) och SOM (Samhälle 

Opinion och Medier). WVS var den undersökning som Lindberg och Svensson först hittade 

sina resultat i. Undersökningen genomförs i olika vågor och i Sverige har den genomförts 

1996, 1999, 2005 och 2011. Undersökningen innehåller frågor som mäter principiellt stöd för 

demokratin såväl som instrumentellt stöd, även om den aspekt som mätte hur demokratiskt 

man tyckte att Sverige var vid den givna tidpunkten (en aspekt av det instrumentella stödet) 

som sagt bara hade mätts de två senaste mätningarna. SOM genomförs istället varje år och i 

och med detta fanns möjlighet att skapa ett större urval genom att använda flera på varandra 

åtföljande undersökningar. SOM innehåller dock inga frågor som mäter principiellt 

demokratistöd utan endast sådant som mäter instrumentellt stöd. I och med att Lindberg och 

Svensson även mäter principiellt stöd kunde SOM alltså inte mäta samma sak. Samtidigt 

anser jag att det blir mer korrekt att endast mäta instrumentellt stöd ibland svenska ungdomar, 

på grund av att frågorna om principiellt demokratistöd är alltför främmande för svenska 

ungdomar, och detta var därför inget större problem.  

 

Valet föll på SOM-undersökningen, eftersom ett betydligt större urval kunde skapas och 

eftersom denna undersökning även hade bra frågor för att mäta instrumentellt demokratistöd. 

Framförallt kunde en rimlig kontroll för om reformerna har påverkat demokratistödet faktiskt 

genomföras, vilket inte hade kunnat göras med WVS, framförallt med tanke på 

urvalsstorleken och årtalen som gick att mäta.  

 

Materialet som används kommer således från SOM-institutet vid Göteborgs Universitet som 

årligen genomför undersökningar i Sverige. Undersökningarna har som uttryckligt mål att 

vara jämförbara över tid54 och är därför fördelaktiga att använda för denna undersökning. 

Vidare har data använts för att skapa en extra variabel för BNP-tillväxt i Sverige de åren vi 

har undersökt.55 Siffrorna används som ett mått för sämre tillväxt– som enligt vedertagna 

teorier om ekonomiska förhållanden och demokrati skulle kunna påverka demokratistödet 

                                                 
54 SOM-institutet, Metod 
55 Ekonomifakta, BNP – Sverige 
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negativt - och används sedan som kontrollvariabel. Dessa teorier utvecklas mer i avsnitt 3.4 

men kan kort sägas gå ut på att högre ekonomisk tillväxt i ett land leder till en gynnsam 

politisk kultur för demokrati, samt att kortsiktiga konjunktureffekter kan påverka 

demokratistödet negativt.  

 

3.2 Metod 

 

Analysen genomförs som en jämförelse över tid med en kontrollgrupp och en 

experimentgrupp. Data om instrumentellt demokratistöd hos unga kommer alltså att 

undersökas vid två olika tidsperioder, en där ungdomarna kan antas ha påverkats av 

reformerna i skolan, och en där de kan antas inte ha påverkats av reformerna. På så sätt 

isolerar vi reformerna och eventuella förändringar som skett över denna tid kan möjligen 

sägas ha ett samband med reformerna. En regressionsanalys kan dessutom göras för att se om 

grupptillhörigheten har ett samband med demokratistödet samt även för att kontrollera för hur 

stor inverkan andra förklaringsmodeller har. Eftersom kontroll- och experimentgruppen 

genomförde enkäten vid olika tidpunkter är resultaten känsliga för tidsspecifika trender och 

dessa måste jag kontrollera för.  

 

Den tidigaste data som finns i Sverige med den här typen av frågor kommer från 1996. Idealt 

hade vi velat att data fanns innan 1992. Det problemet har jag löst genom att istället kolla på 

när de svarande faktiskt har gått igenom skolsystemet. Kontrollgruppen består av de som har 

gått i skolan innan reformerna infördes, och experimentgruppen av de som gått i skolan efter 

reformerna infördes. Grupperna har placerats så nära varandra i tid som möjligt men samtidigt 

har jag också tagit hänsyn till det faktum att värderingsförändringar tar tid och inte bara sker 

över en natt. För att kunna mäta värderingsförändringar måste alltså en viss tid ha förflutit. 

Detta öppnar upp för påverkan för utomstående faktorer men jag kommer göra mitt bästa för 

att kontrollera för vissa av dessa i den avslutande analysdelen. Kontrollvariablerna kommer 

att presenteras längre ned metod-avsnittet.  

 

Min första tanke var att använda mig av grupper som genomgått hela skolsystemet antingen 

före eller efter reformerna. Detta skulle skapa en korrekt undersökning teoretiskt, men 

nackdelen var att kontroll- och experimentgrupp då hamnade mycket långt ifrån varandra i 

tiden vilket lämnade undersökningen öppen för mer annan påverkan på demokratistödet. I den 

här typen av undersökning vill man att grupperna ska ligga så nära varandra i tiden som 
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möjligt för att isolera effekten av reformerna. Det andra alternativet var istället att avgränsa 

respondenterna efter när de hade gått högstadiet och gymnasiet. Om kontrollgruppen endast 

behövde ha genomgått högstadium och gymnasium efter reformernas införande blev denna 

grupp mätbar 2008 - 2011. Detta minskade alltså avståndet i tid mellan grupperna och gjorde 

undersökningen mindre känslig för andra faktorer. 

 

Nackdelen med detta val är att det gör urvalet mindre, eftersom andra åldersgrupper behövde 

användas. En annan nackdel är givetvis att hela skolans spektrum inte täcks in och att 

experimentgruppen kommer att ha genomgått låg- och mellanstadium innan reformerna och 

högstadiet och gymnasiet efter reformerna. Till viss del kan man dock anta att undervisningen 

på högstadiet och gymnasium väger tyngre för demokratiuppdraget eftersom man i större 

utsträckning börjar undervisa om och diskutera demokrati i högstadiet och gymnasium. 

Vidare kan man anta att speciellt friskolereformen haft större inverkan på gymnasium än 

grundskola, eftersom det bland annat finns en större andel friskolor på gymnasienivå. Valet 

föll på alternativet att mäta när ungdomarna gått just högstadium/gymnasium eftersom urvalet 

trots allt skulle bli större än det i WVS-undersökningen och för att hålla ihop kontroll- och 

experimentgrupperna i tid var centralt för undersökningen.  

 

För att sätta ihop kontrollgruppen var alltså utgångspunkten att börja med undersökningen 

från 1996. För att endast få svarande som hade gått ut gymnasiet 1992 och tidigare i denna 

grupp fick jag använda mig av åldersspannet 23-29. Detta eftersom de som gick ut gymnasiet 

1992 då var 19 år gamla. Fyra år senare, 1996 var de således 23 år gamla. Enligt samma logik 

användes nästföljande år åldersspannet 24-29 år, och så vidare. 

Figur 3.2.1 Kontrollgrupp 

SOM-undersökning Åldersspann Födelseår Skolår* 

1996 23-29 år 1967-1973 1980-1992 

1997 24-29 år 1968-1973 1981-1992 

1998 25-29 år 1969-1973 1982-1992 

1999 26-29 år 1970-1973 1983-1992 

 

I experimentgruppen behövde de svarande ha påbörjat högstadiet tidigast 1992. Vidare ville 

jag att grupperna skulle vara så lika varandra som möjligt varför åldersspannen i 

kontrollgruppen användes även i experimentgruppen. Givet teorierna om socialisation kan vi 

tänka oss att om åldersgrupperna hålls konstanta men den stora förändringen som skett mellan 
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grupperna är reformerna att en eventuell förändring i demokratistöd kan förklaras av att 

förutsättningarna för den demokratiska socialisationen i skolan har förändrats.  

Figur 3.2.2 Experimentgrupp 

SOM-undersökning Åldersspann Födelseår Skolår* 

2008 23-29 år 1979-1985 1992-2004 

2009 24-29 år 1980-1985 1993-2004 

2010 25-29 år 1981-1985 1994-2004 

2011 26-29 år  1982-1985 1995-2004 

*Med ”Skolår” menas det spann av år när de svarande gick högstadium och gymnasium 

 

Storleken på urvalet har utökats genom att mäta demokratistöd flera år i rad. Genom 

sammanslagningen av åren får vi ett betydligt större urval av svarande och undkommer det 

som Lindberg och Svensson har kritiserats för i sin undersökning.56 Urvalet är 727 

observationer i kontrollgruppen och 787 i experimentgruppen, 1514 totalt. En liten risk finns 

att samma person svarat på formuläret flera år i rad– eftersom ett obundet slumpmässigt urval 

görs ur Skatteverkets register varje år.57 Sannolikheten att detta skulle skett så många gånger 

att det påverkar undersökningen anser jag dock vara liten.  

 

3.3 Operationalisering 

 

Nästa steg var att välja ut de frågor som är relevanta för att mäta instrumentellt demokratistöd. 

Jag ville alltså ha frågor som kunde svara på hur nöjda med demokratin i Sverige vid en given 

tidpunkt de svarande är, samt hur stort förtroende de har för de politiska institutionerna. Jag 

valde att använda mig av fyra frågor som har ställts i SOM-undersökningen sedan 1996.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Amnå m.fl, ”Unga svenskars stöd för demokrati är grundmurat”, Dagens Nyheter 
57 Vernersdotter, ”Den nationella SOM-undersökningen 2015” I: Ekvilibrium, 1 
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Figur 3.3.1 Frågor som mäter demokratistöd 

 

Fråga Svarsalternativ Typ av demokratistöd 

På det hela taget, hur nöjd är du 

med det sätt på vilket 

demokratin fungerar i Sverige? 

“Mycket nöjd"; "Ganska nöjd"; 

"Inte särskilt nöjd"; "Inte alls 

nöjd” 

Regimeffektivitet. Nöjdhet 

med demokratins funktionssätt.  

Hur stort förtroende har du för 

det sätt på vilket följande 

samhällsinstitutioner och 

grupper sköter sitt arbete?  

Regeringen 

”Mycket stort förtroende”; 

”Ganska stort förtroende”; 

”Varken stort eller litet 

förtroende”; ”Ganska litet 

förtroende”; ”Mycket litet 

förtroende” 

Regiminstitutioner. Förtroende 

för politiska institutioner.  

Hur stort förtroende har du för 

det sätt på vilket följande 

samhällsinstitutioner och 

grupper sköter sitt arbete?  

Riksdagen 

”Mycket stort förtroende”; 

”Ganska stort förtroende”; 

”Varken stort eller litet 

förtroende”; ”Ganska litet 

förtroende”; ”Mycket litet 

förtroende” 

Regiminstitutioner. Förtroende 

för politiska institutioner. 

Hur stort förtroende har du för 

det sätt på vilket följande 

samhällsinstitutioner och 

grupper sköter sitt arbete?  

Kommunstyrelserna 

”Mycket stort förtroende”; 

”Ganska stort förtroende”; 

”Varken stort eller litet 

förtroende”; ”Ganska litet 

förtroende”; ”Mycket litet 

förtroende” 

Regiminstitutioner. Förtroende 

för politiska institutioner. 

 

Den första frågan handlar direkt om förtroendet för demokratin i Sverige vid en given 

tidpunkt och liknande frågor har använts i tidigare undersökningar. Se exempelvis Pippa 

Norris: ”Hur nöjd är du med demokratins funktionssätt i vårt land?”  

De andra frågorna handlar om förtroendet för politiska institutioner. Robert Putnam 

argumenterade för att detta är ett sätt att mäta demokratins vitalitet och alla nämnda 

undersökningar om demokratistöd använde sig av denna typ av frågor. Pippa Norris 

inkluderar dessa i sin modell för att mäta demokratistöd, och där formuleras frågan: ”Hur stort 

förtroende har du för följande institutioner i vårt land?” Jag har valt att inkludera Regeringen, 

Riksdagen och Kommunstyrelserna i analysen eftersom dessa instanser innehåller 

demokratiskt valda politiker och därför tydligast säger någonting om just demokratistödet.  

 

Jag har valt att utesluta politiskt deltagande, eftersom detta ofta mäts i valdeltagandet och 

eftersom frågan om hur detta mäts, och hur relevanta vissa av de snävare mätningarna är, är så 
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pass omtvistad. Att försöka inkludera en bredare mätning av politiskt deltagande skulle bli 

alltför omfattande och svårt att förena i undersökningen och ett inkluderande av endast 

valdeltagande riskerar att snedvrida undersökningen.  

 

Vidare finns i SOM-undersökningen ingenting som frågar om Pippa Norris första aspekt, hur 

stolt man är över att vara medborgare i landet. Men Norris är också den enda forskare i den 

tidigare forskningen som inkluderar detta. Därmed är också denna aspekt utesluten. Även 

Norris sista aspekt, stöd för specifika politiska ledare utesluts i denna undersökning, eftersom 

kortsiktig politisk åsikt riskerar att snedvrida detta resultat och därmed det totala resultatet 

alltför mycket. Även Lindberg och Svensson valde att utelämna detta ur sin analys.  

 

De frågor jag har valt täcker alltså in det som kallas för instrumentellt stöd för demokratin och 

innebär inga stora metodologiska problem. Det kräver dock alltid en avvägning när man mäter 

demokratistöd.  

 

För analysen kodades varje av de ovan nämnda frågorna med stigande värden ju mer nöjd 

man var eller hur högre förtroende man hade. Den första frågan antar t.ex. värdet 1 för svaret 

”Inte alls nöjd” och 4 för ”Mycket nöjd”. I de andra tre frågorna betyder värdet 1 ”Mycket 

litet förtroende” medan 5 betyder ”Mycket stort förtroende”. När detta var gjort summerades 

svaren på frågorna i en ny variabel så att kontrollgruppen och experimentgruppen endast fick 

ett värde var på hur högt demokratistödet var. Den sammanslagna variabeln kan anta ett 

minimumvärde på 4 och ett maxvärde på 19.  

 

Här finns också vissa skäl att föra en diskussion om validiteten i undersökningen innan jag 

går vidare. Att endast mäta instrumentellt demokratistöd är inte helt oproblematiskt – 

eftersom det kan tyckas som att vi snarare mäter nöjdhet med politiken i dagsläget eller hur 

nöjd man är med politikerna som styr just nu. Det kan därför tyckas finnas risk att politisk 

övertygelse ska forma bedömningen och att vi i själva verket snarare får en mätning av 

politikens eller demokratins funktionssätt än demokratistödet.  

 

De frågor jag använder mig av för att mäta det instrumentella demokratistödet är dock väldigt 

väletablerade i tidigare forskning, och har använts av de allra flesta forskare som mäter 

demokratistöd. Möjligen kan man säga att frågor om principiellt demokratistöd kan väga upp 

för känsligheten för politisk övertygelse men faktum kvarstår att frågor om demokratins 
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funktionssätt och förtroende för politiska institutioner ändå är en del av demokratistödet enligt 

rådande teori. Dessutom finns som sagt även metodologiska problem förknippade med att 

inkludera de vanliga frågor om principiellt demokratistöd som används, eftersom de är 

verklighetsfrånvända och svåra att relatera till i en svensk kontext. Dessutom kan frågor om 

hur väl man tycker demokratin fungerar och förtroende för institutioner inte jämföras med att 

exempelvis frågor om hur man tycker att en regering sköter sitt uppdrag (en fråga som även 

den ställs i SOM-undersökningen).  

 

Valet att mäta endast instrumentellt demokratistöd var i första hand ett metodologiskt val. Ett 

val som togs för att kunna skapa en genomförbar undersökning som inte skapade risker att 

ungdomarna skulle svara någonting de inte egentligen tyckte på grund av brist på information. 

I kontexten unga människor i Sverige anser jag inte att de frågor om principiellt 

demokratistöd som vanligen används skapar ett korrekt resultat. Vidare kan man argumentera 

att framförallt en uppmätning av ett högre instrumentellt demokratistöd logiskt även borde 

tyda på att det principiella demokratistödet höjts, och att vi därmed även försiktigt skulle 

kunna uttala oss om det principiella demokratistödet via denna undersökning, om det visar sig 

att demokratistödet höjts. Har man ett högre stöd för demokratins funktionssätt här och nu är 

det osannolikt att stödet för demokrati som princip samtidigt har sänkts.  

 

Om vi, likt Lindberg och Svensson, tänker oss att en sämre skola påverkar stödet för politiken 

och demokratin när vi märker att skolan vi går i är sämre så täcker de instrumentella frågorna 

även in denna typ av minskade demokratistöd. Om vi tycker skolan är dålig och tycker att 

detta är politikens fel kommer vi också ha ett lägre förtroende för den nuvarande regeringen, 

riksdagen och kommunstyrelsen om de inte gör någonting åt saken. Om vi istället antar 

perspektivet att det är undervisningen om demokratin i skolan som försämrats så kommer de 

instrumentella frågorna troligen även fånga upp detta förändrade demokratistöd. Om man får 

mer och bättre undervisning om demokratin borde även förtroendet för politiska institutioner 

och nöjdhet med demokratin i dagsläget påverkas positivt, och kortsiktiga politiska effekter 

borde få mindre bäring eftersom man inser värdet av demokrati som styrelsesätt och kan 

bortse från egen politisk åsikt.  

 

Sammanfattningsvis är alltså valet att endast mäta instrumentellt demokratistöd ett 

metodologiskt val men också ett som jag tror kommer skapa den mest korrekta 

undersökningen av hur skolreformerna har påverkat ungdomars demokratistöd.  
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3.4 Kontrollvariabler 

 

Eftersom undersökningen inte kan belägga kausalitet mellan eventuella förändringar i 

demokratistöd och de skolpolitiska reformerna så får vi göra vårt bästa för att kontrollera för 

andra förklaringsfaktorer för att demokratistödet höjs eller sänks.  

 

Det första vi kommer kontrollera för är om sämre eller bättre ekonomi i landet vid den 

tidpunkt då man svarade på undersökningen istället kan ha påverkat demokratistödet. Tanken 

om en koppling mellan ekonomi och demokrati är ingenting nytt. Mycket forskning kring den 

s.k. moderniseringsteorin finns. Kort kan man säga att teorin går ut på att ekonomiskt välstånd 

antas leda till en större medelklass, högre utbildningsnivå och därmed fördelaktiga 

förhållanden för demokratisk konsolidering.58 Även Ronald Inglehart har lyft sambandet 

mellan demokrati och ekonomi. I senare revideringar av sin tidiga forskning om långsiktig 

socialisation menade Inglehart att demokratiska värderingar även kan påverkas av kortsiktiga 

periodeffekter, såsom konjunktursvängningar.59 Därför har jag i denna uppsats lagt till en 

variabel för BNP-tillväxt för respektive år där demokratistödet mäts. BNP i sig är det 

vanligaste ekonomiska måttet och att använda BNP-tillväxt gör det lättare för oss att jämföra 

över tid än om vi hade använt absoluta siffror på BNP.  

 

För det andra kommer vi kontrollera för utbildningsnivå. Många statsvetenskapliga forskare 

kopplar ihop utbildningsnivån med demokratistödet och menar att en högre utbildningsnivå 

bör leda till högre demokratistöd. Tesen är också central för Lindberg och Svensson, vars 

regressionsanalys på utbildningsnivå och demokratistöd ledde dem till teorin jag prövar i den 

här uppsatsen. Vi använder här en variabel som är fyrdelad, där utbildningsnivån är stigande 

från grundskola eller motsvarande; gymnasieutbildning eller motsvarande; eftergymnasial 

utbildning eller motsvarande och examen från högskola/universitet. Här finns dessutom en 

fördel med att jag endast inkluderar ungdomar som är 23-29 år gamla i denna undersökning. 

Lindberg och Svensson gjorde i sin undersökning en regression för att finna samband mellan 

utbildningsnivå och demokratistöd på sitt urval av 18-29-åringar. Problemet med detta är att 

18-19-åringar antagligen inte ännu har fått chansen till högre utbildning, även om de har 

intentionen att genomföra den. Detta riskerar att snedvrida resultatet, speciellt när man bara 

                                                 
58 Linde och Ekman, Demokratiseringsprocesser, 74-77 
59 Linde och Ekman, Demokratiseringsprocesser, 88 
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har 305 svarande. Genom att istället mäta 23-29-åringar, med ett större urval, finns det en 

chans att alla svaranden har påbörjat en högskoleutbildning om de har intentionen att göra det 

och chansen att denna undersökning säger någonting korrekt är högre.  

 

Den tredje aspekten vi kommer kontrollera för är medieanvändning. Massmedier anses ofta 

vara bildande och därmed även demokratibildande och människor som oftare håller sig 

uppdaterade med medierna kan därför antas ha ett högre demokratistöd. Ekman och Pilo 

nämner medieanvändning som en alternativ socialisationskontext. I denna uppsats finns 

därför en variabel som talar om hur många gånger i veckan som de svarande läser en 

dagstidning. Under 90-talet ställdes frågan endast om vilken morgontidning som helst och 

kontrollgruppen är därför baserad på dessa frågor. Under 2000-talet däremot blev 

nyhetsläsning på internet vanligare och SOM-undersökningen ställde även en separat fråga 

om hur många gånger i veckan man läste en dagstidning online. I experimentgruppen är 

frågan därför en hopslagning av frågan om pappers- och webbtidningsläsning, så att det 

högsta värdet är det som gäller. Har en svarande exempelvis sagt att hen läser 

papperstidningen tre gånger i veckan men webbtidningen fem gånger i veckan har hen 

tilldelats värdet fem.  

 

För det fjärde kan även föreningsaktivitet vara en socialiserande faktor som kan påverka 

demokratistöd positivt. Föreningsaktivitet skapar som nämnt socialt kapital och en kontext 

som gynnar demokratin. SOM-undersökningen har ställt frågor medlemskap i vissa specifika 

typer av föreningar varje år av mätningen, men dock inte ställt en fråga om huruvida man är 

medlem i en annan typ av förening varje av dessa år. Därför består 

föreningsmedlemskapsvariabeln i denna undersökning av de som svarat på om de är med i ett 

fackförbund, en miljöorganisation, en idrottsorganisation eller en kulturförening men inga 

andra typer av föreningar. Denna variabel är alltså inte ett perfekt sätt att mäta om 

föreningsmedlemskap påverkar demokratistöd men är det bästa vi kan använda oss av här. 

Denna fråga har kodats om till en variabel som säger huruvida man är medlem i någon 

förening överhuvudtaget och en variabel som säger om man är medlem i en förening och har 

ett aktiv uppdrag eller inte.  

 

För det femte nämndes i teoriavsnittet några andra alternativa förklaringar till socialisation. 

Den främsta av dessa är olikheter i bakgrund och den ökade segregering som sägs uppstå tack 

vare den nya skolan. Även ute i samhället är det knappast någonting nytt att koppla ihop 
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familjebakgrund eller socioekonomisk bakgrund med hur nöjd man är med samhället. För att 

kontrollera för olika familjebakgrunder och även olika ekonomiska förutsättningar som kan 

skilja sig åt mellan grupper i samhället kommer flera olika variabler att användas. Ekman och 

Pilo pratade om skolsegregation i termer av skolor i invandrartäta områden eller 

överklasskolor. Vad gäller socioekonomisk bakgrund finns många sätt att kontrollera för 

detta, där några rimliga alternativ från tidigare forskning hade kunnat vara föräldrars 

inkomstnivå eller utbildningsnivå. Denna data fanns inte tillgänglig i SOM-undersökningen. 

Jag kommer att testa huruvida om man är uppvuxen i arbetarfamilj påverkar demokratistödet 

och likaså om man istället är uppvuxen i en högre tjänstemanna- eller akademikerfamilj. För 

att testa socioekonomiska förhållanden kommer vi även testa om skillnader demokratistödet 

har ett samband med om man är född i Sverige eller i ett annat land. I samma anda kommer 

även testas för om arbetslöshet har ett samband med lägre demokratistöd. 

 

Slutligen kommer jag även att testa huruvida kön eller om man är uppvuxen på landsbygden 

eller i en stad påverkar demokratistödet. Det förstnämnda eftersom kön tas med i Lindberg 

och Svenssons analys och ofta antas vara en relevant analys att göra. Det sistnämnda kan 

antas vara en faktor eftersom sämre offentlig service på landsbygden möjligen kan vara en 

källa till mindre tillit till demokratin och politiken. Detta resonemang baseras på den debatt 

som förts om urholkad service på landsbygden under senare år, där bland andra föreningen 

”Hela Sverige ska leva” uttalat sig om att servicen måste bli bättre på landsbygden och att 

detta är politikens ansvar.60 

 

 

 

 

 

  

                                                 
60 Blombäck och Nilsson, En levande landsbygd kräver levande service, Dagens Samhälle 
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4. Resultat och analys 
 

4.1 Resultat: Förändringar i demokratistödet?  

 

Det första jag kommer göra är att redovisa medelvärdet och variansen för samtliga variabler. 

För en förklaring av hur samtliga variabler är kodade, se Appendix 1. Variablerna är sorterade 

efter kontroll- och experimentgrupperna på variabeln ”grupp”. När jag refererar till grupp i 

resten av analysen menar jag alltså kontroll- och experimentgrupperna. 0 står för 

kontrollgruppen och 1 för experimentgruppen.  

 

Tabell 4.1.1 Beskrivande statistik för samtliga variabler 1 

 

Grupp Demokratistöd BNP-

tillväxt 

Kön Föreningsmedlem 

m. uppdrag 

Föreningsmedlem  Uppväxtland 

0 10.688 

8.141 

3.318 

1.502 

0.466 

0.242 

0.162 

0.136 

0.798 

0.161 

0.041 

0.039 

1 12.089 

8.031 

1.002 

16.846 

0.450 

0.248 

0.098 

0.088 

0.647 

0.227 

0.061 

0.057 

Totalt 11.416 

8.567 

2.114 

10.812 

0.458 

0.248 

0.128 

0.113 

0.721 

0.201 

0.052 

0.048 

Beskrivande statistik för demokratistöd, BNP-tillväxt, kön, föreningsmedlemskap med ett 

aktivt uppdrag, föreningsmedlemskap utan uppdrag och uppväxt i Sverige eller ej.  

 

Tabell 4.1.2 Beskrivande statistik för samtliga variabler 2 

 

Grupp Arbetslös Stad/land Utbildningsnivå Arbetarbakgrund Akademikerbakgrund Tidningsläsning 

0 0.094 

0.085 

0.367 

0.233 

2.897 

0.833 

0.516 

0.250 

0.120 

0.105 

4.365 

6.444 

1 0.079 

0.073 

0.269 

0.196 

2.982 

0.801 

0.558 

0.250 

0.095 

0.086 

4.144 

7.115 

Totalt 0.086 

0.079 

0.315 

0.215 

2.942 

0.818 

0.538 

0.249 

0.107 

0.096 

4.250 

6.801 

Beskrivande statistik för arbetslöshet, om man är uppvuxen på landsbygden eller i staden, 

utbildningsnivå, om man är uppvuxen i en arbetarfamilj, om man är uppvuxen i en högre 

tjänstemanna- eller akademikerfamilj samt hur ofta man läser en morgontidning.  

 

I den första delen av analysen visade det sig att medelvärdet för demokratistödet var högre i 

experimentgruppen (12 poäng) än i kontrollgruppen (10.7 poäng). Det här pekar på att det 

instrumentella demokratistödet bland de unga verkar ha ökat snarare än minskat efter 

reformerna, vilket naturligtvis är intressant givet Lindberg och Svenssons ursprungliga teori, 

eftersom denna säger att demokratistödet borde ha gått ned efter reformerna. Notera också att 

medelvärdet av BNP-tillväxten var högre i kontrollgruppen än i experimentgruppen. Detta är 
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inte förvånande då experimentgruppen mättes i och efter en stor internationell ekonomisk 

kris. Kön och arbetarbakgrund är förhållandevis balanserade och ligger på ungefär 50% i båda 

grupperna. I båda grupperna tycks genomsnittet vara att läsa morgontidningen ca 4 dagar i 

veckan. Att vara medlem i någon form av förening är rätt så vanligt i båda grupperna, medan 

att ha ett aktiv uppdrag i en förening är ovanligare i båda grupperna. Att vara arbetslös är 

betydligt ovanligare än att ha ett arbete i båda grupperna, och att vara uppvuxen i staden är 

vanligare än att vara uppvuxen på landsbygden. Att vara uppvuxen i Sverige är betydligt 

vanligare än att inte vara det i båda grupperna. På en skala mellan 1-4 ligger utbildningsnivån 

runt ca 2.9 i båda grupperna.  

 

Sammanfattningsvis kan vi också se att vissa av variablerna (framförallt BNP-tillväxt, 

Föreningsmedlemskaps-variablerna, Uppväxtland, Akademikerbakgrund och Stad/land) är 

mindre balanserade mellan grupperna, och att medelvärden skiljer sig förhållandevis mycket 

mellan kontroll- och experimentgrupp.  

 

Nästa steg i analysen är att testa om det finns ett samband mellan grupptillhörighet och 

demokratistöd.  

 

Tabell 4.1.3 Regressionsanalys på demokratistöd och grupptillhörighet  

 

Demokratistöd Koefficient Standardfel t-värde p-värde 95% Konf.  

intervall 

Grupp 1.401 0.146 9.58 0.000 1.114 –1.687 

Cons 10.688 0.105 101.36 0.000 10.481 –10.895 

r2 = 0.0572 

r2 justerat = 0.0556 
 

 

Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan grupptillhörighet och demokratistöd på 

99% säkerhetsnivå. Allt annat lika kommer demokratistödet att vara ca 1.4 poäng högre i 

experimentgruppen än i kontrollgruppen. Det verkar alltså som att demokratistödet kan vara 

högre efter reformerna än innan och att det finns ett samband med just grupptillhörigheten.  

 

Men bara för att vi gjort en regression behöver detta ju inte betyda att grupptillhörigheten, och 

i förlängningen NPM-reformerna, har en positiv kausal effekt på demokratistöd, eftersom det 

kan finnas faktorer som samvarierar både med grupptillhörigheten och demokratistödet och 

som inte regressionen tar hänsyn till. Vi kunde i det tidigare avsnittet se att kontroll- och 
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experimentgruppen skiljer sig åt när det gäller ett antal kontrollvariabler. Därför måste vi 

också genomföra samma analys med kontrollvariabler och således kontrollera för dessa 

skillnader. Om sambandet ändå är starkt trots att andra variabler som kan tänkas påverka 

demokratistödet är med i analysen har vi starkare skäl att tro att grupptillhörigheten faktiskt 

har en effekt på demokratistödet.  

 

4.2 Resultat: Kontroll för alternativa förklaringsmodeller 

 

Blev skolan i själva verket bättre på att uppfylla sitt demokratiuppdrag efter reformerna 

infördes? Eller är det mer sannolikt att det är någonting annat som gjorde så att 

demokratistödet ökade hos de ungdomar som gick i skolan åren efter reformerna? 

 

För att säkrare ta reda på om förändringen har ett samband med skolreformerna eller om det 

är någonting annat som påverkat demokratistödet inkluderar vi kontrollvariabler i 

regressionen.  

 

Tabell 4.2.1 Regressionsanalys med kontrollvariabler 

 

Demokratistöd Koefficient Standardfel t-värde p-värde 95% Konf. 

intervall 

Grupp 1.572 0.154 10.21 0.000 1.270 – 1.874 

BNP-tillväxt 0.115 0.023 5.03 0.000 0.070 – 0.160 

Kön -0.063 0.143 -0.44 0.661 -0.342 – 0.217 

Föreningsaktiv -0.224 0.215 -1.04 0.296 -0.648 – 0.198 

Föreningsaktiv m. 

uppdrag 

-0.053 0.165 -0.32 0.748 -0.377 – 0.271 

Uppväxtland 0.871 0.319 2.73 0.006 0.246 – 1.496 

Arbetslös -0.442 0.254 -1.74 0.082 -0.941 – 0.568 

Stad/land -0.519 0.155 -3.34 0.001 -0.823 – -0.214 

Utbildningsnivå 0.475 0.086 5.54 0.000 0.307 – 0.644 

Arbetarbakgrund -0.511 0.156 -3.24 0.001 -0.820 – -0.202 

Akademikerbakgrund 0.208 0.245 0.85 0.397 -0.274 – 0.691 

Tidningsläsning 0.076 0.027 2.79 0.005 0.023 – 0.130 

Cons 9.138 0.363 25.15 0.000 8.426 – 9.851 

r2  = 0.1458 

r2 justerat = 0.1390 
 

Sambandet mellan demokratistöd och grupp är fortfarande statistiskt signifikant med 

kontrollvariabler och experimentgruppen har, allt annat lika, högre demokratistöd med ca 1.6 
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poäng (att jämföra med 1.4 innan). Denna skillnad i poäng är den överdrivet största av alla 

samband.  

 

Samtidigt finns det också ett statistiskt signifikant samband mellan demokratistödet och ett 

flertal andra variabler. BNP-tillväxt, Uppväxtland, Stad/land, Utbildningsnivå, 

Tidningsläsning och Arbetarbakgrund uppvisar alla ett statistiskt signifikant samband med 

demokratistöd på 90% säkerhetsnivå. Högre BNP-tillväxt, mer morgontidningsläsning, och 

högre utbildningsnivå leder alltså, allt annat lika, till högre demokratistöd. Att vara uppvuxen 

i ett annat land än Sverige leder till högre demokratistöd och att vara uppvuxen på 

landsbygden leder till lägre demokratistöd än om man är uppvuxen i en stad. Uppväxt i en 

arbetarfamilj leder till lägre demokratistöd.  

 

Resten av sambanden har inte någon statistisk signifikans, eftersom p-värdet på dessa 

överstiger 0.1. När det gäller föreningsaktivitetsvariablerna så ska vi dock tänka på att dessa 

som sagt inte mäter all föreningsaktivitet, eftersom frågorna i undersökningen inte tillät detta. 

I en ny undersökning hade det varit intressant att undersöka detta samband på ett mer korrekt 

sätt. I denna undersökning kan vi bara säga att vi inte finner ett statistiskt signifikant samband 

mellan den typ av föreningsengagemang vi mätt här och instrumentellt demokratistöd.  

 

4.3 Resultat: Viktad analys 

 

Ett annat sätt att kontrollera för de oberoende variablerna är att lägga in vikter som gör att 

kontroll- och experimentgrupperna inte skiljer sig åt med avseende på dessa variabler. Detta 

kan göras genom entropy balancing, ett kommando i Stata som viktar observationer i syfte att 

göra kontroll- och experimentgruppen så jämförbara som möjligt i alla avseenden. Vi såg ju 

tidigare att vissa av våra variabler var obalanserade mellan grupperna. Om sambandet mellan 

grupp (skolreformerna) och demokratistöd fortfarande håller i den viktade analysen kan vi 

vara mer säkra på att det finns ett samband. 

 

Viktandet utfördes på samtliga oberoende variabler utom morgontidnings-variabeln och BNP-

tillväxtvariabeln. För stora olikheter kan i vissa fall göra det svårt att hitta optimala vikter för 

alla variabler och i detta fall gällde det dessa två variabler.  
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Tabell 4.3.1 Beskrivande statistik för alla variabler efter vägning 1 

 

Grupp Demokratistöd BNP-

tillväxt 

Kön Föreningsmedlem 

m. uppdrag 

Föreningsmedlem  Uppväxtland 

0 10.800 

7.832 

3.415 

1.449 

0.450 

0.248 

0.100 

0.090 

0.649 

0.229 

0.062 

0.058 

1 12.089 

8.030 

1.002 

16.846 

0.450 

0.248 

0.099 

0.089 

0.658 

0.228 

0.062 

0.058 

Totalt 11.441 

8.350 

2.209 

10.599 

0.450 

0.248 

0.099 

0.090 

0.648 

0.228 

0.062 

0.058 

Beskrivande statistik för demokratistöd, BNP-tillväxt, kön, föreningsmedlemskap med ett 

aktivt uppdrag, föreningsmedlemskap utan uppdrag och uppväxt i Sverige eller ej. 

 

Tabell 4.3.2 Beskrivande statistik för alla variabler efter vägning 2 

 

Grupp Arbetslös Stad/land Utbildningsnivå Arbetarbakgrund Akademikerbakgrund Tidningsläsning 

0 0.079 

0.073 

0.270 

0.197 

2.982 

0.776 

0.558 

0.247 

0.095 

0.086 

4.405 

6.577 

1 0.079 

0.073 

0.269 

0.197 

2.982 

0.801 

0.558 

0.247 

0.095 

0.086 

4.144 

7.115 

Totalt 0.079 

0.073 

0.269 

0.197 

2.982 

0.788 

0.558 

0.247 

0.095 

0.086 

4.274 

6.859 

Beskrivande statistik för arbetslöshet, om man är uppvuxen på landsbygden eller i staden, 

utbildningsnivå, om man är uppvuxen i en arbetarfamilj, om man är uppvuxen i en högre 

tjänstemanna- eller akademikerfamilj samt hur ofta man läser en morgontidning.  

 

Vi kan nu se att de variabler som vi viktat har betydligt mer utjämnade medelvärden jämfört 

med innan. Demokratistödet är fortsatt högre i experimentgruppen än i kontrollgruppen, även 

om skillnaden jämnats ut en aning. Trots viktningen kan vi även i denna analys se att 

demokratistödet verkar ha ökat från 1996-1999 till 2008-2011, även om skillnaden nu är 

mindre. Variansen är dock också hög, vilket alltså betyder att det finns en stor spridning kring 

medelvärdet på observationerna. Spridningen är dock ganska liknande i båda grupperna.  

 

Eftersom vi nu har balanserat gruppvariabeln och många av de oberoende variablerna kan vi 

denna gång när vi gör en regression hålla oss till att endast göra en regression på 

demokratistödet och grupptillhörigheten, eftersom viktandet är ett sätt att ta bort de övriga 

variablernas påverkan på denna analys. Utöver dessa variabler inkluderar vi också BNP-

tillväxt och morgontidningsläsning i den slutgiltiga regressionsanalysen, eftersom dessa 

variabler inte gick att vikta så att de inte skulle påverka resultatet.  
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Tabell 4.3.3 Regressionsanalys på demokratistöd, grupptillhörighet, BNP-tillväxt och 

morgontidningsläsning efter vägning 

 
Demokratistöd Koefficient Standardfel t-värde p-värde 95% Konf. 

intervall 

Grupp 1.597 0.160 9.98 0.000 1.283 – 1.910 

BNP-tillväxt 0.113 0.023 4.91 0.000 0.067 – 0.158 

Tidningsläsning 0.111 0.030 3.70 0.000 0.052 – 0.175 

Cons 9.917 0.187 53.05 0.000 9.550 – 10.284 

r2 = 0.0747 

 

Här ser vi slutligen att efter att många av de andra oberoende variablerna har viktats så finns 

det fortfarande ett statistiskt signifikant samband mellan demokratistöd och grupptillhörighet, 

BNP-tillväxt och morgontidningsläsning. Demokratistödet är, allt annat lika, högre i 

experimentgruppen med 1.6 poäng. Att läsa morgontidningen en mer dag i veckan leder till en 

liten ökning av demokratistöd med 0.1 poäng. Slutligen ser vi även ett samband mellan en 

ökning i BNP-tillväxt och ökning i demokratistöd, även denna ganska liten.  

 

Sambandet klarar alltså även denna analys. Det faktum att det inte gick att vikta BNP-tillväxt 

och morgontidnings-variabeln minskar dock tillförlitligheten i den slutgiltiga regressionen. 

Det bör också nämnas att endast kontrollvariablerna har viktats. Övriga faktorer som kan 

påverka demokratistödet, och som jag inte har inkluderat i analysen och i viktningen, kan 

påverka resultat. Således kan vi inte heller efter denna analys vara säker på att det finns ett 

kausalt samband mellan skolreformerna och demokratistödet.  

 

4.4 Analys  

 

Till att börja med kan vi konstatera att våra resultat tyder på att demokratistödet har ökat efter 

reformernas införande i skolsystemet. Efter viktandet blev skillnaden mindre men fortfarande 

kunde vi dock se att det instrumentella demokratistödet alltså har ökat från tidsperioden 1996-

1999 till 2008-2011. Ska vi koppla resultatet tillbaka till vår ursprungliga teori kan vi alltså 

säga att allting i våra resultat tyder på att det instrumentella demokratistödet inte tycks ha 

påverkats negativt av NPM i skolan. 

 

I analysen ska vi komma ihåg att jag endast mäter instrumentellt demokratistöd och inte 

principiellt eller en sammanvägning av de båda. Även om jag dock inte mätt samma 

demokratistöd som Lindberg och Svensson i denna uppsats har jag mätt en vedertagen aspekt 
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av demokratistöd, som även de använder sig av, och en som jag anser är mer korrekt om man 

mäter demokratistöd hos unga människor i Sverige. Lindberg och Svensson mäter delvis hur 

demokratiskt unga anser att Sverige styrs idag och delvis förtroende för politiska institutioner 

i sin analys. När det gäller grad av demokrati har ungdomarna som tycker systemet är klart 

demokratiskt mellan 2005-2011 minskat med 10%.61 Där motsäger mina resultat alltså deras, 

om vi tycker att frågan om ”nöjdhet med demokratin idag” är jämförbar med Lindberg och 

Svenssons fråga om hur demokratiskt Sverige är idag. När det gäller förtroende för politiska 

institutioner hittar Lindberg och Svensson även där en nedgång i förtroende för Riksdagen 

och politiska partier som säger emot den trend jag hittat i denna undersökning. 62  

 

Undersökningarna är dock inte exakt jämförbara eftersom Lindberg och Svensson mest tittar 

på förändringar från 2005-2011 medan jag tittar på förändringar mellan 1996-1999 och 2008-

2011. Men med tanke på det större urvalet i denna undersökning är mina egna resultat mindre 

känsliga för fel och för outliers. Därför kan vi, inom denna undersöknings ramar, dra en 

slutsats om demokratistödet hos unga människor i Sverige. Jag har också kunnat säga 

någonting mer om sambandet mellan skolreformerna och demokratistödet än den ursprungliga 

teorin, eftersom jag hittat ett statistiskt signifikant samband mellan grupptillhörigheten och 

demokratistödet.  

 

När det gäller sambandet mellan demokratistöd och grupptillhörigheten i denna undersökning 

är detta alltså statistiskt signifikant, även efter att vi fört in våra kontrollvariabler samt viktat 

många av våra oberoende variabler. Det kan alltså anses vara ett starkt samband. Sambandet 

är också det som uppvisar starkast förändring av alla samband – demokratistödet bör vara ca 

1.6 poäng högre i experimentgruppen, allt annat lika.  

 

Samtidigt har vi även hittat statistiskt signifikanta samband med flera av våra 

kontrollvariabler. Precis som Lindberg och Svensson hittade vi ett statistiskt signifikant 

samband mellan utbildningsnivå och demokratistöd. Detta stärker deras tes att högre 

utbildningsnivå leder till högre demokratistöd. Ett signifikant samband uppvisades också med 

BNP-tillväxt, huruvida man var uppvuxen på landsbygden eller ej, arbetarfamiljsbakgrund, 

uppväxt i ett annat land än Sverige och morgontidningsläsning. Det starkaste av dessa 

samband var inte helt oväntat grupptillhörigheten, BNP-tillväxt och utbildningsnivån.   

                                                 
61 Lindberg och Svensson, Rösträtt till salu, 53 
62 Lindberg och Svensson, Rösträtt till salu, 55-56 
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Vad säger dessa samband oss?  

 

Att många samband hittas kan tyda på att de oberoende variablerna korrelerar med varandra 

och att de i själva verket mäter samma sak. Att en person som har en högre utbildning 

samtidigt också skulle läsa morgontidningen oftare är t.ex. inte helt otroligt att tänka sig. Jag 

kollade på hur mycket de oberoende variablerna korrelerar med varandra. Värdet 0 betyder att 

det inte finns en korrelation alls och -1 eller 1 betyder fullständigt linjär korrelation. De två 

ovan nämnda variablerna har en korrelation på 0.14 vilket är ganska svagt. De variabler som 

hade starkast korrelation var BNP-tillväxten med grupp (-0.35) och arbetarbakgrund med 

utbildningsnivå (-0.32) och arbetarbakgrund med akademikerbakgrund (-0.37). Alla dessa kan 

anses vara ganska svaga linjära samband och alla variabler har därmed behållits i analysen. 

Det finns alltså en viss chans att våra oberoende variabler mätte ungefär samma saker och att 

de därför inte var statistiskt signifikanta, men i detta fall verkar inte risken för detta vara 

alltför stor.  

 

Notera att experimentgruppen uppvisade större demokratistöd trots att BNP-tillväxten var 

lägre i genomsnitt under de år experimentgruppen mättes jämfört med de år kontrollgruppen 

mättes. Det kan därför tyckas förvånande att vi samtidigt hittar ett positivt samband mellan 

BNP-tillväxt och demokratistöd i undersökningen. Detta stärker dock snarare våra resultat när 

det gäller grupptillhörighet och demokratistöd, eftersom det tyder på att resultaten i själva 

verket är underskattade när man inkluderar BNP-tillväxt i regressionen, då kontrollvariabeln 

minskar den positiva effekten av grupptillhörighet på demokratistöd. 

 

Att de socioekonomiska variablerna, Arbetarbakgrund och Uppväxtland, uppvisar signifikanta 

samband med demokratistödet i analysen behöver inte motsäga sambandet mellan 

grupptillhörigheten och demokratistödet. Minns att den forskning som finns på 

skolreformerna och kunskapsläget menar att socioekonomisk uppdelning av skolor kommer 

sig av reformerna. Att en ung person uppväxt i en arbetarklassfamilj skulle uppvisa lägre 

demokratistöd är alltså inte förvånande enligt rådande teori. Vad som däremot kan anses vara 

förvånande enligt teoriläget är att variabeln Uppväxtland visar att de som är födda i ett annat 

land än Sverige borde ha högre demokratistöd, allt annat lika. Sambandet är dock statistiskt 

signifikant på 90% säkerhetsnivå och skillnaden är relativt liten. Vad som dock stärker att 

detta ändå kan stämma är att även Lindberg och Svensson hittade ett liknande mönster, där 
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unga med utlandsfödda föräldrar uppvisade en något större positivitet för hur viktigt det är bo 

i en demokrati.63 Enligt teorierna om skolsegregationen borde dock utlandsfödda då möjligen 

ha ett lägre stöd för demokratin, eftersom de ofta hamnar i sämre skolor.  

 

Apropå denna diskussion om socioekonomiska mönster ska vi lyfta blicken från våra 

samband och prata om kausalitet. Vi ska komma ihåg att kontroll- och experimentgrupperna 

inte nödvändigtvis behöver reflektera just bara skolreformerna utan kan reflektera 

tidsspecifika trender och andra faktorer som jag inte lyckats kontrollerat för genom mina 

kontrollvariabler. Föräldrars utbildningsnivå eller inkomstnivå är möjliga tänkbara förslag på 

andra faktorer. Dessutom ska vi komma ihåg att det också finns forskare som menar att de 

socioekonomiska skillnaderna i skolan inte är ett resultat av skolreformerna utan av 

boendesegregationen. Återigen är frågan om att faktiskt belägga kausalitet mellan 

förändringar och skolreformerna central. Detta är ofta mycket svårt att göra i forskningen om 

skolan.  

 

En intressant tanke att lyfta här är också att andelen friskolor i Sverige har ökat kontinuerligt 

sedan reformerna. Baserat på resultatet i denna undersökning har vi ändå vissa belägg för att 

skolan skulle kunna vara en relevant påverkansfaktor för demokratistödet, även om vi inte kan 

belägga ett kausalt samband. En intressant forskning för framtiden skulle därför kunna vara 

att genomföra en mätning där man kan se om de svarande gått i friskola eller ej och samtidigt 

se hur deras demokratistöd ser ut. Eftersom friskolor, i liknande undersökningar om 

kunskapsresultat, uppvisar skillnader gentemot kommunala skolor hade det varit mycket 

intressant att se om dessa skillnader gäller även för demokratistödet.  

 

4.5 Begränsningar med undersökningen 

 

Till sist ska jag också diskutera de brister som finns med undersökningen.  

 

Det hade varit fördelaktigt att särskilja på de tre skolpolitiska reformerna och bara undersöka 

effekten av en av dem. Detta är dock inte möjligt att göra eftersom reformerna skedde tätt 

efter varandra i tiden och eftersom effekten på demokratistödet är fördröjd. Det fanns heller 

inga frågor om huruvida man exempelvis gått i friskola eller kommunal skola som kunde 

koppla samman demokratistödet med endast en av reformerna. Därför är alla tre reformerna 

                                                 
63 Lindberg och Svensson, Rösträtt till salu, 91-92 
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tätt sammanlänkade. Detta är inte idealt i en undersökning där man vill isolera 

förklaringsfaktorer. Samtidigt är reformerna också naturligt sammankopplade i debatten och 

härstammar alla från NPM. I förlängningen kollar vi alltså på hur NPM påverkat skolan, 

vilket ändå kan anses vara ett relevant ämne, och ett som jag inte är ensam om att vilja ha svar 

på. Jag är inte heller den enda som i forskning om reformerna kopplat samman flera av dem 

och därefter kollat på effekterna.  

 

Även om vi i slutändan hittade en statistiskt signifikant korrelation mellan grupptillhörigheten 

och demokratistödet kan vi inte säkert veta att skolreformerna haft en kausal effekt på 

demokratistödet mot bakgrund av denna undersökning. Att grupperna är skapade för att 

reflektera teoretiskt relevanta och mätbara skillnader före och efter reformerna är ju ingen 

garanti för att detta är den enda skillnaden de reflekterar, och andra tidspecifika skillnader 

som inte undersökningen tar hänsyn till kan också reflekteras i grupptillhörigheten. Jag har 

dock gjort mitt bästa för att kontrollera för andra teoretiskt rimliga förklaringsmodeller 

samtidigt som jag gjort en jämförelse över tid där kontroll- och experimentgrupp ligger så 

nära varandra i tid som de bara kan. Som jag även nämnde i metodavsnittet är ju en 

konsekvens av att mäta värderingsförändringar att man måste vänta lite i tidsjämförelser för 

att kunna se effekten. I den här typen av undersökning öppnar denna tidsfördröjning dock upp 

för ökad risk att andra saker kan ha påverkat en förändring i demokratistödet. Detta problem 

går tyvärr inte helt att komma runt i denna undersökning.  

 

Jag valde att avgränsa när respondenterna skulle ha gått i skolan innan och efter reformerna 

till att endast gälla när de gick högstadium och gymnasium. Detta betyder som sagt att 

experimentgruppen även de har gått i låg- och mellanstadiet innan reformerna infördes men 

sedan högstadiet och gymnasiet efter reformerna infördes. Detta motiverades som sagt med 

att undervisningen i de högre delarna av skolan antas ha större påverkan på demokratistödet 

och för att att hålla ihop grupperna i tid så mycket det bara gick var centralt för att 

undersökningen skulle kunna genomföras. Det finns dock en viss chans att detta kan ha 

påverkat hur demokratistödet reflekteras i experimentgruppen. Men om vi antar att de 

svarande hade liknande demokratistöd (eftersom de gick i liknande skola) fram till att de 

började högstadiet och demokratistödet ändå därefter har blivit högre i experimentgruppen än 

i kontrollgruppen är effekten av detta val inte ett allvarligt problem.  
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För det fjärde ska jag återigen nämna problemen med operationaliseringen, även om dessa 

redan har tagits upp i avsnitt 3.3. Även om jag som sagt anser att detta är den mest korrekta 

undersökning av demokratistödet som kan göras under rådande omständigheter är valet att 

endast mäta instrumentellt demokratistöd som sagt inte helt problemfritt, eftersom det 

möjligen kan tänkas att vår mätning speglar politiska åsikter snarare än åsikter om demokratin 

i sig. Jag anser dock att denna mätning skapar en mer korrekt bild av demokratistödet och att 

de instrumentella frågorna är kapabla att fånga in stöd för demokrati och inte bara politisk 

åsikt.  

 

Slutligen är det som sagt svårt att veta att vi har kontrollerat för allting som kan tänkas 

påverka demokratistödet. Detta gäller speciellt eftersom demokratistöd hos unga är ett 

outforskat forskningsområde, och teori inte alltid finns tillgänglig om vad som skulle kunna 

tänkas påverka. Jag har dock kontrollerat för de teoretiskt rimliga alternativa 

förklaringsmodeller jag har hittat. Här ska också nämnas att r2, det värde som talar om hur 

mycket av variationen i demokratistödet som förklaras av regressionen, är ganska lågt på 

samtliga regressioner, vilket tyder på att det kan finnas fler variabler som förklarar 

förändringar i demokratistödet som jag inte har med i regressionen.  
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5. Slutsats 
 

Det finns ytterst lite forskning kring effekterna av skolreformerna 1991-92 på demokratistödet 

hos dess elever. Detta trots att skolan har ett demokratiuppdrag såväl som kunskapsuppdrag 

och trots att omfattande forskning och debatt finns om skolans effektivitet när det gäller 

kunskapsuppdraget. Denna undersökning har därför försökt utvidga forskningen kring skolans 

effektivitet och hur den har påverkats av reformerna och i förlängningen NPM.  

 

Detta har gjorts genom att försöka se om skolreformerna 1991-92 har påverkat 

demokratistödet hos eleverna. Teorin som framförts av vissa forskare var att skolan skulle ha 

påverkat demokratistödet negativt. Min undersökning begränsades till att mäta det 

instrumentella demokratistödet snarare än det principiella demokratistödet eller en 

sammanslagning av de båda och genomfördes genom att jämföra en kontrollgrupp (som 

genomgått skolan innan reformerna) med en experimentgrupp (som genomgått skolan efter 

reformerna). De svarande valdes ut baserat på om de hade gått högstadium och gymnasium 

före eller efter reformerna – eftersom reformerna kan antas ha större påverkan på 

demokratiundervisningen här och eftersom metoden krävde att grupperna skulle ligga så nära 

varandra i tiden som möjligt för att rimligen kunna säga någonting om sambandet utan att för 

den sakens skull kunna visa en korrelation.  

 

Det instrumentella demokratistödet tycks ha ökat från mätningen av kontrollgruppen till 

experimentgruppen, vilket tyder på att de skolpolitiska reformerna 1991-92 alltså inte 

påverkade det instrumentella demokratistödet hos eleverna negativt. Ett statistiskt signifikant 

samband mellan demokratistödet och grupptillhörigheten hittades. Samtidigt kan 

undersökningen inte belägga ett kausalt samband mellan grupptillhörigheten och 

demokratistödet, alltså inte mellan skolreformerna och demokratistödet, och signifikanta 

samband hittades även med andra oberoende variabler. Därmed kan denna undersökning inte 

med säkerhet säga att skolreformerna påverkat demokratistödet positivt eller om det är 

någonting annat som gjort detta. Den kan däremot säga att det är osannolikt att 

skolreformerna påverkade det instrumentella demokratistödet negativt, eftersom det 

uppvisade positiva sambandet mellan reformerna och demokratistödet är så starkt. 

 

Jag har i denna uppsats gjort mitt bästa för att testa en teori som inte förut har testats och för 

att utvidga ett outforskat forskningsområde. Jag ser därför denna uppsats som ett värdefullt 
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bidrag till forskningen, även om jag inte säkert kan belägga ett kausalt samband mellan 

skolreformerna och förändringar i demokratistödet. Men i och med det statistiskt signifikanta 

samband som hittades mellan grupptillhörigheten och demokratistödet anser jag att mer 

forskning inom skolans, och 1990-talets skolpolitiska reformer, effekter på demokratistödet 

hos unga människor borde genomföras.  
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7. Appendix 1 - Kodning av variabler 
 

Variabel: Demokratistöd 

Kan anta värden mellan 4-19 

 

Variabel: BNP-tillväxt 

Antar fasta värden beroende på år som respondenterna svarat på undersökningen 

 

Variabel: Utbildningsnivå 

1 = låg, max grundskola eller motsvarande 

2 = medellåg, max gymnasium eller motsvarande 

3 = medelhög, någon form av eftergymnasial utbildning 

4 = hög, minst examen från universitet eller högskola 

 

Variabel: Tidningsläsning 

Antar värdena 0 -7 för antal dagar i veckan som respondenten läser en morgontidning 

 

Variabel: Grupp 

0 = kontrollgrupp 

1 = experimentgrupp 

 

Variabel: Föreningsaktiv med ett uppdrag i föreningen 

0 = innehar inte ett aktivt uppdrag i förening 

1 = innehar ett aktivt uppdrag i en förening 

 

Variabel: Medlem i en förening 

0 = ej medlem i förening 

1 = medlem i förening 

 

Variabel: Kön 

0 = kvinna  

1 = man 

 

Variabel: Uppväxtland 

0 = uppväxt i Sverige 

1 = uppväxt i annat land 

 

Variabel: Arbetslös 

0 = ej arbetslös 

1 = arbetslös 

 

Variabel: Stad/land 

0 = uppväxt i stad eller större tätort 

1 = uppväxt på landsbygd/mindre tätort 

 

Variabel: arbetarbakgrund 

0 = ej uppväxt i en arbetarfamilj 

1 = uppväxt i en arbetarfamilj 
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Variabel: Akademikerbakgrund 

0 = ej uppväxt i en akademiker- och/eller högre tjänstemannafamilj 

1 = uppväxt i en akademiker- och/eller högre tjänstemannafamilj 
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