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Denna uppsats inriktar sig på att undersöka ungas stöd för demokrati och vad som              
påverkar detta. Utgångspunkten är i tidigare forskning som har funnit att unga inte             
längre värdesätter demokrati i samma utsträckning som äldre generationer, vilket är           
ett trendbrott. Detta väcker frågan om den svenska skolan brister i den demokratiska             
fostran. För att undersöka detta kontrolleras det om utbildning i samhällskunskap vid            
gymnasiet påverkar demokratiska värderingar, med utgångspunkt i att        
samhällskunskapsundervisning som bedrevs under den föregående läroplanen har        
haft en positiv effekt. Utöver detta har tidigare forskning, som belyst frågan om             
stödet för demokrati beror av input till eller output från det politiska systemet, inriktat              
sig på ett urval av äldre individer, vilket öppnar för en studie bland yngre individer för                
att undersöka om dessa teorier även stämmer för de yngre åldrarna.  
 
För att besvara frågeställningen genomfördes en enkätundersökning bland elever vid          
tre kommunala gymnasieskolor Uppsala kommun. Resultaten baseras på de svar          
som enkäten inbringade från de totalt 197 gymnasieeleverna som fick möjlighet att            
delta i studien.  
 
Huvudslutsatsen är att stödet för demokrati påverkas både av faktorer på input            
respektive output sidan av det politiska systemet. Studien finner även att mängden            
samhällskunskapsundervisning inte har något signifikant betydelse för stödet av         
demokrati, men då detta är ett komplext område så krävs ytterligare studier.  
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Inledning  
Nürnberg, 1946; den internationella rättegången mot Nazitysklands ledare har förkunnat tolv           
dödsdomar och åtskilliga fängelsestraff för, bland annat, brott mot freden, krigsförbrytelser           
och brott mot mänskligheten till följd av deras delaktighet i kriget som kostat miljontals liv               
(Davidson, 1997).  
 
Stockholm, 1946; Årets skolkommitté presenterade det som slutligen mynnade ut i ett            
betänkande som fastslog att den uppgiften som kommer att vara skolans viktigaste i             
framtiden “blir att fostra demokratiska människor” (SOU 1948:27).  
 
Frågorna om organiseringen av skolan var, efter andra världskrigets slut, en av de viktigaste              
och mest omdiskuterade frågorna som debatterades i svensk inrikespolitik (Larsson &           
Westberg, 2011). Kraven som kom att ställas ledde till stora förändringar i den svenska              
skolan, allt för att försäkra sig om att uppdraget om att fostra demokratiska medborgare              
skulle komma att uppfyllas (Larsson & Westberg, 2011). Tankarna bakom detta hade            
egentligen funnits mycket längre, och grunden till reformrörelsen lades redan i samband med             
att man såg effekterna av det första världskriget och vad som då ansågs att befolkningen               
tillskansa sig för egenskaper för att fylla sin plats i ett demokratiskt samhälle (SOU 1948:27).               
Dock var det först när fascismen och den totalitära nazismen skakat demokratins grundvalar             
som rösterna om förändring i skolan växte sig starka (Larsson & Westberg, 2011). Sedan              
betänkandet 1946 har alla av skolans läroplaner lagt stor vikt vid den demokratiska             
skolningen (Tholander, 2005; GY2011). 
 
Hur gick det? I Sverige har vi genom tiden haft ett starkt stöd för demokratin och                
internationellt sett så har vi tillhört de länder som värderar demokratin högst (Lindberg &              
Svensson, 2012). Internt så har majoriteten av alla åldersgrupper, från äldre tonåringar till             
ålderspensionärer, delat samma värderingar om demokratins beskaffenheter och det har inte           
funnits några större skillnader (Lindberg & Svensson, 2012). I och med den senaste World              
Value Survey undersökningen 2011 fann man ett alarmerande trendbrott att yngre svenskar            
inte värderar demokrati lika högt längre som den äldre generationen. Man fann bland annat              
att cirka 10 % av 18 till 29 åringar tycker att demokrati som styrelseform är dåligt eller                 
mycket dåligt (WVS: wave 6). Om det innebär en början på slutet för stödet till demokratin                
som styrelseform eller enbart en tillfälligt nedgång i stödet är alldeles för tidigt att uttala sig                
om. Men många studier, däribland denna uppsats, har försökt förklara det minskade stödet till              
demokratin bland den yngre populationen genom att studera ifall det exempelvis har ett             
samband med den ekonomiska krisen som slog hårt mot Europa 2008 eller invandring av              
odemokratiska muslimer från arabvärlden som har påverkat resultatet. Dock har det visat sig             
att ingen av dessa faktorer är den direkta förklaringen till nedgången (Lindberg & Svensson,              
2012). Vad är då förklaringen till minskningen i stödet till demokrati? Analyser av resultaten              
från World Value Survey finner att utbildningen är den faktor, efter ålder, som har den               
absolut största inverkan (Lindberg & Svensson, 2012), vilket samtidigt är motsägande då den             
svenska befolkningen är mer högutbildade än någonsin tidigare (SCB, 2017). Är det då             
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brister i utbildningen på förgymnasial och gymnasial nivå som brister, vilket leder till att              
stödet för demokrati föds i eftergymnasial nivå? Något som inte alla får ta del av? Vilket stöd                 
finns bland de unga för demokrati som princip och hur är deras tillfredsställelse med hur               
demokratin fungerar i Sverige?  
 
Syfte och frågeställning 
Studien ämnar att undersöka hur stödet för demokratin ser ut bland gymnasieelever i Uppsala              
kommun. För att ge en bättre förklaring till det komplexa stödet för demokratin kan det delas                
upp i två delar, dels i stödet för demokrati som princip och dels i stödet för demokratin i                  
praktiken. Syftet med denna studie är att se om det finns stöd på input sidan till politiska                 
system, till exempel att man inte känner sig representerad, och/eller på output sidan, till              
exempel hur det politiska systemet sköter sig, men även att studera hur utbildningen påverkar              
stödet. Frågeställningen blir således:  
 
Vad påverkar gymnasieelevers tillfredsställelse med ett demokratiskt styrelseskick ur ett          
principiellt och prestationsdrivet perspektiv?  
 
Hur påverkar samhällskunskapsundervisningen på kursnivå tillfredsställelsen av ett        
demokratiskt styrelseskick hos gymnasieeleverna?  
 
Studiens syfte är inte att utvärdera olika skolor eller lärare om hur väl de uppfyller sitt                
uppdrag att fostra demokratiska medborgare, därför kommer namnen på skolor, klasser eller            
lärare inte att presenteras i uppsatsen. Kvalitetsrapporter är förvisso av stort intressanta och             
viktiga, men upplägget som denna studie har i och med att den endast betrakta en               
ögonblicksbild, skulle ge en missvisande bild då det inte går att bekräfta den bakomliggande              
faktorn. Med andra ord, det skulle inte gå att fastställa ifall det är nuvarande lärare eller                
någon av de tidigare lärare som eleven stött på som har lyckats eller misslyckats med detta                
viktiga uppdrag. 
 
Mitt personliga syfte, som tyvärr oftast glöms bort under denna typ av moment, är att genom                
denna studie förbättra mina praktiska kunskaper om datainsamling, däribland konstruktionen          
av en enkät, insamling och kodning av data för att sedan applicera statistiska metoder på               
materialet med syfte att öka min förståelse för analysen och de slutsatser som kan dras från                
den insamlade datan. Allt detta för att ge mig bättre förutsättningar att utöva min framtida roll                
som ämneslärare inom det samhällsvetenskapliga ämnet efter att jag avklarat mina studier.  
 
Avgränsning 
Hela skolan och all dess verksamhet har som uppdrag att förmedla samt att förankra dels               
kunskaper om demokrati och dels demokratiska värderingar (Skolinspektionen, 2012). Även          
om dessa kunskaper och värderingar ska förmedlas i hela verksamheten så är det i synnerhet               
inom det samhällsvetenskapliga ämnet och den undervisning som bedrivs där som tar upp             
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detta, med tanke på hur läroplan och ämnesplanerna för de olika gymnasieämnena är             
utformade. Även om det inte är önskvärt så är det tyvärr så det ser ut generellt, och som det                   
även har gjort sedan demokratifostran blev en viktig del av utbildningen (Larsson &             
Westberg, 2011). Därför kommer fokuset i denna undersökning att läggas på           
samhällsvetenskapliga undervisningen för att studera när effekten av utbildning hos unga           
påverkar demokratiska värderingar och operationaliseras blir därför antal avklarade poäng          
inom de samhällsvetenskapliga huvudkurserna, vilket innebär fokus på samhällskunskap 1a1,          
1a2, 1b, 2 och 3 medan de två andra kurserna som också ingår i ämnet, internationella                
relationer och internationell ekonomi, inte kommer räknas in.  
 
Genomförandet av enkätundersökningen och således all datainsamling har genomförts i          
gymnasieklasser som studerar vid gymnasieskolor i Uppsala kommun, vilket motiveras          
utifrån bekvämlighetsurvalet (Bryman, 2011). Analysenheterna väljs enbart utifrån vilka         
skolor som finns tillgängliga i Uppsala, då studiens ekonomi och omfattning tyvärr begränsar             
valmöjligheterna. Inom Uppsala så har ett representativt urval (Teorell & Svensson, 2007)            
beaktas, men i slutändan bestämdes det faktiska urvalet av vilka lärare som valde att delta               
med klasser i undersökningen. 
 
Förfrågningar till att delta i studien skickades till lärare som var verksamma med utbildning i               
högskoleförberedande program och yrkesförberedande program samt lärare som hade elever          
från båda typerna. Introduktionsprogram, rikstäckande program och gymnasiesärskolan        
utelämnades från undersökningen då klasserna antingen är för små för att skydda den             
enskilde individen, otillgängliga eller skulle haft svårigheter med att genomföra en enkät på             
svenska. Trots lika förutsättningar mellan programmen besvarade ingen av de lärare jag            
kontaktade som var verksam vid ett yrkesförberedande program på min förfrågan om            
deltagande, således blir även studien avgränsad till att enbart undersöka          
högskoleförberedande program. Vad detta kan ha för påverkan på resultatet har behandlats i             
diskussionen om urvalet i uppsatsens senare delar.  
 
Teori och tidigare forskning 
Kvantitativa undersökningar om demokratiska värderingar och liknande är vanligt         
förekommande med återkommande forskningsprojekt såsom World Value Survey, The         
Comparative Study of Electoral Systems med flera. Dessa undersökningar bidrar till stora            
dataunderlag men inriktar sig vanligen inte på respondenter som är yngre än 18 år, och de                
yngre åldersgrupperna tenderar även att vara underrepresenterade i förhållande till de äldre            
åldersgrupperna (WVS, Wave 6; CSES, module 2).  
  
Anders Broman (2009) genomförde år 2009 två enkätundersökningar bland 318          
gymnasieelever med syfte att undersöka hur undervisningen om demokrati kom att påverka            
förståelsen av demokrati och åsikterna till demokrati som styrelseskick. De 318 eleverna fick             
fylla i en enkät innan de påbörjade kursen Samhällskunskap A och sedan genomfördes en              
liknande undersökning igen när kursen var klar på samma elever, för att kunna urskilja              
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utbildningens roll i uppfattningen till demokrati (Broman, 2009). Broman (2009) genomförde           
även intervjuer med lärarna om deras attityd till styrdokumenten och hur genomförbara dessa             
var. Studien finner att Samhällskunskap A har en effekt på attityden till demokrati. Denna              
effekt är dock begränsad och sammantaget är förändringen liten och bidrar inte som en              
generell demokratisk socialisationsagent, men individuella elever gjorde signifikanta        
framsteg gällande sina demokratiska värderingar (Broman, 2009). Då studien genomfördes          
2009 så påbörjade, gick igenom och avslutade alla elever sin skolgång under den nu daterade               
läroplanen Lpf94 (Läroplan för de frivilliga skolformerna 1994), vilket kan betyda att de             
resultat som studien uppvisade inte är helt aktuella i dagens gymnasieskola som idag arbetar              
utifrån en ny läroplan (GY2011). Intressant nog så har utbildningsnivå visat sig vara             
relevanta förklaringsfaktorer även i andra studier, där högre studier leder till att individer             
värderar möjligheten att bestämma över sina egna liv i högre grad (Norris, 1999). Broman              
(2009) konstaterar även att den rådande diskursen om att den demokratiska socialiseringen är             
en komplex process och är således svår att förutse i forskning.  
 
En studie som har inriktat sig på att undersöka vad som kan vara en förklaring till varför                 
individer stödjer demokratin som princip, men samtidigt uttrycker ett svagare stöd för hur             
demokratin fungerar i praktiken och således om stödet för demokratin finns på de politiska              
systemets input eller dess output sida är en studie av Dahlberg et al. (2013). Studien använder                
sig av data från Comparative Study of Electoral Systems (CSES, module 2) och använder den               
data som finns från medborgare i länder som är demokratier enligt organisationen Freedom             
House. De individer som stödjer demokratin som styrelseskick men är missnöjda med hur             
den fungerar klassas som kritiska medborgare, ett uttryck som myntades av Pippa Norris             
(Norris, 1999). Det resultat som studien finner i sin analys av 24 länder är att missnöjet med                 
hur demokratin fungerar i praktiken är att både input till det politiska systemet, såsom hur väl                
politikerna representerar väljarnas åsikter, och output från det politiska systemet, till exempel            
kvaliteten på regeringen och hur vanligt korruption anses att vara (Dahlberg et al. 2013). Det               
är dock faktorer som är relaterade till input sidan som har störst effekt, speciellt i de                
etablerade demokratierna som Sverige tillhör (Dahlberg et al. 2013). 
 
Studier om kritiska medborgare har även genomförts på nationell nivå i Sverige, bland annat i               
en studie om ungas politiska missnöje av Ali Abdelzadeh som genomfördes på uppdrag av              
Demokratiutredningen år 2014. (Abdelzadeh, 2015). Syftet med studien är att undersöka och            
analysera trender i ungas politiska missnöje, mer konkret så undersöktes det om missnöjet har              
ökat eller minskat och mer specifikt, om missnöjet är princip- eller prestationsdrivet            
(Abdelzadeh, 2015). Majoriteten av den data som används kommer från SOM-institutets           
undersökningar som genomförs av Göteborgs universitet och data från ett liknande projekt            
som genomfördes vid Örebros universitet, PSP (Abdelzadeh, 2015). Rapporten finner att           
demokratin är djupt rotad i Sverige, om man jämför internationellt, och en stor del av               
svenskarna är positivt inställda till demokrati som princip och i överlag tillfredsställda med             
hur den fungerar prestationsmässigt (Abdelzadeh, 2015). Artikeln presenterar även data från           
forskningsprojektet Youth & Society som bedrivs vid Örebros universitet, som visar hur unga             
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förhåller sig till demokrati i praktiken och på principiell nivå. Analysen finner att 54 % är                
positiva till demokrati som princip och 48 % är nöjda med hur demokratin fungerar              
(Abdelzadeh, 2015). Att studera unga och deras uppfattning kring den svenska           
styrelseformen kan vara en tillgång för demokratin, men även ett hot mot den, verkligheten är               
komplex och det är svårt att klargöra exakt hur ungas roll kan påverka demokratins vara eller                
ickevara (Abdelzadeh, 2015). Därför efterfrågar författaren mer forskning på området för att            
förstå de komplexa sambanden bättre (Abdelzadeh 2015). 
 
Analyser av World Value Surveys datamaterial om attityder till demokrati har genomförts,            
bland annat i boken Rösträtt till salu av Staffan Lindberg och Richard Svensson (2012).              
Boken sätter resultatet från den omfattande undersökningen, som bland annat visade att en             
stor andel unga svenskar tycker att det vore ganska bra med diktatur, i kontrast mot den då                 
blomstrande arabiska våren (Lindberg & Svensson, 2012). Generellt visade unga svenskar ett            
lägre stöd för demokrati än vad den äldre populationen gör, något som inte har skett under de                 
senaste undersökningarna, och de unga var mer positiva till att låta en stark ledare eller               
försvarsmakten styra landet samt att det inte var lika viktigt att leva i en demokrati (Lindberg                
& Svensson, 2012). Forskningen om stöd för demokrati brukar det delas upp i tre kategorier;               
(1) ett abstrakt stöd för demokrati som styrelseskick, (2) hur väl man anser att demokratin               
fungerar i praktiken och slutligen (3) medborgarnas stöd för de olika institutionerna som             
finns inom politiken och demokratin (Lindberg & Svensson, 2012). Lindberg och Svensson            
(2012) väljer att fokusera på det abstrakta stödet då det anses vara den mest angelägna, och då                 
alla tre delarna visar upp liknande resultat så hade det inte tillfört mer relevant fakta att                
studera alla tre. Lindberg och Svensson (2012) finner inga tydliga globala fenomen som             
huvudorsaken till de sjunkande nivåer av stödet för demokratin, så studien riktar istället in sig               
på Sverige och inhemska förklaringar. Analysen finner att det är få faktorer som spelar roll,               
och att av de faktorer som spelar roll är det enbart ålder och utbildning som har en stark                  
påverkan på resultatet, där individer som är äldre och/eller mer högutbildad tenderar att             
uttrycka ett starkare stöd för demokratin (Lindberg & Svensson, 2012). Boken avslutas med             
en hypotes att det är förändringar i utformningen av skolan genom kommunalisering, fritt             
skolval och en frikostig etableringsrätt som har bidragit till en segregering, som i sin tur leder                
till de sjunkande resultaten (Lindberg & Svensson, 2012). Då World Value Survey inte             
inkluderar vilken skola respondenterna studerade är det inte möjligt att undersöka detta i             
Lindberg och Svenssons studie.  
 
Med bakgrund av tidigare forskning så är det troligt att det resultatet som införskaffas i denna                
studie att utbildning har betydelse och att elever som haft mer samhällskunskapsundervisning            
värderar demokrati högre än elever som läst färre poäng inom samhällskunskap (Norris,            
1999; Lindberg & Svensson, 2012; Broman 2009). Effekten på hela urvalet kan dock precis              
som Lindberg och Svensson (2012) diskuterar vara svagt. Stödet för demokrati torde dock             
vara starkt och påverkas av både faktorer på input- och output-sidan (Dahlberg et al., 2013). 
 
Denna studie genomförs för att bidra med att pröva de teorier inom det komplexa området               
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som detta är (Abdelzadeh, 2015). Studien ämnar även att ge en uppdatering på om Bromans               
(2009) fynd även gäller i samband med den nya läroplanen. Hoppet är att studien slutligen               
även ska bidra och fungera som komplement till de undersökningarna som har hämtat data              
från de stora databankerna genom att fokusera på yngre människor. 
 
Metod  
För att besvara frågeställningen och uppsatsens syfte med att undersöka vad som påverkar             
inställningen till demokrati genomfördes en enkätundersökning bland gymnasieelever i         
Uppsala kommun. Valet föll på en enkätundersökning då det är ett tidseffektivt sätt att få in                
stora mängder data som är relativt lätt att analysera (Teorell & Svensson, 2007; Trost, 2012).               
Enligt Teorell och Svensson (2007) finns det i en enkätundersökning inte någon            
intervjuareffekt som kan påverka resultatet. Påståendet baseras på två antaganden; att enkäten            
är likadant utformad för alla och att respondenterna själva kan välja tid när enkäten ska fyllas                
i. Detta gäller dock inte för denna enkätundersökning som jag genomförde, då respondenterna             
inte fick möjligheten att fylla i enkäten när dem själva ville. Anledningen till detta var för att                 
respondenterna fick enbart möjligheten till att fylla i enkäten under en förbestämd lektion             
enligt överenskommelse med läraren. Förklaringen till detta är att jag själv var på plats under               
utdelningen, ifyllningen och insamlingen av enkäten då detta underlättade den logistiska           
delen i enkätundersökningen, någon gång måste jag lämna ut enkäterna och samla in dem, det               
var således tidseffektivt att göra det samtidigt. Detta medförde även att jag kunde motivera              
eleverna till att fylla i enkäten, något som är av stor vikt och jag kunde även besvara                 
eventuella frågor om allmänna funderingar kring enkäten och funderingar om ifyllandet av            
enkäten, för att undvika att respondenterna fyllde i fel, vilka båda är områden som brukar               
vara problematiska med enkätundersökningar (Teorell & Svensson, 2007). Ett av          
huvudproblemen med enkätundersökningar brukar vara stora bortfall, då respondenterna vid          
de flesta typer av genomförande aktivt måste välja att fylla i dem och skicka in resultatet,                
samtidigt som man gärna skjuter genomförandet framför sig och risken att glömma bort att              
fylla i enkäten i tid är överhängande (Trost, 2012). Att då kunna vara på plats, samt att vara                  
drivande och underlätta ifyllandet borde minska risken för bortfall. Den typen av            
enkätundersökning som Teorell och Svensson (2007) syftade till måste således varit post-            
eller internetbaserad. Nackdelarna med enkäten som de tar upp minskas genom att vara på              
plats, men detta sker till en kostnad av en eventuell intervjuareffekt. Det finns många sätt som                
man kan påverka genom att vara på plats, men jag försökte mitt yttersta att uppträda på                
samma sätt vid varje genomförande, ge samma instruktioner och uppmana alla att svara så              
ärligt som möjligt. Den stora nackdelen med denna typ av genomförande är alltså att uppträda               
opassande då det kan förstöra hela datainsamlingen (Trost, 2012). Valet av att vara på plats               
under genomförandet blev således en kompromiss mellan logistik, fördelarna med att vara            
tillgänglig under genomförandet och den eventuella negativa påverkan av intervjuareffekten          
på resultatet. Det ska även tilläggas att jag som lärarpraktikant haft praktik på en av skolorna                
ungefär ett år innan datainsamlingen. Jag var då i kontakt med en av klasserna som nu                
medverkade i enkätundersökningen, mötet var dock kortvarigt och jag verkade aldrig som            
lärare i den aktuella klassen, utan vara bara närvarande vid auskultation vid ett tillfälle.  
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Metoden blir således kvantitativ (Teorell & Svensson, 2007) samt att studien är teoriprövande             
och avser att testa teorier på det empiriska materialet som samlats in med enkäterna för att                
undersöka om teorin stärks eller försvagas (Esaiasson et al., 2017). Analysen av materialet             
görs genom att statistiskt bearbeta underlaget i utvecklingsmiljön R genom regressionsanalys,           
användargränssnittet som användes var R-Commander (Fox, 2005; R-commander 3.4.2,         
2013). 
 
Vid regressionsanalys ska skalnivåerna i praktiken vara antingen intervallskala eller dikotoma           
(Teorell & Svensson, 2007). Stora delar av frågorna i enkäten har svar som inte skapar en                
perfekt intervallskala eller dikotomier. Dessa frågor skulle istället klassas som ordinalskala,           
då skalstegen mellan variabelvärdena inte är identiska i de fall där fler än två variabelvärden               
förekommer, med några undantag. Därför skulle många variabler behöva omkodas till           
dikotomier för att genomföra en korrekt regressionsanalys av datamaterialet, vilket skulle ge            
en kraftig minskning av variationen som finns i datamaterialet. För att inte tappa variationen i               
datamaterialet som skulle blivit om variablerna omkodades till dikotomier så har vissa skalor             
approximerats till intervallskala, då skalorna anses vara en acceptabel approximation då           
skalstegen anses vara tillräckligt lika mellan variabelvärdena (Teorell & Svensson, 2007).  
 
När man undersöker missnöje med hur demokratin fungerar så brukar man titta på två olika               
aspekter, input till det demokratiska styrelseskicket och output från det demokratiska           
styrelseskicket. Dessa kan mätas på olika sätt, denna studie har valt att gå på Dahlbergs               
(2013) definition, där representation är ett mått på input, medan prestation av regeringen och              
graden av korruption är mått på output.  
 
Utformning av enkäten  
Enkäten utformades för att vara snabb att genomföra genom att hålla frågorna korta och              
antalet frågor relativt få, samt slutna svarsalternativ. Detta för att långa enkäter med mycket              
text kan vara avstötande och tråkiga att fylla i, vilket leder till att respondenterna hoppar över                
eller inte svarar korrekt på frågor något som skulle vara ett problem för studien (Trost, 2012).                
Detta är speciellt viktigt under denna studie då respondenterna inte fick möjlighet att             
genomföra enkäten när de själva ville, vilket brukar räknas som en av styrkorna med att               
genomföra en undersökning i enkätform, speciellt eftersom man i normala fall kan välja att ta               
pauser i ifyllandet, vilket inte var möjligt här (Teorell & Svensson, 2007; Trost, 2012).              
Utöver detta så kan det vara svårt att få tid till långdragna enkätundersökningar i pressade               
scheman på gymnasiet, speciellt i en universitetsstad som Uppsala där det antagligen är fler              
förfrågningar om att delta i diverse undersökningar än i riket i stort. Ytterligare en anledning               
till att enkäten hölls relativt kort är för att det är problematiskt att ha för många åsiktsfrågor                 
likt de som är i enkäten. Detta kan i så fall leda till att respondenten lätt tröttas ut, vilket kan                    
bidra till att respondenten då kan slarva med ifyllandet (Trost, 2012). Vid utformningen togs              
det även hänsyn till frågornas ordningsföljd, vilken utformades på ett sätt för att bäst              
motivera respondenterna att besvara frågorna genom att placera frågor rörande demografiska           
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uppgifter längst bak, då det finns risk att de är uttråkade (Trost, 2012). Enkäten försökte               
generellt att behandla ämnen tematiskt, för att undvika en oordning som kan förvirra             
respondenterna (Trost, 2012).  
 
Som svar på frågorna utelämnades ett direkt “vet ej” alternativ. Huruvida man ska inkludera              
ett sådant alternativ är omtvistat då det riskerar att respondenterna slipper att tänka efter och               
ta det enkla alternativet (Trost, 2012; Oppenheim, 1992). Respondenterna hade dock           
möjligheten att besvara bara de frågor som de ville, då enkäten distribuerades i pappersformat              
och inte i någon form av webbformulär som kräver svar innan respondenten får gå vidare.               
Detta gjordes även tydligt för respondenten att hen bara behövde besvara de frågor som hen               
ville. Detta utnyttjades också, då en del av respondenterna har val att hoppa över några               
enstaka frågor och i vissa fall valt att skapa ett eget vet ej alternativ, detta gav då ett indirekt                   
alternativ. Vet ej blev således en del av bortfallet, då variabelvärdet ändå inte skulle användas               
i analysen.  
  
I studier som innefattar enskilda individer är det viktigt att följa de forskningsetiska             
principerna för att skydda respondenterna. Vid utformningen av denna enkät och           
genomförandet av studien lades det stor vikt vid att följa de åtta regler som innefattas av de                 
fyra huvudkraven som vetenskapsrådet har fastställt: informations-, samtyckes-,        
konfidentialitets- och nyttjandekravet, samt att vetenskapsrådets rekommendationer       
beaktades (Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Varje fråga och svarsalternativ har efter avvägning mellan det förväntade tillskottet av ny             
kunskap mot de potentiella riskerna såsom negativa konsekvenser för respondenterna beaktas           
och endast inkluderats om tillskottet av ny kunskap överväger riskerna. 
 
Stor vikt har lagts vid att både skriftlig och muntligt informera deltagarna om studiens syfte               
“att hitta och förklara eventuella skillnader i demokratiska värderingar hos gymnasieelever i            
Uppsala kommun”, samt att förklara utformning av enkäten där deltagarna får redovisa sina             
åsikter genom att ta ställning till påståenden och besvara frågor som rör deras bakgrund.  
Respondenterna informerades även om individskyddskravet regel 1 som ingår i          
informationskravet och regel 3 som rör samtyckeskravet, vilka beskriver att deltagandet är            
helt frivilligt och att de kan när som helst välja att avbryta medverkan. Respondenterna har               
även informerats att den färdigställda studien kommer att publiceras på det Digitala            
Vetenskapliga Arkivet (DiVA) under 2018.  
 
Innan datainsamlingen påbörjades inhämtas samtycke från respondenterna enligt        
individskyddskravet regel 2, samtyckeskravet. Det kontrollerades innan start att dessa var           
över 15 års ålder, därmed behövdes inte någon målsman kontaktas för att inhämta samtycke.              
Deltagarna informerades om att alla uppgifter som de lämnar omfattas av sekretess i enlighet              
med offentlighets- och sekretesslagens 24 kapitel: §8 och inga resultat kommer att redovisas             
enskilt. Allt för att skydda respondenternas identiteter enligt konfidentialitetskravet. All data           
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har insamlats, kodats och lagras på ett sådant sätt att jag värnar om att skydda de enskildas                 
individerna, enligt individskyddskravet regel 6 gällande konfidentialitetskravet, och att ingen          
utomstående ska kunna identifiera enskilda respondenterna. 
  
Vad är ett demokratiskt styrelseskick? Det finns många svar och förklaringar på den frågan i               
allt från uttömmande idealtyper till minimala realtyper som står långt ifrån varandra (Dahl,             
1989). Det finns ingen vedertagen sanning på vad demokrati är, och det definierades inte              
heller för respondenterna i enkäten. Detta kan ge upphov till problem i validiteten, vad jag               
tror att jag mäter kanske inte är samma sak som respondenterna besvarar.  
 
Enkätfrågorna och formuleringen av enkäten är dels tagna direkt från de större            
undersökningarna World Value Survey (2010) och Comparative Study of Electoral Systems           
(2016). Ibland har enkätfrågorna omformulerade för att passa in bättre i denna studie. Dels              
lånade från Abdelzadeh (2015) och en opublicerad enkät av docent Carina Gunnarson vid den              
statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala Universitet. Det förekommer även        
egenformulerade delar.  
 
Material 
Det empiriska materialet som användes i undersökningen är det resultat som           
enkätundersökningen producerade. Det totala antalet elever som deltog i studien var 197            
stycken, av dessa lämnade två sina enkäter helt blanka och ett mindre antal undvek att svara                
på enskilda frågor eller fyllde i något eller några svar inkorrekt. Eleverna är alla från åtta                
gymnasieklasser i Uppsala kommun, från tre olika kommunala gymnasieskolor. Av det åtta            
studerade klasserna är fyra klasser på samhällsvetenskapsprogrammet, två vid ett kombinerat           
naturvetenskapligt/tekniskt-program, en klass som gick ett renodlat tekniskt program och          
slutligen en ekonomiklass. Det kombinerade natur/tekniska-programmet låter eleverna senare         
inrikta sig på antingen det ena eller det andra och i analysen gjordes då valet att inkludera de                  
två hybrid klasserna med den renodlade teknikklassen. Det totala antalet elever som gick i de               
åtta klasser som deltog i studien var 229, 32 stycken elever var alltså frånvarande när enkäten                
genomfördes. Frånvaron bestod dels i giltig frånvaro och ogiltig frånvaro. 18 stycken (56,2             
%) av de 32 frånvarande var elever vid årskurs 3, vilket antagligen kan förklaras av att                
enkätundersökningen av de två klasser i årskurs 3 genomfördes på så kallad mentorstid och              
inte på en ordinarie lektion i samhällskunskap som de resterande sex klasserna. 
  
Könsfördelningen hos respondenterna sett till juridiskt kön var jämn, där 50,8 % var unga              
män och 49,2 % unga kvinnor. Eleverna var födda mellan 1998 och 2002 men spridningen               
var inte jämnt fördelad utan år 2001 (60,9 % av urvalet) utmärker sig som det mest                
överrepresenterade födelseåret medan 2000 (18,7 %) och 1999 (15,6 %) samt extremvärdena            
i fördelningen, med strax över två procent vardera, var lågt representerade. Som            
åldersfördelningen redan antytt så var även urvalet skevt gällande aktuell årskurs i            
respondenternas studiegång. En övervägande majoritet av respondenterna var vid studiens          
genomförande i årskurs 1 (69,0 % av urvalet) och resterande respondenter tillhörde årskurs 2              
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(15,7 %) och årskurs 3 (15,2 %). Detta ger studiens resultat svaga belägg för att säga något                 
om skillnader mellan skolorna, då en skola bara ställde upp med elever ur årskurs 1, vilket                
betyder att vid genomförandet av datainsamlingen hade respondenterna inte studerat många           
veckor vid den aktuella skolan och det upplevs som orimligt att bedöma skolans arbete under               
enbart den korta tiden. Därför har jag valt att utelämna variabeln skola ur analysen.  
 
Det skeva urvalet sett till ålder och årskurs gjordes inte genom ett aktivt val. Vid mina                
förfrågningar till lärare om huruvida jag kunde genomföra en enkätstudie i någon av deras              
klasser så försökte jag kontakta ett jämnt antal lärare från de två olika huvudinriktningarna,              
högskoleförberedande och yrkesförberedande. Dessutom kontaktades lärare som bedrev        
undervisning i olika årskurser, med hoppet om att ge lika stora möjligheter till elever från               
olika årskurser och program att komma till tals i undersökningen. Vad som har orsakat denna               
snedfördelning går bara att spekulera i, det kan röra sig om slumpen eller något annat.  
 
För att undersöka hur urvalet förhåller sig till populationen, som i det här fallet anses vara                
gymnasieelever vid högskoleförberedande program i Uppsala kommun, jämförs urvalet         
egenskaper med populationens i stort. Syftet med detta är att se om urvalet är representativt               
till populationen. De egenskaper som jämförs är föräldrarnas utbildning, elevernas kön och            
elevernas bakgrund, då det är den enda statistik om elevernas bakgrund och situation som              
förs av Skolverket på individnivå (Skolverket, 2017). Skolverket definierar i sin statistik            
elever som antingen är födda utomlands eller elever vars båda föräldrar är födda utomlands              
som elever med utländsk bakgrund (Skolverket, 2017). Respondenterna i denna studie har            
ombetts att besvara övergripande var de själv och deras föräldrar är födda, för att sedan kunna                
definieras som elever med utländsk bakgrund eller ej, enligt Skolverkets kriterier. Precis som             
definitionen av bakgrund är även den om föräldrarnas utbildningsnivå lånad av Skolverket.            
Utbildningsnivån hos föräldrarna räknas på den förälder som har högst utbildning och            
kategoriseras i en av två följande kategorier; högst gymnasial utbildning eller eftergymnasial            
utbildning. Föräldrars utbildning användes, till skillnad från bakgrund, i regressionsanalysens          
där den har omkodats till dikotom enligt skolverkets definition. 
 
I Uppsala kommun studerade det totalt sett 7688 elever i gymnasiet vid nationella program              
under läsåret 2016/2017, av dessa studerade 5677 (73,8 %) stycken vid högskoleförberedande            
program. Vid de högskoleförberedande programmen så har 69 % av populationen minst en             
högutbildad förälder, samma siffra för urvalet är 75,1 %. Andelen elever med utländsk             
bakgrund i högskoleförberedande program i Uppsala kommun är 22 % medan urvalet hade en              
något större andel på 23,4 %. Statistik förs även över kön, där 51 % av eleverna var unga                  
kvinnor, bland de elever som genomförde enkäten var 49,2 % unga kvinnor. Datan angående              
eleverna i kommunen i stort kommer från Skolverkets statistikdatabas SIRIS och är siffror             
från Läsår 2016/2017 (Skolverket, 2017). Notera att studien genomfördes under höstterminen           
på läsåret 2017/2018. Anledningen till detta är att statistiken för 2016/2017 var den mest              
aktuella som Skolverket har publicerat i sin databas under den tidsperiod som denna uppsats              
skrevs, vilket gör att delar av respondenterna inte var del av statistiken då dem studerade på                
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högstadiet vid Skolverkets inventering av elever vid gymnasiet. Studiens generaliserings          
ambitioner kommer från att det är ett representativt urval för Uppsala kommun, önskvärt hade              
dock varit att få respondenter från fler klasser och program. 
 
Resultat och diskussion  
En strikt uppdelning mellan resultat och slutsats som ibland används kommer inte att vara              
temat på upplägget i denna uppsats, det blir istället en mer sammanflytande text där resultat               
och diskussion varvas. Svaren på frågeställningarna kommer att presenteras individuellt i           
uppsatsens slutsats. 
 
För att ge en beskrivande bild av hur eleverna värdera demokrati i Uppsala kommun så               
kommer delar av resultatet från hela urvalet att presenteras i en sammanfattande form där              
svaren på vissa enkätfrågor anges procentuellt. För att underlätta översikten så är alla resultat              
avrundade till en decimal. Studiens förklarande ambitioner kommer att försöka uppnås           
genom multivariata regressionsanalyser för att se hur olika förklarande variabler påverkar           
responsvariabeln. I regressionen undersöks stödet för demokrati som princip och det           
prestations drivna stödet utifrån input och output som båda kan ge förklaringen på stödet för               
demokrati. Dessa två argument står i kontrast till varandra om vad källan till politiskt stöd               
och legitimitet är, det kan dock vara en kombination av båda (Dahlberg et al., 2013). För                
kodning av alla variabler som används i resultatet, se bilaga 1 i appendix.  
 
Som tabell 1 visar så är 92,3 % av urvalet nöjda med hur demokratin i Sverige fungerar i                  
praktiken, men en majoritet på 55,2 procentenheter uttrycker dock den lägre graden av             
nöjdhet på skalan. De som inte är nöjda uppgår till 7,7 % av urvalet där ungefär en tredjedel                  
uttrycker det absolut lägsta tillfredsställelsen med demokratin i praktiken. 
 
Tabell 1. Tillfredställelsen med hur demokratin fungerar i Sverige. “Hur nöjd är du med det sätt på 
vilket demokratin fungerar i Sverige?” 

Mycket Nöjd 37,1 % 

Ganska nöjd  55,2 % 

Inte särskilt nöjd  5,1 % 

Inte alls nöjd  2,6 % 

N 194 

 
Analysen av hur nöjda eleverna är med hur demokratin fungerar i Sverige presenteras i form               
av en multipel regressionsanalys i tabell 2. Den beroende variabeln, tillfredsställelsen av hur             
demokratin fungerar i Sverige, är ett mått på det stödet för demokrati som är prestations               
drivet. I modell 1 inkluderas, utöver variabler för juridiskt kön och födelseår, variabler som              
mäter bedömning av korruption och subjektiv representation. Dessa två variabler är centrala            
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för studien utifrån den teoretiska utgångspunkten att input och output till och från             
demokratiska system har en påverkan (Dahlberg et al., 2013). Inputen mäts i hur väl väljarnas               
intresse anses representeras och outputen mäts i den här modellen enbart med bedömning av              
korruption. Som det visas i tabell 2 så har den självupplevda representationen ett positivt              
samband till hur nöjd man är med hur demokratin fungerar, anser man sig vara representerad               
så är man mer nöjd med hur demokratin fungerar. Korruptionen korrelerar även den med den               
beroende variabeln, anser man att korruptionen är ovanlig så är man mer tillfredsställd med              
hur demokratin fungerar i Sverige och vice versa, effekten från representationen är dock             
dubbelt så stark. Det föreligger inget samband mellan tillfredställelsen och ålder eller vilket             
juridiskt kön man har.  

I modell 2 inkluderas en till förklarande variabel som tidigare forskning har visat haft ett               
kraftigt samband (Doreenspleet, 2012) för hur nöjd man är med demokratin, nämligen            
regeringens prestation. Regeringens prestation räknas, likt korruption, till output från          
demokratiska styrelseskick och är tillsammans med subjektiv representation de tre variabler           
som har haft en stor påverkan i tidigare forskning (Dahlberg et al., 2013). När regeringens               
prestation undersöks så är det viktigt att kontrollera för om man sympatiserar med något av               
regeringspartierna för att isolera effekten som prestationen av regeringen har, då det är rimligt              
att anta att det finns en samvariation (Teorell & Svensson, 2007). En önskvärd             
kontrollvariabel som har visat effekt i liknande studier är om man röstade på ett              
regeringsparti i det senaste riksdagsvalet (Dahlberg et al., 2013), och det hade möjligtvis varit              
fördelaktigt att kontrollera för det istället för att kontrollera för vilket politiskt parti man              
sympatiserar med, men då ingen av respondenterna var röstberättigade i det senaste valet så              
var det omöjligt att kontrollera för det. Resultatet blev att den subjektiva representativiteten             
fortfarande hade en relativt stark effekt på tillfredställelsen och sambandet fortsätter att vara             
signifikant. Gällande variablerna som undersöker output, som nu är två, så upphör sambandet             
mellan bedömningen av korruption och tillfredställelsen av hur demokratin fungerar att vara            
signifikant när regeringens prestation inkluderas i analysen. En rimlig förklaring kan vara att             
sambandet var indirekt, och att bedömningen av korruption förklarar anseendet av           
regeringens prestation som i sin tur har effekt på tillfredställelsen av hur demokratin fungerar.              
Sambandet mellan regeringens prestation och tillfredsställelsen av hur demokratin fungerar är           
positiv, ju bättre man anser att regeringen har presterat desto mer nöjd är man med               
demokratin i Sverige. Det är dock viktigt att notera att det kan vara problematiskt att mäta                
tillfredsställelsen av demokratin i praktiken med hur regeringen fungerar då det kan vara en              
del av konceptet (Dahlberg et al., 2013), vilket kan påverka analysen och att ett starkt               
samband hittas i analysen är i så fall inte förvånande. De som står något närmare ett specifikt                 
parti är i genomsnitt strax över sex procent mer positiva till demokratin i Sverige enligt denna                
modell, vilket inte är anmärkningsvärt då man bör vara mer nöjd om man har ett parti som                 
representerar en själv, då analysen visar att representationen är en viktig faktor för             
tillfredsställelsen. Således används variabeln bara för att kontrollera för variationen.  
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Tabell 2: Regression av tillfredsställelsen för hur demokratin fungerar i Sverige.  
_________________________________________________________________________ 
Variabler på individuell nivå  

Mod. 1 Mod. 2 Mod. 3 Mod. 4 
Födelseår -0,05 -0,02 -0,05 -0,05 

(0,32) (0,06) (0,13) (0,13) 

Juridiskt kön 0,06 0,03 0,03 0,02 
(0,05) (0,09) (0,10) (0,10) 

Subjektiv representation 0,37*** 0,32*** 0,32*** 0,32*** 
(0,08) (0,08) (0,08) (0,08) 

Bedömning av korruption -0,16** -0,10 -0,08 -0,08 
(0,06) (0,06) (0,06) (0,06) 

Regeringens prestation 0,37*** 0,32*** 0,31*** 
(0,06) (0,08) (0,08) 

Partiidentifikation 0,25** 0,11 0,12 
(0,10) (0,10) (0,10)  

Närmare regeringsparti -0,20 
(0,13) 

Samhällskunskap -0,13 -0,14 
(0,13) (0,14) 

Utbildning, förälder 0,11* 0,11*  
(0,05) (0,06) 

_________________________________________________________________________ 
Variabler på klassnivå 

Årskurs 0,14 0,14 
(0,17) (0,17) 

Samhällsvetenskapligt program. -0,06 
(0,14) 

Natur/Tekniskt-program. -0,10 
(0,15) 

_________________________________________________________________________ 
Konstant 2,63*** 1,55*** 1,20*** 1,28*** 

N 172 160 153 153 
Justerat R2 0,17 0,28 0,28 0,27 
_________________________________________________________________________ 
Standardfel inom parantes. Koder för signifikans: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 
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Modell 1 och 2 i tabell 2 redovisar relativt vanliga analyser som har genomförts åtskilliga               
gånger tidigare, dock sällan på denna åldersgrupp, modell 3 tar däremot även in utbildning i               
beräkningen. Då respondenterna i denna typ av undersökning, som sagt, oftast är äldre så              
generaliseras utbildningen till övergripande milstolpar i utbildningsväsendet, exempelvis om         
man har klarat gymnasiet eller eftergymnasiala studier. Denna undersökning försöker ta detta            
steget längre genom att försöka observera utbildningen på en mer specifik och individuell             
nivå där antalet poäng fullbordade samhällskunskap kurser används som oberoende variabel           
för att förklara variationen i tillfredsställelsen av hur demokratin fungerar. Upplägget på            
studien som Broman (2009) utförde i gymnasiet under Lpf94 när han utförde en enkät innan               
eleverna läst Samhällskunskap A och en direkt efter hade möjligtvis varit mer passande för              
att isolera effekten då man tittar på samma undersökningsobjekt (Teorell & Svensson, 2007).             
I modell 3 läggs utbildning till där effekten av samhällskunskapsundervisningen undersöks,           
där nivån på respondenternas gymnasiala samhällsvetenskapliga utbildning kodades in i en           
kvotskala där varje steg motsvarar 100 poäng avslutade samhällskunskaps kurser. Variabeln           
årskurs läggs till som kontrollvariabel för att konstant hålla den generella nivån inom             
gymnasiet för att inte samhällskunskaps variabeln ska bli en indirekt variabel av detta, då det               
är kurser som ofta samvarierar med hur långt i utbildningen man kommit. Det kontrolleras              
även för föräldrarnas utbildning, vilket har en signifikant positiv effekt. Har föräldrarna en             
utbildning som är högre än gymnasial nivå så tenderar deras barn att vara mer tillfredsställda               
med demokrati. Detta kan bero på att föräldrarna överför demokratiska värderingar, men även             
då utbildning leder generellt till en högre lön, vilket kan påverka familjens ekonomiska             
situation vilket i sin tur kan vara det som påverkar resultatet. Förklaringsvariabeln i modellen,              
samhällskunskapsundervisning, har ingen signifikant påverkan på den oberoende variabeln.         
Medan variablerna som mäter input och output är i princip oförändrade där bara den positiva               
effekten från regeringens prestation är något svagare. 

Modell 4 Inkluderar även utifall vilket gymnasieprogram man studerar på har en effekt på              
den oberoende variabeln. Notera att ekonomiprogrammet är referens i modell 4 och de andra              
två programmen är dikotomier, det vill säga om man är exempelvis en elev som studerar på                
ett samhällsvetenskapligt program, ja eller nej. Precis som mängden         
samhällskunskapsundervisning så är inte heller vilket program signifikant, viktigt att nämna           
är återigen att det enbart är högskoleförberedande program. 
 
Om man istället undersöker stödet för demokrati som princip så ser man i tabell 3 att även här                  
är det ett relativt starkt stöd som uppvisas bland eleverna, den stora skillnaden är att bland de                 
94 % som är positiva så uttrycker nästan 50 procentenheter det starkaste stödet för demokrati.               
4,1 % håller inte med om påståendet om att demokratin kan ha sina problem, men den är                 
bättre än andra styrelseskick och 2,1 % håller absolut inte med om samma påstående. 
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Tabell 3. Stödet för demokrati som princip. “Demokrati kan ha sina problem, men den är bättre än                 
andra styrelseskick” 

Håller absolut med 49,7 % 

Håller med 44,1 % 

Håller inte med 4,1 % 

Håller absolut inte med 2,1 % 

N 195 

 
En regressionsanalys som visar sambanden mellan tänkta förklaringsvariabler och stödet för           
demokrati som princip presenteras i tabell 4. Den är i mångt om mycket lik den tidigare                
regressionen om man ser till uppställning och inkluderande av oberoende variabler. 
 
I modell 5 i tabell 4 över regressionen av det principiella stödet så finner vi att den subjektiva                  
representation och korruption har en signifikant effekt på den beroende variabeln. Ju mer man              
anser att politikerna representerar väljarna desto mer stöd har man för demokrati som princip,              
och ju större problem man tror det är med korruption desto sämre stöd ger man till demokrati                 
som princip. Även kön är signifikant i denna modell, kvinnor är generellt positiva till              
demokrati som styrelseskick. Åldern som beskrivs i variabeln födelseår har ingen signifikant            
effekt.  
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Tabell 4: Regression av det principiella stödet för demokrati som styrelseskick.  
_________________________________________________________________________ 
Variabler på individuell nivå  

Mod. 5 Mod. 6 Mod. 7 Mod. 8 
Födelseår -0,01 -0,02 0,01 0,03 

(0,06) (0,06) (0,11) (0,11) 

Juridiskt kön 0,19* 0,18* 0,16 0,12 
(0,10) (0,10) (0,11) (0,11) 

Subjektiv representation 0,20** 0,19** 0,18** 0,16* 
(0,08) (0,09) (0,09) (0,09) 

Bedömning av korruption -0,15** -0,15** -0,13* -0,12* 
(0,06) (0,06) (0,07) (0,07) 

Regeringens prestation 0,07 0,09 0,08 
(0,08) (0,08) (0,08) 

Partiidentifikation -0,12 -0,07 -0,06 
(0,10) (0,11) (0,10) 

Samhällskunskap 0,01 -0,02 
(0,12) (0,13) 

Utbildning, förälder 0,13** 0,13**  
(0,06) (0,06) 

_________________________________________________________________________ 
Variabler på klassnivå 

Årskurs 0,14 0,10 
(0,17) (0,15) 

Samhällsvetenskapligt program -0,10 
(0,15) 

Natur/Tekniskt-program. -0,24 
(0,16) 

_________________________________________________________________________ 
Konstant 3,08*** 2,88*** 2,49*** 2,67*** 

N 172 161 153 153 
Justerat R2 0,07 0,07 0,09 0,10 
_________________________________________________________________________ 
Standardfel inom parantes. Koder för signifikans: * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01 

  

16 



Lägger man till regeringens prestation och om respondenten står närmare ett annat politiskt             
parti, som görs i modell 6, får man ingen förändring på de oberoende variablerna som               
presenterades i den föregående modellen. Regeringens prestation, som är ett sätt att mäta             
output från politiska system, har ingen signifikant effekt på respondenternas stöd för            
demokratin som princip.  
 
Undersökningen av huruvida mängden samhällskunskap har påverkan genomfördes som i          
tidigare regression genom att kontrollera för årskurs och föräldrars utbildning i modell 7.             
Antal poäng avslutade samhällskunskap kurser har ingen effekt på elevernas stöd till            
demokratin som princip. Föräldrarnas utbildning är dock signifikant, och har minst en av             
föräldrarna eftergymnasial utbildning så har deras barn, respondenten, ett högre stöd för            
demokrati som princip. Effekterna från variablerna som testades i de två modellerna innan             
sjunker, och styrkan i sambandet mellan kön och stödet för demokrati som princip försvagas              
så att det inte längre är signifikant på en 90 % signifikansnivå. Sambanden som finns mellan                
subjektiv representation, bedömning av korruption och stödet för demokrati som princip           
försvagas också, men är fortfarande signifikanta. När det kontrolleras för gymnasieprogram i            
modell 8 så ser effekterna i princip oförändrade ut jämfört med tidigare analys i modell 7. 
 
Vad är alternativen?  
Ett minskat stöd för demokrati är inte lika allvarligt om det enda tänkbara alternativet              
fortfarande är demokrati, men skulle icke-demokratiska styrelseskick bli populära så blir ett            
minskat stöd för demokrati genast mycket mer allvarligare. 

Respondenterna fick i enkäten ta ställning till olika politiska system för hur Sverige kan              
styras, likt de som Lindberg och Svensson (2012) undersökte i datamaterialet från WVS,             
resultatet presenteras i tabell 5. Tre av alternativen; att låta en stark ledare, experter eller               
försvarsmakten styra landet är alternativ som inte är förenligt med demokrati (Dahl, 1989).             
På frågan om vad eleverna anser om olika politiska systems lämplighet när det gäller att styra                
Sverige så angav 22,3 % av de tillfrågade att det var ganska bra eller mycket bra med att ha                   
en stark ledare, vilket är en något mindre andel än de 25 % som Lindberg och Svensson                 
(2012) finner bland 18 till 29 åringar i WVS. Gällande Försvarsmakten som styrande organ              
så svarade 20,4 % av urvalet att det skulle vara bra eller mycket bra, vilket är mer än de                   
knappt 15 % som Lindberg och Svensson (2012) fann i den något äldre åldersgruppen. 
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Tabell 5. inställning till olika förslag på system för hur Sverige kan styras.  

 Stark 
ledare 

Expert- 
styre  

Försvars- 
makten 

Dåligt 77,7 % 60,8 % 79,6 % 

Bra  22,3 % 39,2 % 20,4 % 

N 193 189 191 

 
Expertstyre är det alternativet för demokrati som får det i särklass största stödet, nästan 40 %                
tycker att det är bra i någon form. Vid genomförandet av ett konfidensintervall på andelen               
positiva blev resultatet 39,2 % ± 7,0 % vid 95 % säkerhetsnivå, det är alltså statistiskt                
säkerhetsställt att det inte är en majoritet, men det är ändå en hög andel jämfört med övriga.  
 

Avslutning 
Studien ställde upp två övergripande frågeställningar kopplade till demokrati som löd:  
Vad påverkar gymnasieelevers tillfredsställelse med ett demokratiskt styrelseskick ur ett          
principiellt och prestationsdrivet perspektiv?  

 
Hur påverkar samhällskunskapsundervisningen på kursnivå tillfredsställelsen av ett        
demokratiskt styrelseskick hos gymnasieeleverna?  
 
Svaret på frågan om vad som påverkar demokratin finner vi i regressionsanalysens som säger              
att stödet för demokrati, både som princip och utifrån demokratins prestation, är relaterat till              
både input och output. Input som mäts i representativitet är signifikant i båda fallen medan de                
båda output variablerna har sin bästa förklaring i varsin av regressionerna där analysen om              
tillfredsställelsen för demokratin i Sverige finner att regeringens prestation är den           
förklaringsfaktor som är konstant genom alla modeller, medan korruption är motsvarande i            
regressionen om stödet för demokrati som princip. Det absoluta stödet för demokrati som             
princip och utvärderingen av hur demokratin fungerar i Sverige ger förhållandevis höga            
resultat där över 90 % av urvalet är positiva till hur demokratin fungerar och principen att ha                 
ett demokratiskt styrt land. Svaret är i linje med vad vi kunde anta efter Dahlbergs et al.                 
(2013) analys av samma fråga fast i äldre åldersgrupper, så faktorerna för vad som ger en                
demokrati stöd och legitimitet är densamma även för de unga om än att effekterna är lite                
olika. 
 
Frågan om samhällskunskap undervisningens påverkan gav svaret att det inte tycks ha någon             
signifikant påverkan överhuvudtaget. Att effekten från antal samhällskunskaps kurser är          
obefintlig kan vara ett tecken på brister i det demokrati fostrande uppdraget. Om mängden              
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undervisning generellt hade gett effekt bör man sett resultat i variablerna för ålder och              
årskurs, någon som inte heller ger någon effekt på stödet. De effekter som Broman (2009)               
fann tycks inte återfinnas i denna studie. Men då stödet redan är relativt högt jämfört med                
exempelvis Abdelzadeh (2015) så finns möjligheten att den demokratiska fostran redan har            
skett fullgott i tidigare utbildning och de som är påtagligt har redan anammat de demokratiska               
värderingarna, men det är bara en hypotes. En annan tänkbar förklaring är att denna studie               
enbart riktade in sig på högskoleförberedande program, och att de missnöjda unga finns i              
andra program eller inte i skolan överhuvudtaget. Det krävs mer forskning på området för att               
kunna generalisera resultatet av demokratiska värderingarna till större delar av populationen.           
Områden med andra analysenheter som skulle behöva inkluderas är skolor med andra            
huvudmän än kommunen, andra typer av utbildning, större variation i urvalet och även andra              
geografiska områden.  
 
Alternativen till demokrati som lades inte som en extra del för att undersöka om demokratin               
har en utmanare visar på liknande alarmerande resultat som Lindberg & Svensson (2012)             
fann i WVS Svenska undersökning där mer än var femte elev vid högskoleförberedande             
program tycker att en stark ledare eller militärstyre skulle vara ett bra sätt att styra landet. I en                  
värld där populismen återigen växer sig starkare och förtroendet för demokratin vacklar, är             
det viktigt att hela tiden övervaka stödet för styrelseformen för att undvika att återigen              
behöva öppna en liknande tribunal som den som upprättades i Nürnberg.  
 
 
  

19 



Källförteckning 
Abdelzadeh, Ali (2015). Den missnöjda demokraten: Ungas politiska missnöje och engagemang i en 
tid av förändring 

Broman, Anders (2009). Att göra en demokrat? Demokratisk socialisation i den svenska 
gymnasieskolan 

Bryman, Alan (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber  

Dahl, Robert A. (1989). Democracy and its critics. New Haven: Yale Univ. Press 

Dahlberg, Stefan, Linde, Jonas & Holmberg, Sören (2013). Dissatisfies Democrats: A Matter of 
Representation or Preformance? 

Davidson, Eugene (1997) [1966] (på engelska). The Trial of the Germans. Columbia, Missouri York: 
University of Missouri Press. 

Doorenspleet, Renske (2012) ‘Critical Citizens, Democratic Support and Satisfaction in Africal 
Democracies’, International Political Science Review 33(3): 279–300. 

Esaiasson, Peter, Gilljam, Mikael, Oscarsson, Henrik, Towns, Ann E. & Wängnerud, Lena (2017). 
Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ och marknad. Femte upplagan Stockholm: 
Wolters Kluwer 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm: 
Vetenskapsrådet 

Fox, J. (2005). The R Commander: A Basic Statistics Graphical User Interface to R. Journal of 
Statistical Software, 14(9): 1--42. 

Larsson, Esbjörn & Westberg, Johannes (red.) (2011). Utbildningshistoria: en introduktion. 1. uppl, . 
Lund: Studentlitteratur 

Lindberg, Staffan I. & Svensson, Richard (2012). Rösträtt till salu: det nya hotet mot demokratin?. 
Stockholm: Premiss 

Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna: Lpo 94 : Lpf 94. (1994). 
Stockholm: Utbildningsdep. 

Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. (2011). 
Stockholm: Skolverket. 

Norris, Pippa, ed. (1999), Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance. Oxford: 
Oxford University Press 

Offentlighets- och sekretesslag (2009). Stockholm SFS 2009:400 
Oppenheim, Abraham Naftali (1992). Questionnaire design, interviewing and attitude measurement. 
New ed. London: Pinter 

20 



R Core Team (2017). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for 
Statistical Computing, Vienna, Austria. 
 
Skolinspektionen (2012). Skolornas arbete med demokrati och värdegrund kvalitetsgranskning, 
rapport nr 2012:9  
 
1946 års skolkommission (1948). 1946 års skolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för 
det svenska skolväsendets utveckling. SOU 1948:27. Stockholm: Statens offentliga utredningar 

Teorell, Jan & Svensson, Torsten (2007). Att fråga och att svara: samhällsvetenskaplig metod. 1. 
uppl. Stockholm: Liber 

Tholander, Michael (2005). Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv. Utbildning & 
Demokrati, Vol 14, Nr 3, 7-30. 

Trost, Jan (2012). Enkätboken. 4., uppdaterade och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur 

Elektroniska källor 
Comparative Study of Electoral Systems (2016). Codebook Part 1. 
http://www.cses.org/datacenter/module4/data/cses4_codebook_part1_introduction.txt 
[Hämtad 2017-11-16] 
 
Skolverket (2017). SIRIS. 
siris.skolverket.se/siris/f?p=SIRIS:5:0::NO::P5_NIVA:S 
[Hämtad 2017-12-10] 
 
Statistiska centralbyrån (2016). Befolkningens utbildning. 
http://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/utbildning-jobb-och-pengar/befolkningens-utbildning
/  
[Hämtad 2017-12-20] 
 
World Values Survey (2010). Methodological questionnaire Sweden.  
WORLD VALUES SURVEY Wave 6 2010-2014 OFFICIAL AGGREGATE v.20150418. World 
Values Survey Association (www.worldvaluessurvey.org). Aggregate File Producer: Asep/JDS, 
Madrid SPAIN. 
[Hämtad 2017-11-16] 

 

  

21 



Appendix  
Bilaga 1: Kodning av variabler 
I ordningen som de används.  
 
Beroende variabler:  
Tillfredställelsen för hur demokrati fungerar i Sverige kodad: “På det hela taget, hur nöjd är du med 
det sätt på vilket demokratin fungerar i Sverige?” (Mycket nöjd = 4) (Ganska nöjd = 3) (Inte särskilt 
nöjd= 2) (Inte alls nöjd= 1) 

Principiella stödet för demokrati som styrelseskick kodad: “I vilken utsträckning håller Du med om 
påståendet att: ‘Demokrati kan ha sina problem, men den är bättre än andra styrelseskick.’” (Håller 
absolut med = 4) (Håller med = 3) (Håller inte med = 2) (Håller absolut inte med = 1) 

Oberoende variabler:  
Födelseår kodad: (2002 = 0) (2001 = 1) (2000 = 2) (1999 = 3) (1998 = 4) 

Juridiskt kön kodad: (Man = 0) (Kvinna = 1) 

Subjektiv representation kodad: “Med tanke på hur svenska val fungerar i praktiken, i vilken 
utsträckning tycker Du att valen leder till att riksdagsledamöternas åsikter avspeglar vad väljarna 
vill?” (Mycket väl = 4) (Ganska väl = 3) (Inte särskilt väl = 2) (Inte alls väl = 1) 

Bedömning av korruption kodad: “Hur vanligt tror du det är med korruption bland svenska politiker, 
som att exempelvis ta mutor?” (Mycket vanligt = 4) (Ganska vanligt = 3) (Inte särskilt vanligt = 2) 
(Inte alls vanligt = 1) 

Regeringens prestation kodad: “Hur tycker du att regeringen har skött sig under den senaste 
mandatperioden?” (Mycket bra= 4) (Ganska bra= 3) (Ganska dåligt= 2) (Mycket dåligt = 1) 

Partiidentifikation kodad: “Är det något parti som Du känner Dig stå lite närmare än de andra 
partierna?” (Ja = 1) (Nej = 0)  

Närmare regeringsparti kodad: Om ja på partiidentifikation: “Är det partiet i regeringsställning?” (Ja 
= 1) (Nej = 0)  

Samhällskunskap kodad: Antal poäng fullgjorda samhällskunskaps kurser delat med 100. Kvotskala 
från 0 till 3.  

Utbildning, förälder kodad: “Vilken är den högsta utbildningen som någon av dina föräldrar 
genomgått?” (Gymnasial eller lägre = 0) (Eftergymnasial = 1)  

Årskurs kodad: Den aktuella årskursen för hela klassen (Åk1 = 1) (Åk 2 = 2) (Åk 3 = 3)  
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Samhällsvetenskapligt program kodad: (Ej samhällsvetenskapligt program = 0) 
(Samhällsvetenskapligt program = 1)  

Natur/Tekniskt-program kodad: (Ej Natur-, tekniskt- eller naturtekniskt program = 0) (Natur-, 
tekniskt- eller naturtekniskt program = 1)  
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Bilaga 2: Enkäten.  
Börjar på nästa sida. 
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________________________________________________________________________________ 

 

Enkäten du har framför dig är del av en studie vars syfte är att hitta och förklara eventuella 

skillnader i demokratiska värderingar hos gymnasieelever i Uppsala kommun.  

 

Enkäten består av två delar; i den första delen så får Du ta ställning till påståenden och svara på 

frågor om samhället och hur Du skulle agerat i vissa fall. I den andra delen så kommer Du att ombes 

att besvara några frågor om Din bakgrund.  

  

Alla uppgifter som lämnas i enkäten omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och 

sekretesslagens 24 kapitel: §8. Du kommer att vara anonym och inga svar kommer att redovisas 

enskilt. Skriv inte Ditt namn på enkäten.   

 

Det är viktigt för mig att Du svarar så ärligt som möjligt på alla frågor, men Ditt deltagande är helt 

frivilligt och Du väljer själv om Du skulle vilja avstå någon fråga för att Du inte vill eller kan svara.  

 

Studiens resultat kommer att publiceras på det Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA) 2018.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Ceder 
Ämneslärarstudent  

Statsvetenskapliga institutionen   

Mikael.Ceder.9643@student.uu.se 



Hur tycker du att regeringen har skött sig under den senaste mandatperioden?  

□ Mycket bra  

□ Ganska bra  

□ Ganska dåligt  

□ Mycket dåligt 

________________________________________________________________________________ 

 

I vilken utsträckning håller Du med om påståendet att:  

"Demokrati kan ha sina problem, men den är bättre än andra styrelseskick."  

□ Håller absolut med  

□ Håller med  

□ Håller inte med  

□ Håller absolut inte med  

 

________________________________________________________________________________ 

 

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   

 

________________________________________________________________________________ 

 

Med tanke på hur svenska val fungerar i praktiken, i vilken utsträckning tycker Du att valen leder 

till att riksdagsledamöternas åsikter avspeglar vad väljarna vill? 

 

□ Mycket väl  

□ Ganska väl  

□ Inte särskilt väl  

□ Inte alls väl   

________________________________________________________________________________ 

 

Hur vanligt tror du det är med korruption bland svenska politiker, som att exempelvis ta mutor?  

□ Mycket vanligt  

□ Ganska vanligt  

□ Inte särskilt vanligt  

□ Inte alls vanligt 

________________________________________________________________________________



Är det något parti som Du känner Dig stå lite närmare än de andra partierna?  

(Du ska inte ange vilket parti) 

□ Ja  

□ Nej  

 

Om Du svarade Ja på frågan innan: 

Är det partiet i regeringsställning?  

□ Ja  

□ Nej  

________________________________________________________________________________ 

 

Nedan följer några olika poltitiska system för hur Sverige kan styras.  

Anser Du att de är mycket bra, bra, ganska dåliga eller mycket dåliga?  

 

Att ha en stark ledare som inte behöver bekymra sig om riksdag och politiska val  

□ Mycket bra  

□ Ganska bra  

□ Ganska dåligt 

□ Mycket dåligt  

 

Att låta experter och inte riksdag och regering, besluta vad de anser vara bäst för landet  

□ Mycket bra  

□ Ganska bra  

□ Ganska dåligt 

□ Mycket dåligt  

 

Att låta försvarsmakten bestämma  

□ Mycket bra  

□ Ganska bra  

□ Ganska dåligt 

□ Mycket dåligt  

 

Att ha ett demokratiskt politiskt system  

□ Mycket bra  

□ Ganska bra  

□ Ganska dåligt 

□ Mycket dåligt  

________________________________________________________________________________ 

 



Hur tänker och tycker Du om att bryta mot regler för att förändra något i samhället?  

□ Jag kommer att hålla mig inom lagen.  

□ Jag kan tänka mig att bryta mot lagen.  

□ Jag kan tänka mig att bryta mot lagen även om andra människor kommer till skada.  

________________________________________________________________________________ 

 

Hur nöjd är Du med hur politiker i Sverige sköter sina uppdrag?  

□ Mycket nöjd  

□ Ganska nöjd  

□ Inte särskilt nöjd  

□ Inte alls nöjd   

________________________________________________________________________________ 

 

Frågor om din bakgrund  
________________________________________________________________________________ 

 

Vilket år är Du född?  

 

------------------------------  

________________________________________________________________________________

Vilket är Ditt juridiska kön?  

□ Kvinna 

□ Man 

________________________________________________________________________________ 

Vilka av följande samhällskunskaps kurser har Du avslutat/fullgjort? 

□ Samhällskunskap 1a1  (50 poäng) 

□ Samhällskunskap 1a2  (50 poäng) 

□ Samhällskunskap 1b  (100 poäng) 

□ Samhällskunskap 2  (100 poäng) 

□ Samhällskunskap 3  (100 poäng) 

________________________________________________________________________________

Hur pass intresserad är Du i allmänhet av politik?  

□ Mycket intresserad 

□ Ganska intresserad  

□ Inte särskilt intresserad  

□ Inte alls intresserad 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



I vilket land är Du och Dina föräldrar födda?  

(Sätt ett kryss i varje kolumn)  

 

        Du  Mamma  Pappa 

         

Sverige      □     □      □ 

Nordiskt land (förutom Sverige)   □     □      □ 

Europeiskt land (förutom Norden)   □     □      □ 

Land utanför Europa.    □     □      □ 

 

________________________________________________________________________________ 

Vilken är den högsta utbildningsnivån som någon av Dina föräldrar genomgått?  

□ Ingen utbildning  

□ Grundskola eller motsvarande 

□ Gymnasium eller motsvarande 

□ Högskola upp till 3 år  

□ Högskola mer än 3 år  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

________________________________________________________________________________ 

 

Skulle Du ha någon synpunkt på enkäten eller någon specifik fråga så får Du gärna skriva det här 

nedan. Du kan också kontakta mig i efterhand.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


