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Abstract 
This study examines young Swedes’ support for democracy. Previous research suggests that 

many young people in Sweden are sceptical about the democratic governance as well as with 

democracy itself. However, there is a lack of qualitative studies within the subject - leaving 

the research field consisting of limited questionnaires. For a broader understanding, the study 

aims to go into depth with a qualitative semi-structured interview design. By applying the 

theory of postmaterialism carried out by Robert Inglehart, it is possible to gain an 

understanding of Sweden’s youth and their value orientation which might influence the 

support for democracy. The interviews were conducted with eight upper secondary school 

students at the Rudbeck school in Sollentuna, thereafter transcribed and thematically 

analyzed. The results are systematically divided into several categories, revolving around 

democracy as a state of governance and its principles, political participation and the 

functioning of democracy. The study finds that there is a discrepancy in supporting 

democracy in principle and instrumentally, among the participants. While there is a strong 

support for democracy as a form of governance as well as democratic principles, there is also 

criticism towards the government, the efficiency of the system, its availability and political 

institutions. The results are discussed and understood from a post-materialistic perspective, 

deepen our understanding of young individuals relationship with democracy. 
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1. Inledning 

Resultaten från den senaste World Values Survey-undersökningen från 2011 lämnade många 

frågetecken. I samtliga undersökningar som genomförs i Sverige brukar en klar majoritet, 

omkring 97 procent av den svenska befolkningen, föredra demokrati som styrelseskick. 

WWS-undersökningen 2011 uppvisade istället ett slående och alarmerande resultat bland 

unga i Sverige mellan 18 och 29 år, där nästan 10 procent tycker att det är “dåligt” eller 

”mycket dåligt” med demokrati (Lindberg & Svensson, 2012). Undersökningen visade även 

att var femte ung svensk mellan 18 och 29 år kunde tänka sig att sälja sin röst för en mindre 

summa pengar (Lindberg & Svensson, 2012). Dessa resultat skiljer sig märkbart från tidigare 

undersökningar. 

Det demokratiska samhället vilar på medborgarnas tilltro till systemet. Utan respekt för 

demokratiska kärnvärden såsom åsiktsfrihet, politisk jämlikhet och allmän och lika rösträtt, 

kan demokratins fortlevnad komma att hotas (Persson & Lindberg, 2013). Ett flertal 

teoretiker har därav slagit larm om att den svenska demokratin är i kris, medan andra menar 

att det är en naturlig följd av de värderingsförändringar som ägt rum i västvärlden sedan 

slutet av andra världskriget (Linde & Ekman, 2006).  

Den begränsade forskningen som finns inom området är huvudsakligen av kvantitativ 

karaktär, och det saknas djupgående forskning om hur unga egentligen resonerar kring 

demokrati samt hur de motiverar sin syn på demokrati och politik (Persson & Lindberg, 

2013). Denna studie ämnar därav, att genom en kvalitativ intervjuundersökning, undersöka 

svenska ungdomars demokratistöd och hur de själva motiverar sina åsikter.  

 

1.1. Disposition  

I studiens första avsnitt preciseras undersökningens syfte, frågeställning och lämpliga 

avgränsningar. Därefter följer ett andra avsnitt om tidigare forskning kring ämnet, för att 

sedan redogöra för teorin om postmaterialism i studiens tredje avsnitt. I studiens fjärde avsnitt 

avhandlas metod, forskningsdesign, material, operationalisering samt etiska hänseenden och 

andra övervägningar. I det femte avsnittet presenteras undersökningens resultat, följt av en 
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diskussion som knyter an till det teoretiska ramverket för att besvara frågeställningen. Där 

lyfts även förslag på vidare studier fram och vad resultaten har för implikationer. Till sist 

sammanfattas resultaten i ett sjunde avsnitt.  

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att nå en mer djupgående kunskap om hur unga ser på 

demokrati. Förhoppningen är att genom intervjuer låta ungdomarna utveckla sina tankar för 

att vinna förståelse för varför de tänker som de gör. Undersökningen lägger därav tonvikt vid 

ungdomarnas egna tankar och erfarenheter kring demokrati. Studien avser till följd av detta 

att komplettera tidigare kvantitativ forskning med en kvalitativ och mer ingående studie.  

Den övergripande frågeställningen lyder: Hur förhåller sig unga i Sverige till demokrati? 

För att uppfylla syftet och besvara frågeställningen kommer följande tre frågor att besvaras: 

(För vidare operationalisering se avsnitt 4.6)  

● Hur resonerar unga kring demokratin som styrelseskick och dess principer? 

● Hur resonerar unga kring politiskt deltagande?  

● Hur upplever unga demokratins funktionssätt? 

1.3. Avgränsningar 

Studiens huvudsakliga fokus är att bidra till en djupare förståelse för ungas stöd till 

demokratin. Den avser därmed inte att generalisera resultaten till alla unga i Sverige, utan 

snarare att nå en bred variation av synsätt som genom teoretisk mättnad ändå bidrar till 

intressanta resultat. Med hänsyn till ämnets omfattning, avgränsas studien till 

gymnasieungdomar. Resonemang kring varför gymnasieungdomar är intressanta att studera 

återges i avsnittet med metodologiska övervägningar. Vidare syftar studien inte till att pröva 

tidigare forskning, utan dess kvalitativa ansats har istället styrkan i möjligheten att kunna få 

en unik inblick i intervjupersonernas livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2014). Studien kan 

därav lägga grund för att utveckla nya insikter som inte tidigare kunnat nås.  
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2. Tidigare forskning 

2.1. World Values Survey 

World Values Survey är ett världsomspännande nätverk av forskare vars uppdrag är att 

studera människors värderingar och dess påverkan på det sociala- och politiska livet (IFFS, 

u.å; WVS, u.å). Syftet är att bidra till en ökad förståelse av sociokulturella, moraliska, 

religiösa och politiska värderingar inom hela världen (ibid). WVS utför enkätintervjuer i 

nästan 100 länder, vilka omfattar nästan 90 procent av världens befolkning. För närvarande 

omfattar undersökningen nästan 400,000 respondenter. Studierna genomförs löpande i så 

kallade ”vågor” med några års mellanrum och den första vågen genomfördes mellan 1981 

och 1984. År 2015 började planeringen av den sjunde vågen, som genomförs i skrivande 

stund och kommer att finnas tillgänglig i juli 2020. Den senaste undersökningen genomfördes 

i Sverige under våren 2011 och omfattade omkring 1200 respondenter (WVS u.å). 

World Values Survey-undersökningen består av ett frågeformulär med omkring 290 frågor 

som är tematiserade omkring 14 subsektioner och omfattar medborgarattityder inom 

åldersspannet 18 och 85 år (WVS u.å). Resultaten från den senaste undersökningen i Sverige 

visar bland annat att: 

- Nästan en fjärdedel av unga svenskar mellan 18 och 25 år inte anser det så viktigt att leva 

i en demokrati. 

-        Var femte ung svensk hade kunnat tänka sig att byta parti för en mindre summa pengar. 

-        Omkring 26 % av unga svenskar tyckte det vore ”bra”eller  ”mycket bra” om Sverige 

styrdes av en stark ledare som inte behövde bry sig om riksdagen eller om politiska val. 

-        13 % ansåg att det var en ”ganska bra” eller ”mycket bra” idé att låta försvarsmakten styra 

över Sverige. 

- Över 8 % av unga svenskar tycker att det är ”dåligt” eller ”mycket dåligt” att ha ett 

demokratiskt system. 
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Datan från WVS visar att det finns en systematisk skillnad där unga svenska medborgare har 

ett lägre stöd för demokrati än de som är 30 år och äldre. Resultaten från den sjätte vågens 

undersökning avviker även från tidigare undersökningar (Lindberg & Svensson, 2012; WWS, 

u.å). 

2.2. Rösträtt till salu 

I ”Rösträtt till salu – det nya hotet mot demokratin” (2012) presenterar statsvetarna Staffan I. 

Lindberg och Richard Svensson en analys av World Values Survey-undersökningen. 

Resultaten från undersökningen lämnade både Lindberg och Svensson mycket förvånade, då 

Sverige i tidigare mätningar uppvisat ett mycket högt demokratistöd även bland unga 

medborgare (Lindberg & Svensson, 2012). Författarna gör en multipel regressionsanalys för 

att med en kvantitativ ansats studera förklaringsfaktorer kring varför unga svenskar uppvisar 

ett så lågt stöd för demokratin. De kommer fram till att utbildning är den huvudsakliga 

förklaringen och utvecklar en teori som grundar sig i kommunaliseringen av skolan år 1991. 

När staten avsade sig ansvaret som huvudman för skolan, lämnades det åt kommunpolitiker 

vilka hade olika intressen och därav prioriterade skolans kvalité mycket ojämlikt (ibid). 

Därtill menar författarna att det fria skolvalet och den fria etableringsrätten, vilka ämnar 

minska segregationen i skolan, snarare ökar skillnaderna mellan elever. Lindberg och 

Svensson (2012) anser att avregleringarna har skapat en marknad där endast ett fåtal får det 

bättre; de redan svaga fastnar i en “hopplöshet” och får en sämre kvalité i utbildning och 

därav livsmöjligheter. Marknaden anses därav formad efter det individuella valets princip, 

vilken motsätter sig demokratin (Lindberg & Svensson, 2012).  

Författarna skriver att en låg utbildning leder till låg inkomst, lägre tillit till andra människor, 

organisationer och statliga institutioner. De unga som i WVS-undersökningen svarade att de 

likaväl hade kunnat leva i diktatur, hade ofta endast grundskoleutbildning (ibid).  

Denna undersökning kommer att ta Lindberg och Svenssons hypotes i beaktning i urvalet, 

men till följd av studiens syfte (se avsnitt 1.2) är den ej hypotesprövande. Författarna nämner 

själva att det saknas mer djupgående studier med en kvalitativ ansats inom området. 
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2.3. Övrig forskning 

Forskningen på ungas stöd till demokratin är som tidigare nämnt mycket begränsad och flera 

av intervjufrågorna som berörde demokrati i WVS-undersökningen hade aldrig ställts i 

Sverige innan 2011 (Persson & Lindberg, 2013). Även på ett internationellt plan saknas 

forskning kring såväl demokratiska värderingar, politiskt beteende samt hur unga tycker att 

demokratin fungerar. Den existerande forskningen som finns berör främst valdeltagande och 

förtroende till politiska aktörer (ibid). Trots detta, följer en kort sammanfattning gällande 

tidigare forskning om dessa tre aspekter som följer denna studies forskningsfrågor.  

Trots att WVS-undersökningen uppvisade ett alarmerande resultat gällande ungas syn på 

demokratin som styrelseskick, visade The International Civic and Citizenship Study (ICCS) 

år 2009 ett högt stöd för demokratiska principer såsom yttrandefrihet och rätten att utse sina 

ledare via val. Denna omfattar dock endast grundskoleelever (Persson & Lindberg, 2013). 

ICCS finner små skillnader mellan ungdomar i Sverige, norden och övriga länder (ibid). 

 

Vidare, ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (2019) i sin rapport 

“Samhällsfrågor & Demokrati” en bild av hur stort förtroende unga har till det politiska 

styret. De finner att var tredje ung svensk inte tycker att politiker lyssnar på medborgarna och 

att avståndet mellan dessa är för stort. Resultaten tolkas som att unga saknar tilltro till det 

politiska systemet, åtminstone gällande dess funktionssätt (MUCF, 2019). Trots detta visar en 

mätning från The Comparative Study of Electoral Systems (CSES) att unga svenskar tycks 

vara generellt nöjda med hur demokratin fungerar (Persson & Lindberg, 2013). Gällande 

politiskt deltagande, tycks unga uppvisa en mindre grad av partiidentifikation än tidigare men 

ändå ha intentioner till framtida politiskt deltagande. En ljus bild jämfört med den i 

WVS-undersökningen (ibid).  

Resultaten från olika studier är motstridiga och Persson & Lindberg (2013) menar att 

enkät-mätningarna kan lida av ett “automatiskt rätlinje-svarande” där ungdomarna kryssar i 

ett alternativ “av bara farten” (Persson & Lindberg, 2013, s. 48).  
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3. Teoretiskt ramverk 

Under 1990-talet och det tidiga 2000-talet fick demokratiseringsforskningen en renässans av 

studier kring politiskt kultur (Linde & Ekman, 2006). Den moderna statsvetenskapen brukar 

förknippa detta forskningsfält med Gabriel Almond och Sydney Verbas studie The civic 

culture som kom år 1963 (ibid). Almond och Verba menade att en stabil demokrati skulle 

vara troligast i ett samhälle med en politisk kultur präglad av distansering och undersåtlighet. 

Den optimala medborgaren skulle tro på det politiska systemet, men inte engagera sig i alltför 

stor utsträckning utan ge det politiska styret utrymme att handla. The civic culture  blev senare 

utsatt för en stor mängd kritik av allmän, metodologisk och ideologisk karaktär, men trots 

detta bidrog studien och dess kritiker till en önskan om att förstå hur den politiska kulturen 

kan förändras (ibid). Ett av de mest uppmärksammade försöken att förstå hur politisk kultur 

förändras över tid är Robert Ingleharts teori om postmaterialism, som kommer att presenteras 

och användas som grund för att förstå dagens ungdomars demokratisyn i ett Sverige där 

demokratin lätt tas för given. 

Vidare, har forskning visat att den politiska kulturen i ett land är mycket föränderlig. 

Attityder, institutioner, socio-ekonomisk utveckling, kultur och värderingar samverkar i ett 

komplext mönster (Ekman & Linde, 2006). Under senare år har det uppstått en oro över att 

demokratier världen över befinner sig i en krissituation (ibid). Politiska partier tycks tappa 

medlemmar i demokratier världen över, organisationslivet blir mindre och medborgare verkar 

allmänt missnöjda - en syn som varit på agendan även i Sverige. Alla tolkar dock inte detta 

som en kris, utan många teoretiker ser det snarare som en naturlig följd av en 

socio-ekonomisk utveckling (Norris, 2011).  

Om svenska ungdomar har tappat stöd för demokratin, som framkommer i den senaste 

WVS-undersökningen, och Sverige skulle stå inför en potentiell demokratisk kris, är det av 

relevans att försöka förstå detta utifrån teorier kring värderingsförändringar. Dessa kan 

påverka stödet för demokratin på flera nivåer och därmed även förändra det politiska 

deltagandet. Detta kapitel kommer att redogöra för en kort definition av demokrati, skilja på 

principiellt- och instrumentellt demokratistöd och därefter redogöra för Ingleharts teori samt 
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hur den knyter an till demokratistöd. Avsnittet avslutas med en redogörelse för den rådande 

forskningen om postmodernism i Sverige.  

3.1. Demokrati & demokratistöd 

Demokrati är ett mångtydigt begrepp som tillskrivits många betydelser och innebörder 

(Ekman & Linde, 2006). Bland alla skilda uppfattningar om definitioner av begreppet är det 

möjligt att urskilja en skiljelinje mellan ett maximalistiskt och minimalistiskt synsätt på 

demokrati. Enligt ett maximalistiskt synsätt är ett samhälle inte fullt demokratiskt förrän alla 

samhälleliga relationer och sfärer är fullt ut demokratiska, såväl politiskt och ekonomiskt som 

socialt (ibid). Detta idealistiska synsätt är visserligen intressant, men för uppsatsens syfte, 

som främst utgår från respondenternas egen demokratisyn, krävs dock ingen sådan idealistisk 

definition. Den teoretiska ramen utgår från demokrati som ett “institutionellt arrangemang för 

politiska beslut, där individerna får makt att besluta genom en fri tävlan om folkets röster”. 

(Ekman & Linde, 2006, s.16). För uppsatsens syfte är det av större relevans att 

operationalisera och förstå begreppet demokratistöd, se nedan och avsnitt 4.6.  

Den vetenskapliga diskussionen om demokratistöd brukar särskilja olika dimensioner, mot 

vilka medborgarna kan rikta sitt stöd (Ekman & Linde, 2006). Utgående från teoretikern 

David Easton, har Pippa Norris utvecklat en multidimensionell modell för att mäta stöd för 

ett politiskt system (Ekman & Linde, 2006; Norris, 2011). Norris skiljer på fem aspekter: den 

demokratiska samfälligheten, regimprinciper, regimeffektivitet, regiminstitutioner samt 

systemets aktörer. Denna modell skiljer därav på att stödja den demokratiska regimens 

principer  mot att stödja demokratins funktionssätt (Ekman & Linde, 2006). Det är inte 

självklart att en medborgare som stödjer demokratin på en principiell nivå, som det bästa av 

alla tänkbara styrelseskick, också stödjer demokratin på en mer instrumentell nivå, och vice 

versa. Norris (2011) menar att det i länder där medborgarna uttrycker höga förväntningar på 

demokratin, och den inte upplevs leverera - kan uppstå ett demokratiskt underskott. 

Medborgarna kanske stödjer demokratin så länge den förser dem med välfärd och nyttigheter, 

men tappar stöd i tider av sviktande effektivitet. Det är därav mycket viktigt med denna 

analytiska distinktion mellan ett principiellt- och instrumentellt stöd för att studera 
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ungdomars resonemang kring demokrati och förstå eventuella diskrepanser. Hur detta 

operationaliseras och tas i beaktning redogörs i studiens metodavsnitt (se avsnitt 4.6).  

3.2. Postmaterialistiska värderingar 

Statsvetaren Ronald Inglehart har under åren erhållit ett stort erkännande för sina studier och 

är även en av grundarna till World Values Survey. År 1977 kom han ut med The silent 

revolution efter att ha studerat värderingsförändringar under flera år. Ingleharts tes grundar 

sig i den moderna västerländska människan, som är uppväxt i ett fredligt och tryggt samhälle 

med en materiell rikedom. Ingleharts teori grundar sig i två huvudhypoteser:  

Knapphetshypotesen  innebär att en individs prioriteringar reflekteras av den 

socio-ekonomiska miljön. Människan kommer därmed att prioritera sina mest angelägna 

behov (Inglehart, 2000). Individer som vuxit upp under krigstider kommer därav att värdera 

fysiska- och ekonomiska trygghetsvärden, så kallade materialistiska värderingar (Inglehart, 

2000). När dessa är tillgodosedda, kan individen istället börja värdera postmaterialistiska 

värden kopplade till livsstil och självförverkligande (Inglehart, 2000; Ekman & Linde, 2006). 

Den postmaterialistiska individen är också mer individualistisk.  

Vidare, innebär socialiseringsprocessen  att värderingsskiften tar tid och att de främst uppstår 

mellan generationer. En individs värderingar och prioriteringar formas under uppväxtåren och 

består i huvudsak när hen når vuxen ålder. Individens generationstillhörighet avgör om hen 

prioriterar postmaterialistiska eller materialistiska värderingar. Därmed förändras inte 

människors värderingar från materiella till postmateriella direkt trots att ett samhälle går 

igenom en period av ekonomiskt välstånd (Inglehart, 2000). 

Tidigare generationer som vuxit upp under det första- och andra världskriget, den stora 

depressionen och det kalla kriget, tenderar att uppvisa mer materialistiska värderingar. De 

senaste decenniernas ekonomiska utveckling har tillsammans med en utvecklad välfärdsstat 

lett till ett samhälle där majoriteten lever i stor materiell- och ekonomisk säkerhet (Inglehart 

2000). Därmed har postmaterialistiska värderingar brett ut sig i västvärlden (Ekman & Linde, 

2006).  
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Sammantaget gör Inglehart ett antal antaganden. Knapphetshypotesen menar att en god 

socio-ekonomisk miljö lägger grund för postmaterialistiska värderingar, medan 

socialiseringsprocessen syftar till att dessa värderingsskiften sker långsamt. Svenska 

ungdomar, uppväxta i en lång period av ekonomisk och fysisk trygghet, kommer således 

enligt teorin att uppvisa mer postmateriella värderingar än äldre generationer.  

3.3. Postmaterialistiska värderingar & demokratin 

Årtionden av forskning i politisk kultur har visat att värderingsförändringar de facto har ägt 

rum (Ekman & Linde, 2006; Inglehart, 2008). Generationer födda innan det andra 

världskriget har bevisats vara betydligt mer materialistiska, medan yngre generationer tycks 

uppvisa mer postmaterialistiska värderingar (Inglehart, 2008). I The silent revolution  (1977) 

finner Inglehart att postmaterialister tenderar att vara mer kritiska mot det traditionella 

politiska systemet. Därtill, menar Russel J. Dalton (2000) att det råder konsensus om att 

postmaterialister uppvisar ett mindre stöd för politiska institutioner och regeringar (Dalton, 

2000; Inglehart, 2008). Postmaterialister tenderar dock att uppvisa ett högre stöd för 

demokratin som princip (Dalton, 2000). Medan Inglehart argumenterar för ett mer generellt 

minskat stöd till politiska auktoriteter, tänker sig Dalton m.fl. att det snarare handlar om att 

källan till den politiska legitimiteten skiftat form. Postmaterialisterna ställer sig kritiska till ett 

system baserat på en hierarkisk maktordning, utan grundar legitimiteten i deltagande (Dalton, 

2000). De uppvisar därav ofta ett högt stöd för organisationer och gräsrotsrörelser såsom 

kvinnogrupper, organisationer för mänskliga rättigheter och grupper mot diskriminering 

(Dalton, 2000; Inglehart, 2008).  

Vidare, leder värderingsförändringarna till en ombildning i det politiska landskapet. 

Postmaterialister tar avstånd från den traditionella höger-vänster-skalan, engagerar sig inte 

partipolitiskt i någon högre utsträckning och är mer “flytande” som väljare. Det är inte längre 

socio-ekonomisk bakgrund som är avgörande för en individs politiska attityder utan dagens 

politiska polarisering kännetecknas av individens värderingar i sakfrågor (Inglehart, 2008).  

Följaktligen, kan värderingsförändringarna öka förväntningarna på demokratin. Dalton menar 

att yngre postmaterialistiska generationer förväntar sig att det regeringen tar hänsyn till frågor 

om bland annat jämlikhet, livsstil och miljöpolitik snarare än säkerhetspolitik och 
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ekonomiska frågor (Dalton, 2000). Även Pippa Norris skriver i Critical Citizens  (2011) att de 

postmaterialistiska värderingarna som framkommer som följd av en uppväxt i ett tryggt och 

säkert samhälle i välstånd, ökar förväntningarna på att demokratin ska fungera väl. Om de 

politiska auktoriteterna inte tycks leva upp till dessa förväntningar, kan det uppstå ett 

demokratiskt underskott. Därav lär förväntningarna på demokratin bland befolkningen i ett 

land som Sverige vara högre än i exempelvis Kenya eller Uganda, vilket ger Sverige ett 

relativt sett lägre värde i undersökningar om tilltron till demokratin (Lindberg & Svensson, 

2011). I studien finner Norris även att stöd för demokrati är förknippat med utbildningsnivå, 

aktivitetsgrad i föreningar och organisationer och hur mycket media en tar del av (Norris, 

2011).  

3.4. Postmaterialistiska värderingar i Sverige 

Sverige har i flera undersökningar hamnat i topp vad gäller förekomsten av 

postmaterialistiska värderingar. I en studie av Inglehart och Wetzel (2008) var Sverige ett av 

de länder med högst förekomst av dessa per BNP per capita. Även Novy, Katrnak & Smith 

(2017) fann i en studie att Sverige och Tyskland var de länder med högst uppmätta 

postmaterialistiska värderingar. Resultaten från undersökningen visade också att yngre 

respondenter var mer postmaterialistiska än äldre, vilket understryker tidigare teorier. De fann 

även ett starkt samband mellan socio-ekonomisk status och postmaterialism, där de med 

högre ekonomi uppvisade mer postmaterialistiska värderingar. Även utbildning uppmuntrade 

till mer postmaterialistiska värderingar. Vidare har World Values Survey klassat Sverige som 

ett av de mest postmaterialistiska länderna med omkring 22 % individerna i populationen 

(WVS u.å.). 

Därtill, fann SOM-insitutet i sin rapport i Framtidens Skugga (2011), att en 

värderingsförändring bland Sveriges unga har ägt rum och knyter denna till Ingleharts teori. 

Materialistiska värden som en värld i fred  och landets säkerhet har minskat i betydelse och 

ersatts av mer postmaterialistiska värderingar kopplade till självförverkligande.  

Sammantaget, förändrar  postmaterialistiska ens individs prioriteringar och kan därmed 

påverka det politiska landskapet som i sin tur förändrar inställningen till det politiska styret. 

Tidigare nämndes vikten av att särskilja principiellt  och instrumentellt demokratistöd (se 
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avsnitt 3.1). I kontrast till minskat förtroende för politiska auktoriteter, tenderar 

postmaterialister att vara mer troliga att finna demokratin som det bästa tänkbara 

styrelseskicket och stödjer därmed demokratin som princip . Dock kan det instrumentella 

stödet lida, då dessa generationer har ökade förväntningar på att demokratin ska fungera väl 

och grundar legitimiteten i deltagande. Sverige har enligt flera undersökningar hamnat i topp 

gällande förekomsten av postmaterialistiska värderingar. Därmed ligger teorin om 

postmaterialism som grund för att nå en djupare förståelse för hur unga svenskar ser på 

demokrati.  

4. Metodologiska överväganden 

Då syftet är att nå en djupare förståelse av ungas stöd till demokrati, faller valet av metod på 

en kvalitativ intervjustudie. Den kvalitativa forskningsintervjun har som syfte att förstå 

ämnen från den levda vardagsvärlden utifrån intervjupersonens eget perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjun är halvstrukturerad och utförs enligt en intervjuguide  som söker 

få tillgång till nyanserade beskrivningar av respondentens livsvärld och åsikter. För att 

besvara studiens syfte lämpar sig en abduktiv ansats, för att kunna arbeta dynamiskt och 

analysera materialet genom en växelverkan mellan teoretiskt ramverk och ungdomarnas svar 

(Teorell & Svensson, 2007; Kvalie & Brinkmann, 2014). En ren deduktiv ansats som utgår 

från en eller flera hypoteser, är inte lämplig för denna studie då syftet inte är teoriprövande. 

Även en induktiv ansats har sina brister, då den utgår från enskilda observationer som 

försöker formulera generella påståenden. Med hjälp av tidigare forskning och teorin om 

postmaterialism är förhoppningen att på ett nyanserat och djupgående sätt få tillgång till de 

ungas åsikter och värderingar.  

Studiens tre frågor som avser svara på frågeställningen, är tänkta att ge en bred bild av hur 

unga förhåller sig till demokrati. Ungas resonemang kring demokratin som styrelseskick 

relaterar till demokratiska värderingar och demokratin som princip. Resonemangen kring det 

politiska deltagandet syftar till att redogöra för respondenternas intressen, engagemang och 

upplevda möjligheter till att delta. Frågan kring demokratins funktionssätt avser fylla en mer 

konkret aspekt av demokratistödet och riktar in sig på specifika aktörer och institutioner, men 
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också det generella instrumentella stödet. För vidare operationalisering se avsnitt 4.6 och 

avsnitt 4.7. 

4.1. Urval 

Studien avser ge en så nyanserad bild som möjligt om ungdomars syn på demokrati, trots ett 

begränsat urval. Tidigare forskning har visat att utbildning kan vara en relevant 

förklaringsfaktor av skillnader i ungdomars demokratisyn. Utbildning hör även ihop med 

utvecklingen av postmaterialistiska värderingar (Norris, 2011; Lindberg & Svensson, 2012). 

Urvalet har därför skett strategiskt, med hänsyn till detta. Enligt Lindberg och Svensson 

(2012), är stödet för demokrati sämst för de som studerar på grundskolenivå och ökar 

märkbart på gymnasiet, för att nå sin kulmen hos universitetsstudenter. Grundskoleelever 

omfattas inte av World Values Survey-undersökningen och det är även logiskt att de ännu 

inte lägger så mycket tanke vid demokrati och politik, då det dröjer innan de ens får rösta. 

Därmed blir det intressant att studera förstagångsväljare, där variation i intressen, 

utbildningsambitioner och socio-ekonomisk bakgrund lär vara större än bland 

universitetsstudenter.  

Den kommunala gymnasieskolan Rudbeck i Sollentuna valdes ut med hänsyn till 

utbildningsfaktorn. Skolan har ca 2100 elever och erbjuder såväl yrkesutbildningar, 

högskoleförberedande utbildningar samt introduktionsprogram (Rudbeck, u.å.). Forskning 

har uppvisat stora skillnader mellan skolor som erbjuder högskoleförberedande och 

yrkesförberedande program (Gunnarson, 2017). Skolor som endast tillhandahåller 

studieförberedande program tenderar att ha mer resursstarka elever medan skolor som 

erbjuder båda alternativen, har en mer varierad elevsammansättning (ibid). Rudbecksskolan 

har en mycket stor variation i antagningspoäng och eleverna kommer från olika bakgrund 

(Rudbeck, u.å). Rudbecksskolan kan därmed klassas som en “mellanstatusskola” där dess 

interna variation lämpar sig väl för denna studie för att undvika homogenitet i urvalet 

(Gunnarson, 2017).  

Eleverna valdes ut strategiskt genom ett snöbollsurval, med avseende på vilken gymnasielinje 

de studerar. Variationen i gymnasielinjer avsåg att uppnå variation i betyg och intressen. Av 

etiska hänseenden bedömdes att inte fråga eleverna om tillgång till deras betyg. Andra 
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faktorer som bedömdes relevanta att ta hänsyn till och uppnå variation inom var 

socio-ekonomisk bakgrund och kön. För att bedöma socio-ekonomisk status användes 

föräldrars utbildning då det är en vanligt förekommande variabel som tycktes enklare att 

fråga eleverna om än exempelvis föräldrars inkomst, som eleverna kanske inte har kännedom 

om. Föräldrars utbildningsnivå har även den största betydelsen för elevers betygsresultat 

bland de vanligt förekommande socioekonomiska bakgrundsfaktorerna som mäts 

(Skolverket, 2018).  Studien hade kunnat genomföras genom ett urval av två gymnasieskolor, 

och då tillämpa en jämförande ansats. Det bedömdes dock viktigare att fokusera på en 

gymnasieskola med intern variation, för att enklare kunna välja ut en heterogen grupp elever 

som respondenter. Om studiens syfte hade varit teoriprövande, hade dock en jämförande 

ansats möjligen varit mer lämplig.  

Intervjuerna genomfördes tills dess att det uppstod en teoretisk mättnad (Esaiasson et al. 

2017), det vill säga att det inte framkom några nya relevanta synsätt. Studiens tre 

forskningsfrågor om demokratin som styrelseskick, funktionssätt samt politiskt deltagande 

användes för att systematiskt kunna mätta samtliga aspekter med data, och därmed uppfylla 

studiens syfte och besvara frågeställningen. Rent praktiskt innebar detta att utgå från frågorna 

och arbeta analytiskt parallellt med intervjuer och datainhämtning. När ett synsätt framkom, 

användes snöbollsurvalet till att försöka nå en person som kunde tänkas ha motsatta åsikter - 

för att nå ett så brett spektrum av svar som möjligt.  

4.2. Tillvägagångssätt 

Det strategiska snöbollsurvalet utmynnade i åtta respondenter. I ett tidigt skede skedde också 

en mindre pilotintervju, vilken syftade till att testa och utveckla intervjuguiden, intervjuteknik 

samt inspelningsutrustning. Efter pilotintervjun ändrades frågeformuleringen något, till ett 

mer “förenklat” språk för att en gymnasieelev lättare skulle förstå vad frågan gällde och att 

minska distansen mellan forskare och intervjuperson. Enstaka frågor som pilotrespondenten 

fann för otydliga, togs bort. Pilotintervjun gav även inspiration till vidare undersökning och 

inkludering av postmaterialistiska värderingar kopplat till demokratistöd.  

Vidare, genomfördes intervjuerna i Rudbecksskolans lokaler under elevernas håltimmar. 

Eleverna fick själva möjlighet att bestämma vart intervjuerna skulle ske, men samtliga fann 
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det enklast och minst tidskrävande att använda skolans lokaler. Eleverna valde ut tysta rum 

där de kände sig bekväma, något viktigt då miljön kan påverka vilken information som 

framkommer (Esaiasson et al, 2017). Språket under intervjun anpassades till målgruppen, 

vilket innebar att det var ungdomligt, sympatiskt och icke-akademiskt (ibid). Allt för att 

skapa förtroende och få eleverna att våga öppna upp sig om åsikter som kan uppfattas 

kontroversiella. Eleverna fick på förhand ett mail innehållandes ett följebrev om information 

kring etiska hänseenden, men blev i början av intervjun återigen informerade om syfte och 

etik. Med elevernas godkännande spelades intervjuerna in, och varade mellan 20 - 30 

minuter. Trots ett kortare tidsspann uppfattades samtalen vara mycket rika på information. 

Nedan följer en kort presentation av respondenterna i tabellform: 

Tabell 1. Beskrivning av deltagare. 

 Kön Föräldrars utbildning Ålder  Gymnasielinje 

Elev 1 Kvinna Gymnasial 18 år Humanistisk 

Elev 2 Kvinna Gymnasial 18 år Humanistisk 

Elev 3 Man Eftergymnasial 18 år  Ekonomi 

Elev 4 Kvinna Eftergymnasial 18 år  Naturvetenskaplig 

Elev 5 Kvinna Gymnasial 18 år  Humanistisk 

Elev 6 Kvinna Gymnasial* 17 år Humanistisk 

Elev 7 Man Eftergymnasial 18 år  Naturvetenskaplig 

Elev 8 Man Eftergymnasial 18 år Samhällsvetenskaplig 

 
* där ena föräldern påbörjat eftergymnasial utbildning.  
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4.3. Bearbetning av data 

Intervjuerna transkriberades mycket kort inpå genomförandet. Betoningar skrevs ut med 

kursiv stil och skratt med beteckningen *skratt*. Det finns inga bestämda eller klara direktiv 

om hur transkriberingen ska skrivas ut, utan det beror på syftet med forskningsstudien. Om 

materialet inte ska tolkas utifrån en språklig analys, är det inte nödvändigt att göra en så 

detaljerad utskrift (Kvale & Brinkmann, 2014). Därefter lästes transkriberingarna igenom ett 

flertal gånger, och belysande citat markerades. För att underlätta vidare analys 

sammanfattades allt intervjumaterial i tabellform, så kallade “memos” (Esaiasson et al, 2017). 

Tabellen bestod av intervjufråga, svaret som belysande citat, svaret i korthet samt egna 

kommentarer. Därefter summerades intrycken och ett flertal preliminära tankar och kategorier 

skrevs ned, för att organisera materialet i ett första steg. 

Vidare, organiserades intervjumaterialet för att skilja det relevanta från det irrelevanta med 

hänsyn till studiens syfte och frågeställning. Analysen utgick från de tre frågorna (se avsnitt 

1.2) och tillämpade meningskoncentrering utifrån alla. Meningsbärande enheter 

identifierades, kodades och systematiserades i tabellform utefter varje frågeställning (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Kategoriseringen av elevernas uttalanden tjänade syftet att strukturera 

det omfattande intervjumaterialet för att få en enkel överblick (ibid). Utifrån kodningen 

identifierades ett flertal underkategorier som i sin tur utmynnade i ett antal teman som låg i 

linje med studiens frågeställningar. Dessa organiserades och bearbetades och memosen lästes 

igenom återigen för att inte utelämna relevant information. Studiens frågor användes som 

materialets huvudteman, och under dessa identifierades 2-3 kategorier för varje tema. Utifrån 

den abduktiva ansatsen söktes även materialet igenom för att finna belägg för tidigare 

forskning och teori. När de slutliga kategorierna hade identifierats, lästes materialet igenom 

ännu en gång för att sedan klistra in samtliga belysande citat under varje kategori i ett 

dokument. 
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Tabell 2. Beskrivning av analys från meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, till kod, 

underkategori och tematisering.  

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Kategori Tema 

1 # (...)Det är väl 
att alla är fria att 
säga och göra 
vad de vill. Ingen 
ska vara förtryckt 
liksom. Man ska 
få frihet att vara 
sig själv, alltså 
den man vill 
vara. Inte behöva 
tänka på vad man 
inte får göra och 
sådär.  

Alla ska få vara 
fria att vara vem 
man vill och säga 
vad man vill, utan 
att bli förtryckt. 

Demokrati är 
frihet att vara 
vem man vill. 

Frihet Demokratin som 
styrelseskick 
 

6 # Jag skulle 
nog rösta i 
sakfrågor (...) det 
pratade jag och 
mina kompisar 
om att, det vore 
det bästa att 
rösta i frågor för 
att man tycker 
såhär amen att de 
här är bäst på 
den fronten, men 
de här är bäst på 
den fronten. 

 

Jag skulle rösta i 
sakfrågor. Jag 
och mina 
kompisar pratade 
om att det vore 
bäst att rösta på 
olika partier i 
olika frågor. 

Jag skulle vilja 
rösta på olika 
partier i olika 
frågor. 

Politiskt intresse Resonemang om 
politiken 
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4.4. Validitet & Reliabilitet 

Studiens validitet - som bland annat består i hur väl ungdomars åsikter speglas i 

undersökningen, står inför ett antal utmaningar. Då studien endast grundar sig i 8 intervjuer, 

är det inte möjligt att generalisera resultaten i någon bredare bemärkelse och redogöra för alla 

ungdomar i Sveriges åsikter. Då intervjupersonerna valts ut utifrån variation, kan de ändå 

förhoppningsvis täcka in samtliga relevanta synsätt och uppnå teoretisk mättnad (Esaiasson et 

al, 2017). Därtill är det svårt att som forskare förstå elevernas världsbild till fullo och 

tolkningen av svaren påverkar vilka synsätt som framkommer och återges i uppsatsen. Här 

bidrar den abduktiva ansatsen att förankra materialet i tidigare forskning och teori. Dessutom 

kan den semistrukturerade intervjuguiden lämna utrymme för eleverna att leda in samtalet 

vart de vill, och den flexibla inramningen kan leda till nya områden och perspektiv som inte 

kunde förutses.  

Vad gäller studiens reliabilitet, har den ämnat att genomföras med största möjliga 

transparens. Det kan finnas en problematik i att vara ensam forskare, då det är lättare att tolka 

materialet objektivt som två forskare som var och en kan analysera materialet, för att 

kontrollera om de fått samma resultat. För att underlätta för analysarbetet har materialet 

spelats in, och möjligheten finns därför att lyssna igenom det för att undvika missförstånd och 

feltolkningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Reliabiliteten hänger dessutom på att frågorna är 

formulerade på ett konkret sätt, så att intervjupersonerna skulle ge samma svar även vid en 

annan intervju. Frågorna är därav formulerade kort och koncist, med anpassning till 

målgruppen. Vidare redovisas resultaten med ordagranna citat, för att återge transparenta 

tolkningar och resonemang.  

4.5. Etiska hänseenden 

Intervjuforskningen genomsyras av etiska frågor och därmed bör etiska överväganden vara 

närvarande under hela processen (Kvale & Brinkmann, 2014). Möjligheten att nå djupare 

kunskap om respondentens erfarenheter och synsätt, bygger på intervjuarens förmåga att 

skapa en trygg miljö. Även den sociala relationen mellan forskare och intervjuperson är av 
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högsta vikt och det råder en asymmetrisk maktrelation mellan dessa som bör tas i 

beaktning(ibid). 

Vidare, utgår studien från informerat samtycke. Intervjupersonerna har på förhand blivit 

informerade om undersökningens syfte, om hur den är upplagd och vad det innebär att delta i 

studien (Kvale & Brinkmann, 2014). Ungdomarna kontaktades via mail för att boka en tid 

och fick redan där information om studiens syfte, samt att de när som helst kunde avbryta 

studien utan att vidare frågor skulle komma att ställas. Studien har även tagit hänsyn till 

principen om konfidentialitet, vilken menar att skydda personens integritet (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Intervjupersonerna informerades om att det inspelade materialet skulle 

komma att förstöras när arbetet slutförs, samt att ingen utomstående kunde komma att ta del 

av materialet. Eleverna har under hela processen behandlats anonymt och namnen har ersatts 

av benämningen “Elev” och nummer, exempelvis “Elev 1”.  

4.6. Att mäta demokratistöd 

För att nå en djupare förståelse av hur unga svenskar ser på demokrati bör stödet studeras 

både principiellt  och instrumentellt. Det principiella stödet kan mätas genom frågor som “är 

det viktigt för dig att leva i en demokrati”? Det instrumentella stödet handlar om demokratins 

funktionssätt (se avsnitt 3.1). För att på ett nyanserat sätt kunna mäta unga svenskars 

uppfattning om demokratin bör även resonemang kring demokratiska värderingar studeras. 

Denna studie kommer att särskilja tre komponenter i linje med studiens forskningsfrågor: 

demokratiska värderingar, hur unga anser att demokratin fungerar samt politiskt deltagande 

(Norris, 2011; Persson & Lindberg, 2011). Även om denna distinktion är relativt 

övergripande, är den lämplig för studiens syfte då den ämnar avslöja eventuella 

motsägelsefulla synsätt. Exempelvis, enligt teorin om postmaterialistiska värderingar, kan en 

ung individ uppvisa mycket demokratiska värderingar och stödja demokratin som princip, 

men avvisa politiska institutioner.  
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4.6.1. Demokratiska värderingar & principiellt stöd 

Med demokratiska värderingar menas stöd för mänskliga fri- och rättigheter, alla människors 

lika värde, rättssäkerhet, icke-våld och yttrandefrihet (Kulturdepartementet, 2018). 

Värderingar kan förstås som mål och önskvärdheter för en individ, ett hushåll, ett land eller 

hela världen (Norris, 2011). En individ väger mellan ett flertal olika mål och värderingar, 

som exempelvis fysisk säkerhet, social status, självförverkligande, kreativitet och frihet. 

Därav kan demokratiska värderingar också avse efterfrågan för demokrati (ibid). 

Demokratiska värderingar kommer att mätas med mer direkta principiella frågor som om det 

är viktigt för individen att leva i en demokrati, men även i termer av politiska fri- och 

rättigheter (Persson & Lindberg, 2011). Undersökningen kommer därav att ställa frågor om 

yttrandefrihet och fri partibildning, samt vad demokrati är för intervjupersonen. Genom att 

studera denna dimension, kan svar på studiens frågeställning om hur unga resonerar kring 

demokratin som styrelseskick besvaras. Utifrån den abduktiva ansatsen kommer även frågor 

som kan tänkas fånga postmaterialistiska värderingar att användas, med en fråga där 

intervjupersonen får resonera om frihet och säkerhet utifrån sina egna prioriteringar.  

4.6.2. Demokratins funktionssätt 

Tanken med denna dimension är att studera hur unga tycker att det demokratiska systemet 

och de politiska institutionerna och auktoriteterna fungerar. Här mäts främst det 

instrumentella demokratistödet, för att fånga eventuella motsägelser mellan principiellt och 

instrumentellt demokratistöd. Om svenska ungdomar upplever att demokratin och 

demokratiska institutioner fungerar dåligt, indikerar detta i sig ett demokratiskt problem 

(Persson & Lindberg, 2011). Demokratins funktionssätt kan även tänkas vara demokratins 

utbud (Norris, 2011). Intervjuguiden fokuserar på frågor kring tilltro till politiska aktörer och 

icke-statliga organisationer, för att mäta skillnader i förtroende och tillit. Den direkta frågan 

om hur demokratin upplevs fungera ställs även då den är öppen och kan tänkas fånga vidare 

synpunkter som intervjupersonerna vill lyfta fram.  
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4.6.3. Politiskt deltagande 

Demokratin bygger på att människor engagerar sig, står bakom dess principer samt känner 

ägarskap för den. Sveriges Riksdag menar att det är av största vikt att människor använder sin 

rösträtt, bildar sig uppfattningar i samhällsfrågor och kritiskt värderar samhällsinformation. 

(Kulturdepartementet, 2018). Tidigare mätningar har visat att unga svenskar är beredda att 

sälja sin röst (se avsnitt 2.1). Därav kommer frågor att ställas som berör politiskt intresse, 

resonemang kring rösträtt samt frågan direkt hämtad från World Values 

Survey-undersökningen om att sälja sin röst. Något som direkt kan påverka det politiska 

deltagandet är kunskap. Även om en individ har mycket demokratiska värderingar, kanske 

personen inte förstår hur hen kan uttrycka dem (Norris, 2011). Intervjuguiden har därmed en 

fråga om hur stor möjlighet individen känner att hen har till att framföra sina åsikter till 

politiska beslutsfattare. 

4.7. Intervjuguide 

Intervjuguiden är utformad utifrån de tre kategorierna ovan som relaterar till studiens syfte, 

forskningsfrågor och teori: demokratiska värderingar, politiskt deltagande, samt hur unga 

uppfattar att demokratin fungerar. Frågorna har utformats utifrån sin målgrupp och är tänkta 

att vara konkreta och enkla att förstå för en gymnasieelev. Intervjun inleds med en kort 

presentation av studiens syfte, samt ett mindre antal “uppvärmningsfrågor” som berör vilket 

gymnasieprogram som eleven studerar, samt om föräldrars utbildning (Esaiasson et al, 2017). 

Därefter följer de tematiska frågorna som avser svara på studiens frågeställning. Dessa är 

öppet formulerade och lämnar utrymme för respondenten att utveckla vad hen tycker i frågan. 

För att få intervjupersonen att utveckla sina svar används även uppföljningsfrågor av 

karaktären “du nämnde att (...) kan du utveckla det?” eller “varför tror du själv att du 

resonerar så?”. Intervjuguiden återges som bilaga (se bilaga 1).  
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5. Resultat 

5.1. Demokratin som styrelseskick 

De synsätt och argument som går att utläsa ur intervjustudien om demokratin som 

styrelseskick har delats upp i tre kategorier.  

5.1.1. Demokratin som princip 

Samtliga respondenter menade att demokratin är det överlägset bästa styrelseskicket och 

uppvisade ett starkt principiellt stöd.  

Det kanske bara är jag som hela tiden har varit uppväxt i en demokrati och allting, men jag 

skulle inte kunna tänka mig att ha något annat styrelsesätt. (...) jag skulle slåss och dö för 

det. - Elev 3 

 

Alla tog avstånd från både diktatur och expertstyre som styrelseskick och lyfte demokratiska 

principer och värderingar som viktiga, samt att demokratin är det enda styrelseskick där 

människor har möjlighet till trygghet och att vara sig själva. Något som lyftes av flera elever 

var vikten av en god utbildning för att förstå vad demokrati är. Elev 3, som citeras ovan och 

hade kunnat “slåss och dö” för demokratin, uttryckte också att han under en övning i skolan 

två år tidigare varit på “diktatur-sidan”, och menar själv att hans nuvarande starka stöd för 

demokratin uppkommit som en följd av mer utbildning om vad demokrati innebär:  

M an hörde ju också när man var liten att demokrati var det viktigaste som fanns. Men det, 

det är ju liksom lite för abstrakt. (...)Speciellt, nä jag  tror det var just sam 1 som de tog upp 

den här frågan. Jag låg nog på diktatursidan tror jag. - Elev 3 

Elev 1 uppgav att hon läst mer om Sovjetunionen under de senaste åren, och därför kommit 

till insikt om att demokratin är värdefull. Elev 6 menade att hon aldrig har läst något om en 

framgångsrik diktatur i skolan och därav tar starkt avstånd från det styrelseskicket. En av 

respondenterna lyfte att demokratin har ett bra principiellt värde, men inte alltid får bra 

resultat: 
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Jaa, demokrati är ju liksom det bästa styrelsesättet liksom men det får ju inte alltid bra 

resultat, hela tiden. -  Elev 7 

 

Elev 7 kritiserar även i senare frågor demokratin för systemets effektivitet.  

5.1.2. Frihet 

Alla respondenter menade att åsiktsfrihet och fri partibildning är mycket viktiga principer, 

men samtliga uppgav att det fanns en diffus gräns som handlade om hets mot folkgrupp. En 

majoritet av respondenterna värderade dessa demokratiska värderingar högt med 

motiveringen att de leder till frihet:  

Alltså, i slutändan är ju den ultimata friheten att få tycka exakt vad man vill, även om man är 

rasist. Sålänge man inte skadar andra, det är ju en annan sak. - Elev 1 

 

Många menade även att demokratin är värdefull i sig för att den leder till frihet, men också att 

demokrati betyder frihet: 

 

(...)Det är väl att alla är fria att säga och göra vad de vill. Ingen ska vara förtryckt liksom. 

Man ska få frihet att vara sig själv, alltså den man vill vara. Inte behöva tänka på vad man 

inte får göra och sådär.  - Elev 1 

 

Demokrati kommer ju med en så himla stor frihet, medan i en diktatur så känns det att det är 

så himla lätt att de börjar övervaka människor. -  Elev 5 

 

När respondenterna ombads att diskutera huruvida de värderade säkerhet eller frihet högst, 

blev svaren varierade. Majoriteten som värderade frihet högre än säkerhet, ansåg frihet viktigt 

för att kunna leva fritt i samhället och för att ha en möjlighet till påverkan. Elev 1 menade att 

frihet leder till säkerhet, medan de tre elever som värderade säkerhet högre menade vice versa 

- att säkerhet leder till frihet. Flera av respondenterna diskuterade även hur säkerhet kan tas 

för givet i ett land som Sverige, och att deras värderingar skulle skifta om de hade en sämre 
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levnadsstandard:  

Jag tror frihet … men det säger jag ju för att jag har säkerhet (...) Om jag inte hade 

någonstans att bo och inte hade någon mat och sånt. Då skulle jag ju kanske ge upp frihet för 

att få säkerhet. - Elev 5 

5.1.3. Jämlikhet 

Resonemangen kring demokrati som styrelseskick präglades också av ett synsätt om att 

demokrati innebär ett jämlikt deltagande.  

(...) det är ju typ tillsammans, man gör ju någonting tillsammans. Och då kan ju inte någon 

säga såhär att allt är ju så himla fel, och man kan inte klaga så mycket på liksom staten, 

tycker jag (...) alla blir lika mycket värda för att alla har lika mycket rättigheter att säga till 

om i samhället liksom. - Elev 6 

 

I frågan “vad är demokrati för dig” var det en elev som betonade en mer instrumentell 

definition: att demokrati är ett styrelseskick där man röstar fram lagar. Denna elev stod även 

han fast vikten av åsiktsfrihet och fri partibildning. En respondent (2) menade dock att även 

om alla ska få uttrycka sina åsikter fritt, bör en ha viss utbildning för att få möjlighet att bilda 

ett parti: 

 

Alltså jag känner, bilda ett parti som faktiskt kan komma med i regeringen – det kanske skulle 

vara någon som ska vara utbildad som kan göra det och sitta med i regeringen. Jag tror 

liksom inte att några naturare härifrån kan bilda ett parti och sen blir det bra liksom. - Elev 2 

På följdfrågan om även de med “extrema” åsikter ska få möjlighet att bilda ett parti, svarade 

respondenten: 

Det är lite med det här igen att alla ska få uttrycka vad de vill. Om de är utbildade inom 

liksom politik, och de har såna åsikter, jamen då får de ju göra lite vad de vill liksom. 

Utbildning och kunskap lyfts alltså återigen fram som ett centralt element för politiken, och 

talade i en något annan riktning än övriga intervjupersoner.  
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5.2. Resonemang om politiskt deltagande 

Elevernas resonemang om politiskt deltagande har delats in i tre kategorier: tillgänglighet, 

rösträtt och politiskt intresse.  

5.2.1. Politiskt intresse 

Två av eleverna uppgav att de “borde bry sig mer” om politik. Elev 1 menade att det var till 

följd av att politiken är för trög och tråkig som hon inte engagerar sig mer, åtminstone inte i 

partipolitik. Hon berättade att hon har ett politiskt intresse och är mer engagerad än andra i 

hennes ålder, men att det är svårt att inte bli uttråkad:  

Jag bryr mig mycket om politik, det är fett viktigt. Men alltså jag önskar ändå att jag brydde 

mig mer. Jag bryr mig mer än andra i min generation, men vill bry mig mer för att det är så 

viktigt. Men det är ju svårt att inte bli uttråkad. (...) INGEN orkar följa politiken varje dag, 

det är ju värre än PH . - Elev 1 1

Eleven upplever politiken som “långsam” och “tråkig” även om den anses viktig, ett synsätt 

som framkom hos flera andra respondenter. Elev 2, som var noga med att redan i början av 

intervjun poängtera sitt ointresse för politik, kom genom självreflektion fram till att hennes 

till synes ointresserade familj ändå för politiska diskussioner vid matbordet.  

Nämen, det är ju lite lustigt för ingen i min familj är särskilt insatt i politiken, inte jag heller. 

Ingen av oss har särskilt mycket intresse för det, men vi sitter alltid och bråkar vid såhär 

matbordet om politik ändå. (...) - Elev 2 

Även Elev 4 lyfte hur hon inte är så intresserad av politik och önskar ett större intresse, men 

framhöll även hon att politiska frågor ändå framkommer som diskussionsämne. 

I fredags så diskuterade jag invandringspolitik i en halvtimme med en kille. Och det började 

när han sa att han röstade på SD. Så vi pratade om frågan men inte typ partiet.  - Elev 4 

Dessa resonemang ledde till en följdfråga om huruvida ungdomarna engagerar sig mer i 

sakfrågor eller i partipolitik, där samtliga  respondenter menade att sakfrågor ansågs viktigare 

1 Refererar till dokusåpan Paradise Hotel 
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- både för hur de skulle rösta och intressemässigt. Ett exempel på detta är Elev 6 som ansåg 

frågor som aborträtten och miljön viktiga, men inte var intresserad av partipolitik. Eleven 

framhöll hur hon och hennes kompisar hade diskuterat och kommit fram till att det vore bäst 

att få möjlighet att rösta på olika partier i olika frågor: 

Jag skulle nog rösta i sakfrågor (...) det pratade jag och mina kompisar om att, det vore det 

bästa att rösta i frågor för att man tycker såhär amen att de här är bäst på den fronten, men 

de här är bäst på den fronten. - Elev 6 

Under intervjuerna framkom även ett skäl till att en inte är insatt i politiken: både Elev 5 och 

Elev 8 lyfte att de inte hade behövt vara särskilt engagerade då de ännu inte hunnit rösta. Elev 

5 tänkte att hon skulle bli mer insatt när det var dags att rösta, även om hon redan idag hade 

ett sakpolitiskt intresse: 

Jag är inte så insatt än då jag inte behövt vara det. Jag röstade i kyrkovalet. Jag tror dock att 

jag bryr mig mer än vad jag visar, men det är jobbigt att utbilda sig. - Elev 5 

5.2.2. Tillgänglighet 

En klar majoritet av eleverna upplevde politiken som otillgänglig. Elev 1 lyfte att politiken 

bör göras på ett mer mänskligt sätt, så att fler medborgare får möjlighet att ta del av den. Hon 

lyfte flera faktorer som får politiken att kännas långt ifrån:  

(...) Politiken måste ju förenklas. Inte bara för invandrare men liksom mer allmänt för att alla 

ska kunna förstå. Språket är så himla svårt, jag fattar ju knappt. Mer medborgerligt och 

mindre kostymnissar, du vet såhär massa saker som ingen är intresserad av. - Elev 1 

På frågan “hur stor möjlighet känner du att du har att framföra dina åsikter till politiska 

beslutsfattare?” som rörde möjligheter till politiskt deltagande och politisk påverkan, 

uttryckte fem av eleverna en stor osäkerhet. Eleverna resonerade om möjligheter som att 

maila, organisera sig, protestera samt rösträtten, men många uttryckte kritik mot hur effektivt 

det skulle vara i praktiken och om politiker verkligen skulle lyssna. Elev 6 menade att det 

finns en stor svårighet i att få politiska beslutsfattares uppmärksamhet och att det kan krävas 

en nytänkande “Greta-approach”: 

 
 

28 



 

 

(...) det är inte lika stor chans att de faktiskt lyssnar än att man gör något som typ Greta 

Thunberg. Alltså, det känns som att det slår igenom mer, man får nästan göra något som är 

lite såhär, alltså utstickande för att de typ ska öppna upp ögonen och se. Så jag känner att 

jag har möjlighet att påverka, men det känns som att man får tänka lite nytt. - Elev 6 

Elev 3 och 5 var nöjda med deras möjligheter att påverka politiken och framföra sina åsikter 

till politisk beslutsfattare, och var relativt säkra på hur de skulle gå till väga.  

5.2.3. Rösträtt 

Samtliga respondenter framhöll att det var viktigt att rösta och att de skulle rösta i sakfrågor 

om det vore val inom en snar framtid. När eleverna fick frågan om hur de skulle göra om de 

fick en gåva eller en summa pengar för att rösta på ett annat parti än de först tänkt, framkom 

tre olika synsätt: de som kunde tänka sig att potentiellt sälja sin röst, de som inte skulle kunna 

sälja sin röst samt en elev som var osäker.  

Elev 1 och Elev 2 kunde tänka sig att sälja sina röster, även om de båda påpekade att det är 

viktigt att rösta. Elev 1 framhöll att det berodde på ett individualistiskt tänkande och att det 

skulle bli problematiskt om det var för många svenskar som började sälja sin rösträtt: 

Min generation är så pass självisk att jag inte bryr mig tillräckligt om Sverige som samhälle. 

Jag vill gynnas själv, så såklart om jag fick ett bra pris (...) min röst spelar ju inte så stor 

roll, såklart om jag inte är den enda. - Elev 1 

Elev 2 motiverade sitt synsätt i en politisk osäkerhet och syftade till att hon var så 

ointresserad att hon fann det svårt att veta vad hon skulle rösta på, och då likaväl kunde sälja 

sin röst. Hade hon haft en säker partitillhörighet, förmodade hon att hon inte skulle ta emot 

pengar för att byta parti. Elev 4 var något osäker i frågan, och trodde inte att hon skulle kunna 

sälja sin röst rent principiellt men lyfte en tvekan i hur hon skulle göra i praktiken om någon 

erbjöd henne mycket pengar. Resterande respondenter svarade nej på frågan, motiverat av ett 

starkt principiellt stöd till röstning. Dock lyfte Elev 3 att han hade kunnat sälja sin röst för 

bara några år sedan då han var, enligt honom själv, mindre insatt och yngre. 
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5.3. Demokratins funktionssätt 

Resonemang om demokratins funktionssätt har delats in i två kategorier: tillit & förtroende 

och demokratins resultat.  

5.3.1. Tillit & förtroende 

Samtliga elever uppgav att de har ett visst grundläggande förtroende och tillit till Sveriges 

regering och politiska institutioner, men en majoritet lyfte även kritik. Elev 1, 5 och 6 ansåg 

att polisen ibland missbrukar sin makt, och att deras tillit minskar när de hör om skandaler 

och incidenter: 

(...) man ser ju ganska ofta hur polisen missbrukar sina jobb liksom. Skandaler och så. Man 

inser ju att de också är vanliga människor (...) Jag har tillit till att det funkar, men inte med 

mitt liv liksom. Jag skulle kanske inte ringa polisen i första hand. - Elev 1 

Även Elev 3, 4, 7 och 8 menade att tilliten sviktar när de hör om politiska incidenter och 

bristande effektivitet i systemet. Exempelvis upplevdes den senaste regeringsbildningen som 

“trög” och “tråkig” och ledde till bristande förtroende till regeringen hos eleverna. Elev 7 

berättade att hans pappa tidigare jobbat på en statlig myndighet, där dess “tajta ramar” 

minskade elevens tillit till politiska institutioner i allmänhet. Elev 8 lyfte ett långt resonemang 

om politiken och sociala medier och uppmanade politiska myndigheter och institutioner till 

att förstå hur unga påverkas av politiska partiers reklam.  

(...) det är väldigt stora liksom partier och politiker som köper reklam liksom. Det finns ju 

vissa appar till exempel. Partier har ju köpt typ såhär ads på youtube, twitter och sånt för att 

få folk att liksom, men alltså, för att få folk att rösta liksom (...) man kan i princip hjärntvätta 

folk för att folk spenderar så mycket tid framför mobilen.  - Elev 8 

Eleven åsyftar hur människor kan bli ofrivilligt påtvingade av åsikter via politisk reklam och 

lätt fastna i så kallade “filterbubblor” där endast en viss typ av reklam syns. Genom att fastna 

i dessa, och endast få personligt anpassad reklam, kan en lätt fastna i en förvrängd bild av 

omvärlden och i värsta fall bli rent utav radikaliserad.  
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Vidare, uppgav sex av eleverna att de hade en stark tillit till organisationer och 

gräsrotsrörelser, varav fem upplevde att de litar mer på dessa än på politiska institutioner och 

myndigheter. Elev 3 var den enda som upplevde bristande tillit till organisationer, och 

motiverade detta med att det finns ett pengamotiv och att vem som helst får vara med. De fem 

som hade mer förtroende för organisationer motiverade det utifrån resonemang kring 

effektivitet, jämställdhet och tillgänglighet. Icke-statliga organisationer upplevdes ha mindre 

snäva ramar, var öppna för alla att vara med och upplevdes lättare att förstå och engagera sig 

i, då de också når ut mer till unga. Följande resonemang är ett exempel på hur Elev 6 

upplevde att hennes förtroende för regeringen och polisen minskar när hon läser om 

incidenter på sociala medier, och istället uppvisar mer tillit till organisationer: 

(...)man börjar ju tvivla när man hör såhär, enstaka frågor som den här grejen som går runt 

på instagram nu om den här gruppvåldtäkten … Då litar jag ju absolut inte på regeringen för 

att jag fattar verkligen inte hur man kan, alltså hur det kan gå till att det blir så. (...)om jag 

skulle bli våldtagen – jag skulle typ inte anmäla det för det känns som att det är så himla, det 

går liksom inte igenom, de prioriterar det inte. Det är ganska trögt. (...) Jag litar absolut mer 

på organisationer än på regeringen i såna fall, de känns närmre.  - Elev 6 

5.3.2. Demokratins resultat 

Alla respondenter upplevde att demokratin i Sverige trots allt fungerar bra generellt sett, 

framför allt i jämförelse med andra länder. Eleverna lyfte att den ibland kan producera sämre 

resultat, men att de ändå genomförts i en demokratisk procedur. Elev 1 lyfte dock att 

demokratin fungerar ojämlikt bra för olika grupper i samhället. Hon tänkte att demokratin 

fungerar bra för henne då hon har en viss position inom samhället, och sämre för mer utsatta 

grupper: 

Generellt sett fungerar det bra, men det kan jag ju säga från min sits – som är vit medelklass 

och en stereotyp liksom. Jämfört med andra som kommer hit som kanske inte får det så bra 

liksom. - Elev 1 

Samtliga var också stolta över att vara svenska medborgare, även om det fanns en viss 

tveksamhet i att uttrycka sig som stolt - eleverna menade att det finns en norm att vara för 

stolt över Sverige då det lätt kan förknippas med nationalism: något som uppfattades negativt.  
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6. Diskussion 

Intervjustudien har visat att eleverna stödjer demokratin som princip, vilket även ligger i linje 

med postmaterialistisk teori där postmaterialister tycks uppvisa ett högre stöd för demokratin 

som princip  (se avsnitt 3.3). Förutom dess principiella värde, anses demokratin viktig för 

frihet och jämlikhet. Även resonemangen kring frihet kan ligga i linje med Ingleharts teori, då 

frihet värderas högre än säkerhet för många. Eleverna lyfte själva att de hade tänkt 

annorlunda om de hade det sämre ställt, vilket stämmer överens med knapphetshypotesen - 

att individen kommer att prioritera sina mest angelägna behov. Samtidigt betonade många 

vikten av jämlikhet och att alla inte har det lika bra i samhället, vilket talar emot teorins 

antagande om individualistiska individer.  

Respondenterna i undersökningen tycks uppvisa ett varierat politiskt intresse. Vad som 

kännetecknar samtliga är ett intresse för sakfrågor och ett betydligt mindre intresse för 

partifrågor. En majoritet av eleverna menade också att de skulle rösta i sakfrågor, om det vore 

val idag. Även detta ligger i linje med postmaterialistisk teori där unga sägs vara mer flytande 

som väljare (se avsnitt 3.3). Många av eleverna fann politiken som otillgänglig och 

byråkratisk, och ville se en mindre avancerad politik med mer deltagande, något Dalton 

(2000) syftat till då han finner att unga tenderar att grunda den politiska legitimiteten i 

deltagande. Gällande möjligheter att påverka politiken var det bara en av eleverna som inte 

uppvisade en osäkerhet, vilket var Elev 3 som hade en god socio-ekonomisk status och 

nämnde att hans föräldrar engagerar sig partipolitiskt. Vidare forskning på ungas politiska 

deltagande kopplat till socio-ekonomisk status vore därmed intressant. 

Ytterligare, resonerade eleverna kring röstning och det rådde inga tvivel om att de ansåg det 

viktigt att rösta. Trots detta kunde Elev 1 och Elev 2 tänka sig att sälja sina röster, och Elev 4 

var osäker. Det principiella stödet för röstning är alltså starkt, men brister i praktiken hos 

några. Såväl Elev 1 och 2 ansåg det otroligt viktigt med demokratiska principer och 

värderingar såsom yttrandefrihet och fri partibildning, samt att demokratin var det överlägset 

bästa styrelseskicket. Diskrepansen i elevernas principiella stöd för röstning mot att i 

praktiken kunna sälja sin röst, kan grunda sig i ett flertal tänkbara faktorer. Elev 1, som 

motiverade sin ståndpunkt med individualism, talar i linje med postmaterialistisk teori medan 
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Elev 2 åsyftade sitt politiska ointresse som orsak. Båda har också föräldrar med lägre 

utbildning, men detta tycks inte vara någon förklarande orsak då även andra respondenter 

som svarade annorlunda hade liknande socio-ekonomisk status.  

Undersökningen fann också att eleverna uppvisade ett generellt positivt stöd för demokratins 

funktionssätt, men en majoritet lyfte även kritik som att systemet är ineffektivt. Det fanns ett 

visst bristande stöd till regeringen och politiska institutioner, och en majoritet litade mer på 

icke-statliga organisationer. Forskning har visat att postmaterialister tenderar att grunda sin 

legitimitet i deltagande, och därav uppvisar ett högre stöd för organisationer än hierarkiska 

strukturer (se avsnitt 3.3). Politiska skandaler lyftes fram som en orsak till att tilliten minskar, 

men även sociala medier ansågs vara problematiskt då politiska partier kan nå ut med 

individuellt anpassad reklam till unga. Mer forskning om hur reklam på sociala medier 

påverkar ungas politiska åsikter vore därför intressant.  

Vidare, kan Norris teori om att ökade förväntningar på demokratin kan leda till missnöje 

styrkas av studiens resultat. Majoriteten av respondenterna tycktes grunda sin legitimitet i 

deltagande, samt kritisera demokratin för att vara ineffektiv instrumentellt. Många av 

eleverna lyfte även uppmaningar till politiker att de bör nå ut mer till unga. Resultaten talar 

därav för en diskrepans mellan det principiella och instrumentella demokratistödet, som kan 

komma från ett gap mellan förväntningar på demokratin och dess förmåga att uppfylla dessa.  

Följaktligen, kvarstår frågan om hur World Values Survey-undersökningen kunde uppvisa 

sådana uppseendeväckande resultat. Bland annat att nästan en fjärdedel av unga svenskar inte 

anser det viktigt att leva i en demokrati, 26 % kunde tänka sig en “stark ledare” som politiskt 

styre, omkring 13 % tänkte att försvarsmakten likväl kunde styra Sverige samt att 8 % 

menade att demokratin var rent ut sagt “dålig” som styrelseskick (se avsnitt 2.1). Dessa 

resultat framkom inte i denna undersökning, utöver resonemanget att sälja sin rösträtt - i 

WVS-undersökningen var det en femtedel som kunde tänkas byta parti för en mindre summa 

pengar. Det är sannolikt att detta är en följd av att denna studie är begränsad till 

gymnasieelever som alla studerar högskoleförberedande program, och att de utgör en något 

homogen grupp. Trots en ambition om variation i urvalet fanns det svårigheter att via ett 

snöbollsurval, få kontakt med någon som studerade ett yrkesprogram. Lindberg & Svensson 
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(2012) lyfte utbildning som en kausal länk till de negativa synsätt till demokratin som 

framkom i World Values-Survey undersökningen, och därför vore det av relevans att i en 

vidare studie fokusera på ungdomar med lägre utbildning.  

Fortsättningsvis, kan det rent empiriskt vara svårt att generalisera resultaten till en bredare 

population, i och med studiens begränsade strategiska urval (Gunnarson, 2017). Trots denna 

begränsning, visar dock resultaten på vikten av det empiriska och teoretiska värdet av 

kvalitativa undersökningar, för att nå en djupare förståelse av respondentens livsvärld. World 

Values Surveys snäva enkätintervju-form har inte möjlighet att studera fenomenet lika 

ingående på djupet. Denna intervjustudie har exempelvis betonat vikten av att särskilja 

principiellt och instrumentellt demokratistöd, en diskrepans som är svår att studera i 

undersökningar av kvantitativ karaktär. Resultaten visade också på hur ett missöde eller 

skandal inom det politiska styret och dess institutioner kan leda till ett direkt minskat 

förtroende hos unga, då de har tillgång till snabb information via bland annat sociala medier. 

Detta är något som i en standardiserad enkätforskning skulle kunna yttras som ett allmänt 

missnöje med demokratin, även om det minskade förtroendet för politiska institutioner och 

regering inte nödvändigtvis leder till ett missnöje med demokratin som princip.  

Slutligen, visar studiens resultat också på hur en kan förstå och studera ungas förhållande till 

demokratin utifrån de värderingsförändringar som ägt rum sedan det andra världskriget. 

Utifrån denna förståelse och att vidare studera ungas förhållande till demokratin, bör 

fenomenet studeras vidare för att ha en möjlighet att råda bot på gapet mellan det principiella 

och instrumentella demokratistödet. Dagens ungdomar har synbarligen andra prioriteringar 

och värderingar vilka ökar förväntningarna på demokratin och det politiska styret, något 

regeringen kan behöva ta i beaktning om de vill engagera unga och vinna ett starkt förtroende 

hos dem.  
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7. Slutsats 

Denna studie har återgett och diskuterat svenska ungdomars förhållande till demokrati. 

Resultaten har presenterats och analyserats med hjälp av samhällsvetenskapliga metoder, 

tidigare forskning samt teorin om postmaterialism. Studien visar att samtliga respondenter 

uppvisar ett starkt stöd till demokratin som det principiellt bästa styrelseskicket. Det 

framkommer framför allt att systemet är bra för frihet och jämlikhet. Deltagarna uppvisar ett 

varierat politiskt intresse, men samtliga har ett betydligt större intresse för sakfrågor än 

partipolitik och grundar den politiska legitimiteten i deltagande. Demokratin upplevs fungera 

generellt bra, även om majoriteten av eleverna uttrycker bristande tillit till demokratins 

institutioner och många upplever att systemet är ineffektivt. Det finns därav en diskrepans i 

ungas stöd för demokratin som princip och dess instrumentella funktionssätt - något som 

skulle kunna förstås utifrån postmaterialistisk teori.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide   

Uppvärmningsfrågor: 

-        Vilken linje går du? Varför valde du rudbeck? 

-        Du måste inte svara, men vet du vad dina föräldrar har för utbildning?  

1. När du tänker på demokrati, vad tänker du då? Vad är demokrati för dig? 

 
Demokratiska värderingar & principer: 

2.     Tycker du att alla ska ha rätt att uttrycka sina åsikter fritt? 

3.     Ska vem som helst kunna bilda ett parti? 

4.     Tycker du att det är viktigt att du lever i en demokrati? 

5.     Vad är viktigast för dig – frihet eller säkerhet? 

Politiskt deltagande: 

6. Hur mycket bryr du dig om politik? Engagerar du dig på något sätt? 

7.     Tycker du att det är viktigt att rösta? Röstar du? 

8.     Om du fick en liten gåva, eller en mindre summa pengar, hade du då kunnat tänka dig att 
rösta på ett annat parti än det du först tänkte? 

Hur demokratin fungerar: 

9. Känner du att du har tillit till regeringen? 

10.  Har du tillit till politiska institutioner (exemplifiera)? 

11.  Har du tillit till icke-statliga organisationer (exemplifiera)?  

12.  Hur stor möjlighet känner du att du har att framföra dina åsikter till politiska 
beslutsfattare? 

13.  Vad skulle du tycka om experter alt. en stark ledare tog över styret i Sverige? (definition) 

14.  Skulle du säga att du är stolt över att vara medborgare i Sverige? 

15.  Hur tycker du att demokratin fungerar i Sverige i det stora hela? 
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Bilaga 2 - Godkännande av intervjustudie 

Jag heter Louise Engelbrektson och studerar Politices Kandidatprogrammet vid Uppsala 
Universitet. I utbildningen ingår att skriva ett examensarbete, inom ramen för statsvetenskap. 
Jag ska genomföra en studie med syfte att studera hur unga personer i Sverige förhåller sig 
till demokrati. Jag vill undersöka just dina åsikter och det finns inget rätt och fel. 

De som studiedeltagare kommer att intervjuas för att besvara studiens syfte och 
frågeställningar; detta beräknas ta ca 30-40 minuter. Intervjun kommer att spelas in och sker 
på en plats där du som deltagare känner dig bekväm. 

Det är frivilligt att medverka i studien och du får när som helst avbryta deltagandet, utan att 
behöva ange orsak. Du kommer att vara anonym och inga utomstående kommer att få tal del 
av materialet. Det kommer inte heller vara möjligt att identifiera vem du är.  

Jag har tagit del av informationen och vill delta i studien: 

 

__________________________ Ort, datum 

__________________________ Namnteckning 

__________________________ Namnförtydligande 

  

Stort tack!  

__________________________  

                                                                                  Louise Engelbrektson 

073 - 641 03 32 

Louise.engelbrektson@gmail.com 

 

Markus Gossas 

Handledare, Uppsala Universitet 

Markus.gossas@statsvet.uu.se 
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