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Aim: The background to this study is a book published by Staffan. I Lindberg & 
Richard Svensson where they presented a hypothesis that the decline in trusting 
democracy within Swedish youth is a result of the deregulation of the education in 
Sweden. The aim of this study is to test this hypothesis and see if the declinne in 
democracy can be seen already before graduating from elementary school.  
 
Method: The method used in this study consist of a survey distributed to students 
at two elementary schools that differentiates in question of grades and social status. 
By comparing and analyzing the results of this survey with the claims of the 
hypothesis, former studies and Lipsets theory of the working-class authoritarism a 
conclusion is made of the hypothesis credibility.  
 
Result & Conclusions: The results showed that there may be a a difference 
trusting democracy between students with higher grades and those with lower 
grades. The result also showed that there is a difference in trusting politicans, a 
claim that was of great importance for the hypothesis. Therefore further research 
must be done to address this anti-hypothesis factor.  

 
Contribution of the thesis: This study can, inspite its minor scale, contribute with 
a little more specific material for proving Lindberg & Svenssons hypothesis and 
also be used like a path to further research in the issues between school quality and 
trust in democracy. 
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1 Skola i förändring 
 
Det är nog inte många som på något sätt inte tagit del av den rådande debatten om 

skolan. Både kvällspress, dagspressens ledarsidor och partiledardebatter har 

uppmärksammat den senaste tidens forskning och myndigheters rapporter om skolans 

kvalité. Är det de marknadsinspirerade reformerna under 1990-talet som ligger bakom 

den nedåtgående trenden eller kan det finnas andra orsaker som exempelvis diverse 

skolpolitiska åtgärder, en ökad bostadssegregation, Jan Björklunds ”nya skola”, en 

ökning av utomeuropeisk invandring eller decentraliseringen som blev konsekvensen av 

kommunaliseringen av skolan? 

 

Skolverkets bedömning 
Skolverket menar att orsakerna till de försämrade skolresultaten kan förklaras utifrån 

fyra faktorer: segregering, decentralisering, differentiering och individualisering. 

Möjligheterna att starta friskolor möjliggjordes i och med det fria skolvalet. I takt med 

att boendesegregationen ökat så har detta lett till att elever med likartad bakgrund 

samlas på samma skola. Detta i sin tur har ökat resultatskillnaderna mellan skolor. 

Skolverket påpekar att den ökade segregeringen varit negativ för kunskapsutvecklingen 

samt för kamrateffekter som är viktiga för lågpresterande elever. Den decentralisering 

som ägde rum under tidigt 1990-tal skulle leda till en bättre fördelning av resurserna 

och göra skolan mer likvärdig genom att utnyttja kommunernas kunskap. Dock uteblev 

en större resursfördelning till de skolor som skulle behöva kompenseras utifrån 

socioekonomiska faktorer. Enligt grundskoleförordningen ska grundskolan organiseras 

integrerat. Dock har det istället blivit vanligare med särlösningar där exempelvis elever i 

behov av extra stöd får gå i särskilda undervisningsgrupper eller att elever delas in efter 

kunskapsnivå. Enligt skolverket påverkas elevernas resultat av kamrateffekterna som de 

segregerande grupperna leder till. Den individualisering som skedde under 1990-talet 

genom införandet av nya läroplaner och kursplaner skulle ge lärare större utrymme att 

utifrån elevernas förutsättningar och behov forma undervisningen. Det som istället har 

skett är en individualisering i form av mindre lärarledd undervisning samt en större dos 

av eget ansvar i form av arbete på egen hand. Detta menar skolverket påverkar 

elevernas resultat negativt samt gjort att stödet hemifrån blivit viktigare.1  

 

1 http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/arkiv_pressmeddelanden/2009/orsaker-till-
forsamrade-skolresultat-kartlagda-social-bakgrund-har-fatt-storre-betydelse-1.111283 
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Ett hot mot demokratin? 
Temat i denna uppsats bygger vidare på den diskurs som i viss mån bekräftar de 

negativa konsekvenser som avregleringen av skolan har lett till men har även som mål 

att undersöka om denna problematik även kan förklara en annan nedåtgående trend 

bland unga i Sverige. Nämligen det minskade förtroendet för demokrati. Detta menar 

åtminstone Staffan I. Lindberg, docent i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet, som 

tillsammans med Richard Svensson, forskarassistent vid samma lärosäte 2012 gav ut 

boken "Rösträtt till salu: Det nya hotet mot demokratin".  Studien som presenteras är 

baserad på den svenska delen av World Values Survey 20112 som visar att unga mellan 

18 och 29 år blivit mer positiva till starka auktoritära ledare och mist en del tilltro till 

demokrati. De siffror som uppmärksammas är att 29 % tycker att det vore bra med en 

stark ledare istället för demokrati, 23 % tycker att det inte är så viktigt att leva i en 

demokrati, 1 av 8 tycker att försvarsmakten borde styra och 1 av 5 skulle kunna tänka 

sig att sälja sin röst3. Varför denna förändring skett är det som studiens författare 

försökt besvara. I korthet menar Lindberg & Svensson att det är avregleringen av skolan 

som är orsaken till att alltfler unga kan tänka sig diktatur. Kommunaliseringen, 

friskolereformen och det fria skolvalet har förändrat de grundläggande principerna för 

skolan. En marknadsprincip som utgår från att vissa barn och unga måste få sämre 

utbildning än andra har ersatt principen om allas rätt till likvärdig och högklassig 

utbildning.  
 

[...]på den här marknaden är det en ökande grupp som känner sig utslagna på 
förhand. Skolmarknaden ser de som en del av det demokratiska 
samhällssystemet. Och när detta inte kan ge dem några framtidsutsikter växer 
föreställningarna att ett auktoritärt system istället skulle kunna ställa saker till 
rätta (Staffan I. Lindberg GU 2012-08-27)4 
 

 

Mer än ett inlägg eller ett vetenskapspolitiskt bidrag i den rådande debatten om skolan 

och skolpolitiken, något som i stort sett pågått sedan genomförandet av de reformer 

Lindberg & Svensson refererar till, kan "Rösträtt till salu: Det nya hotet mot 

2 ”World Values Survey är ett världsomspännande forskningsprojekt som studerar sociokulturella, 
moraliska, religiösa och politiska värderingar samt om och hur dessa förändras över tid. 
Undersökningarna genomförs med några års mellanrum i så kallade vågor och den undersökning som 
genomfördes i Sverige under 2011 med 1206 svarspersoner tillhör den sjätte vågen.” 
http://www.pol.gu.se/digitalAssets/1378/1378845_tabellrapport.pdf 
3 http://www.samfak.gu.se/aktuellt/Fortydligande-rostratt-till-salu/ 
4 Lars-Olof Karlsson, (2012), Skolans avreglering orsak till att alltfler unga kan tänka sig diktatur 
(Pressmed.) 
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demokratin" också ses som en varning. En varning om hur en kvalitetssänkning av 

grundskolan möjligtvis kan leda till en förändring av ungas syn på demokrati och ett 

anammande av antidemokratiska värderingar. Lindberg & Svenssons publicering har 

dock inte undgått kritik. Boken har väckt debatt och kritiserats från en hel del håll. Rent 

empiriskt handlar det om att endast 300 av de 1206 respondenterna i World Values 

Survey var mellan 18-29 samt att slutsatserna om unga med bara grundskoleutbildning 

måste bygga på mycket små underlag, eftersom dessa endast bestod av 120 personer.  

 

1.1.1 Disposition 
Uppsatsen består huvudsakligen av fyra huvuddelar. Del ett ”Teoretisk bakgrund” 

behandlar tidigare forskning i relation till den argumentation och tes som presenteras i 

”Rösträtt till salu – det nya hotet mot demokrain”. Vidare presenteras teori, hypoteser 

och specifika forskningsfrågor. Del två redogör för uppsatsen metodologi där bland 

annat tillvägagångssätt, genomförande, valididet och generaliserbarhet diskuteras. I del 

tre redovisas enkätundersökningen samt analysen av denna. Detta sker i form av både 

tabeller och i vissa fall diagram för att på ett tydligare och mer lättöverskådligt sätt 

redovisa de resultat som framkommit i enkätundersökningen. I det sista kapitlet 

”Diskussion” sammanfattas studien, dess resultat och en allmän diskussion förs om 

uppsatsen i stort. 
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2 Teoretisk bakgrund 
 
Eftersom det handlar om en deduktiv teori -/ hypotesprövande studie leder detta i viss 
mån till en anslutning till den diskurs och de teorier som menar att kommunaliseringen, 
det fria skolvalet och den fria etableringsrätten för friskolor har lett till en ökning av 
segregation och utanförskap, att utbildningskvalitén försämrats samt att elever i 
"sämre" skolor på grund av detta är mer negativt inställda till demokrati. Jag kommer 
därför att i min analys av det insamlade datamaterialet i viss mån att använda mig av 
slutsatser och konklusioner från den tidigare forskning och tidigare forskning som hör 
till denna diskurs. Lipsets teori om arbetarklassen auktoritärism kommer att 
huvudsakligen användas för att förklara den möjliga relationen mellan auktoritarism 
och bristande kapital i form av ekonomiska och kunskapsmässiga förutsättningar.  
Vidare är även den tidigare forskningen som presenterats under detta avsnitt samt den 
hypotes som Lindberg & Svensson presenterar grundande för min analys. Därför 
handlar mitt teoretiska ramverk mer av ett teoribyggande verktyg för prövandet av en 
hypotes. 

 
Ett välstuderat område 
Det finns en stor mängd studier och forskning kring hur marknadsprinciperna påverkat 

skolväsendet. Både svensk och internationell forskning visar på liknande slutsatser.5  

Det handlar om att ett fritt skolval kan ha segregerande effekter som på sätt och vis 

komplementerar bostadssegregationen, att betygsskillnader mellan skolor tenderar att 

öka, att högresursföräldrar i större utsträckning än föräldrar med mindre resurser 

utnyttjar möjligheten att välja skola, att skolvalet inte endast baseras på kvalitetsmässiga 

principer utan även på andra faktorer av en mer stigmatiserande typ. Även om andelen 

forskning är relativt stor i sin omfattning finns fortfarande inte några direkt 

deterministiska konklusioner att relatera till eftersom det råder en stor variation både 

mellan olika länder men även i vilken grad och i vilken omfattning marknadsvänliga 

reformer genomförts. 

 
I detta avsnitt presenteras i form av en narrativ genomgång med utgångspunkt i 

Lindberg och Svenssons hypotes tidigare forskning och hur denna forskning i viss mån 

legitimerar tesen om att skolans avreglering lett till en försämring av skolans kvalité, 

ökad segregation, ojämlikhet och utanförskap vilket i sin tur har lett till att fler unga 

5 Vilket detta kapitel kommer att redovisa 
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blivit mer positiva till diktatur och villiga att sälja sin röst. Lindberg och Svensson är 

tydliga med att påpeka att varken den ökande individualiseringen och sekulariseringen, 

föreningsengagemang eller den ekonomiska krisen kan förklara det ökade missnöjet för 

demokratin. Istället menar dem att den i särklass viktigaste faktorn är utbildning. Data 

visar att i princip ingen med universitetsutbildning ger uttryck för dessa 

antidemokratiska attityder och värderingar. De flesta har endast grundskoleutbildning. 

Lindberg och Svensson påstår sig ha funnit ett problem. ”[…]unga svenskars 

värderingar hotar att undergräva demokratin – och vi vet varifrån problemet kommer: 

Det har med skola och utbildning att göra[…]”6 

 

Lindberg & Svensson börjar sin argumentation med att redogöra för att tre stora 

reformer förändrade skolan i grunden. Kommunaliseringen, det fria skolvalet och den 

fria etableringsrätten. Dessa skapade tillsammans världens mest ”liberaliserade” 

skolsystem, något som påpekats av såväl nationell som internationell expertis.7 Det fria 

skolvalet ersatte närhetsprincipen, friskolereformen tvingade kommunerna att tillåta och 

dela med sig av anslagna medel till friskolor och privata skolor fick fri etableringsrätt. 

Lindberg & Svensson menar att det fria skolvalet och friskolornas intåg var ”Det stora 

paradigmskiftet” i svenskt skolväsende. 8 

 
2.1.1 Effekter på skolans kvalité 
Det som kommunaliseringen, den fria etableringsrätten och det fria skolvalet skulle leda 

till, att lyfta den svenska skolan, har istället lett till att elevers genomsnittliga resultat 

rasat. Vidare argumenterar författarna för att det finns få, om än några tecken på att 

kvalitén i den nya skolan förbättrats efter införandet av marknadsprincipen. Istället finns 

fakta som visar att elevernas genomsnittliga kompetens, inlärning, och kunskaper blivit 

sämre.9 Även Rothstein & Blomqvist drar slutsatsen att marknadsstyrningen inte har lett 

till en allmän kvalitetshöjning i det svenska skolsystemet. Istället har utvärderingar 

snarare visat att decentraliseringen, marknadsdynamiken och den ökade mångfalden inte 

givit något kvalitetshöjande resultat. Den genomsnittliga betygsnivån har visserligen 

varit konstant men andelen elever som ges höga respektive låga eller ofullständiga betyg 

6 Staffan I. Lindberg & Richard Svensson, Rösträtt till salu – Det nya hotet mot demokratin?, (Stockholm: 
Premiss Förlag, 2012) s.93-96 
7 Ibid, s.101. 
8 Ibid, s.103. 
9 Ibid, s.105-106. 
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har ökat.10 Skolverkets lägesbedömning 2013 rapporterar att spridningen i resultat 

mellan elever har ökat. Fortsättningsvis finns ett starkt samband mellan socioekonomisk 

bakgrund och hur väl elever lyckas i skolan. Skillnaderna mellan skolornas 

genomsnittliga resultat har fördubblats de senaste 20 åren. Skolverket gör bedömningen 

att likvärdigheten har försämrats. Vidare menar Skolverket att skolvalsreformen med 

stor sannolikhet har bidragit till att skillnaderna mellan skolor har ökat. Skolvalet 

förutsätter ett agerande, något som missgynnar elever vars föräldrar inte gör ett aktivt 

val.11 Från slutet av 1990-talet så har skillnaden mellan skolors resultat fördubblats och 

är nu över 18 procent enligt betygen. Störst är skillnaden i storstäderna men den största 

ökningen har skett i större städer och förortskommuner.12  

 

Grundproblemet i dagens utbildningssystem menar Lindberg & Svensson ligger i skiftet 

från en demokratisk princip om allas lika rätt till likvärdig och högklassig utbildning till 

en marknadsprincip vilken ligger som grund för det fria skolvalet och fri etableringsrätt 

för friskolor.13 Rothstein & Blomqvist talar om de fem huvudsakliga principerna som 

väglett utformningen av sociala tjänster i Sverige. Lika tillgång, lika behandling, lika 

och genomgående hög kvalitet, det strategiska bevarandet av solidariteten samt social 

integration. Den sistnämnda handlar om att gemenskapen i samhället och förståelsen för 

andra grupper än den egna ökar när medborgare möts genom konsumtionen av sociala 

tjänster. Hur påverkas då dessa principer av marknadsstyrningens logik? Valfrihet 

reducerar statens möjligheter att styra brukarnas konsumtion vilket gör att den enskilde i 

större utsträckning bär ansvaret att göra rätt val och tillgodose sina egna behov. Frågan 

som Rothstein & Blomqvist ställer och som även delas av en del forskare är om alla 

medborgare på samma villkor kan utnyttja valfriheten.14  

 

2.1.2 Är alla lika bra konsumenter? 
Lindberg & Svensson menar att denna valfrihet och tilltro på att konsumenten själv har 

friheten att välja bästa möjliga alternativ tillhör marknadiseringens utopi. Denna tro om 

att fri konkurrens i slutändan leder till en förhöjd kvalité och nöjda konsumenter 

fungerar inte när det kommer till utbildning. Alla föräldrar är inte lika kapabla till att 

10 Bo Rothstein & Paula Blomqvist, Välfärdsstatens nya ansikte, (Stockholm: Agora och författarna 
Tryck Eprint, 2000), s.176-177. 
11 Skolverkets lägesbedömning 2013, s. 7 
12 Ibid, s.34. 
13 Lindberg & Svensson (2012:109) 
14 Rothstein & Blomqvist (2000 :69-70) 
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vara ”goda” konsumenter på skolmarknaden och välja den bästa skolan. Andra kanske 

inte ens har ett intresse. Här menar författarna är det orättvisan uppstår.  Det är 

resursstarka föräldrar som har tid, kunskap, och kompetens att göra ett aktivt val. Dessa 

föräldrar undviker skolor med en majoritet av lågpresterande elever från lägre sociala 

klasser, invandrare och sämre lärare. Vidare menar författarna att bra lärare hellre 

jobbar i skolor med gott rykte.15 Charlotte Skawonius tar i sin doktorsavhandling ”Välja 

eller hamna"16 upp frågan om  hur familjer i Sverige har agerat i skuggan av det fria 

skolvalet som infördes i början 1990-talet. Studien genomfördes i ett medelklassområde 

och i en ”lågresursförort”. Hon kommer fram till att det som var familjernas resurser 

och socioekonomiska situation som bestämde i vilken skola barnen hamnade i. Resurser 

i form av kulturellt kapital och information var de viktigaste. Detta menar hon har 

avgörande betydelse för barnen eftersom skolornas kvalité varierar oerhört mycket. Hon 

menar att dagens utbildningssystem skapar vinnare och förlorare och som gör det svårt 

att hålla en likvärdig utbildning för alla. Även Trumberg redogör i slutet av sin studie 

”Den delade skolan – segregationsprocesser i det svenska skolsystemet” för hur det har 

vuxit fram en skiktning mellan olika skolor där familjer med ett högt kapitalinnehav har 

fått en större möjlighet att bevara och skydda sitt ackumulerade material. Det är även 

dessa familjer som i högre grad utnyttjar möjligheten till att välja skola. Valfriheten 

skapar och bidrar på detta vis till segregationsprocesser mellan skolorna.17 Även 

Skolverket påpekar att skolvalsreformen med stor sannolikhet har bidragit till att 

skillnaderna mellan skolor har ökat. Skolvalet förutsätter ett agerande, något som 

missgynnar elever vars föräldrar inte gör ett aktivt val.18  

 

Rothstein & Blomqvist redogör för de två huvudsakliga tendenserna i den 

internationella forskningen gällande efterfrågans sammansättning på skolmarknaden. 

Den första visar att föräldrar som väljer att byta skola, väljer en skola med bättre 

studieresultat än den tidigare. Detta görs i större uträckning av högutbildade föräldrar än 

av lågutbildade. Den andra principen handlar om att det råder tveksamheter kring hur 

föräldrar gör sitt skolval med tanke på att information om skolors prestationer mycket 

sällan finns tillgängligt. Annan forskning tyder på att det inte är egentliga 

15 Lingberg & Svensson (2012: 114-117) 
16 Charlotte Skawonius, Välja eller hamna, (Göteborg: Intellecta DocuSys AB Göteborg, 2005) 
17 Trumberg, A (2011) Den delade skolan – segregationsprocesser i det svenska skolsystemet, Örebro 
studies in Human Geography nr. 6, Örebro universitet. s.283 
18 Skolverkets lägesbedömning 2013, s. 7 

7 

                                                 



  
 

kvalitetsvariabler som ligger till grund för skolvalet utan istället skolans 

socioekonomiska elevsammansättning som istället bestämmer föräldrarnas val.19 

 

2.1.3 Stigmatisering och "white flight" 
I "Skolan mitt i förorten" beskriver Bunar att när skolor i socioekonomisk utsatta 

områden stigmatiseras, när relationer mellan föräldrar och lärare blir ansträngda börjar 

föräldrar att flytta sina barn från dessa skolor och istället placera dem i skolor som anses 

vara mer stabila, med fler svenskar och med ett bättre rykte20. Detta kan liknas 

fenomenet "White flight" som i Nederländerna har blivit en vanlig företeelse. Detta 

begrepp innebär att flykten bland vita föräldrar är en konsekvens av den högre 

rörligheten hos denna grupp, en större villighet att välja skolor utanför det egna 

bostadsområdet (Wallford 1995). 21 Även Åsa Bråmå uppmärksammar i viss mån detta 

fenomen i sin studie "Flyttningsmönster och boendesegregation i Göteborg 1990-

2006".22 Bråmå uppmärksammar utvandrande svenskar och behandlar en modell om att 

människor bli påverkade när deras bostadsområde erhåller ett tvivelaktigt rykte. 

Svenskar i synnerhet, på grund av i de flesta fall större socialt nätverk blir i högre grad 

påverkade av vad andra utanför tänker och tycker om området.  

 

Denna form av boendelokalisering bidrar starkt till den bostadssegregation som idag 

inte är en ovanlig företeelse runt om i Sverige. Rothstein & Blomqvist menar att även 

om detta är den främsta grunden för segregation betyder inte det inte att segregerande 

processer inte kan finnas i den sociala tjänstesektorn. En skola med elever som till en 

majoritet tillhör en social eller etnisk grupp kan vara en mer segregerad miljö än den 

stadsdel denna återfinns i. Bostadssegregationen är sällan total menar Rothstein & 

Blomqvist, bostadsområden som endast består av en social eller etnisk grupp är väldigt 

få till antalet.23 

 

2.1.4 Entry and exit 
Vad får då detta för konsekvenser på själva skolverksamheten och resursfördelningen? 

Bunar betonar att denna flykt i sin tur leder till att de skolor som tappar dessa elever får 

19 Rothstein & Blomqvist (2000:86) 
20 Nihad Bunar, Skolan mitt i förorten, (Stockholm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion, 2001), 
s.280 
21 Ibid, s.88. 
22 Bråmå, Å. 2006. Studies in the Dynamics of Residential Segregation. Geografiska regionstudier 67. 56 
pp. Uppsala 
23 Rothstein & Blomqvist (2000 :20-71) 
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minskade ekonomiska resurser i form av utebliven skolpeng per elev.24 Ekonomer 

brukar tala om ”entry” och ”exit”. På en marknad innebär entry att det är tillåtet för nya 

aktörer att etablera sig och fritt konkurrera med de existerande. Exit innebär att 

producenter som erbjuder dyrare och mindre attraktiva tjänster på lång sikt sorteras bort 

och försvinner eftersom dessa verksamheter inte kan överleva ekonomiskt.25 Forskning 

visar att skolmarknader tendera att leda till stratifiering och långsamhet vad gäller 

förnyandet av utbudet.26  Denna långsamhet leder även till att skolor som förlorar elever 

ändå ofta överlever och finns kvar. Att skolor i offentlig regi stänger hör inte till 

vanligheten, istället fortsätter de att försöka hävda sig mot konkurrensen med 

begränsade resurser som en följd av det förlorade elevantalet.27 Denna marknadens 

princip menar Lindberg och Svensson innebär att vissa skolor måste slås ut, men detta 

är som påpekats en långsam process. Här återfinns de 18-29 åringar som passerat 

igenom systemet och som är de vart tro på demokrati verkar ha påverkats negativt.28  

 

2.1.5 Medvetenhet och ett ökat missnöje 
Huvudsakligen och den kanske viktigaste utgångspunkten i Lindberg och Svenssons 

hypotes är ungdomars medvetenhet om deras egen situation. Dagens ungdomar är inte 

dumma menar författarna. De kan se och har egen erfarenhet av det skolsystem 

politikerna byggt som förutsätter att vissa barn och ungdomar måste få sämre utbildning 

än andra. Detta menar Lindberg och Svensson är följden av marknadens funktion på ett 

område som radikalt skiljer sig från de villkor som marknadsekonomernas teoretiska 

modeller förutsätter. Vidare menar författarna att det budskap som politikerna har sänt 

är att alla inte är lika värda, att vissa är mer värda än andra och har rätt till bra 

utbildning. Det är marknadens lag och inte demokratins princip som ska råda. 

Ungdomar upplever att de inte har politikerna på deras sida och inte är intresserade av 

vad de har att säga. 29  
- De som är här, de känner att de har lägre klass än de som går på andra skolor i 

stan. Det är solklart så.  

 

- Vi går i en b-skola. […] Det är inte så att kvaliteten på undervisningen är b. Men 

de vet att de själva är b-människor som går på den här skolan.  

24 Bunar (2001:277) 
25 Rothstein & Blomqvist (2000 :63) 
26 Ibid, s.91. 
27 Ibid, s.93. 
28 Lingberg & Svensson (2012: 118) 
29 Ibid, s.122. 
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- De [Politikerna] bryr sig inte hur eleverna har det. […] De bryr sig inte om 

eleverna inte kommer ut med kunskap” 

 

Lindberg & Svensson avslutar med att påpeka att det framförallt är unga med endast 

grundskoleutbildning eller som möjligtvis tagit sig igenom gymnasiet som främst 

uttrycker sin misstro mot demokratin. De ställer sig även frågan om vilka det då kan 

vara som inte kommer längre än grundskolan eller möjligtvis gymnasiet och kanske går 

ut med ofullständigt betyg. WVS-undersökningen, vilken ligger till grund för Lindberg 

& Svenssons bok, frågar inte respondenterna om vilken skola de gått i. Dock menar 

författarna att det med stor sannolikhet är de som marknadens princip inom skolområdet 

slagit ut. De som slogs ut i enlighet med den nya skolans marknadslogik som politikerna 

i samförstånd beslutat om. Är det konstigt om dessa unga tappar tilltron till 

demokratin?, frågar sig Lindberg & Svensson. Dessa unga är medvetna om att det är de 

demokratiskt valda politikerna i de demokratiska institutionerna som bär den direkta 

skulden för den ojämlika skolan. Ökad segregering, vidare utslagning av de redan svaga 

och sämre kvalitet i utbildningen är konsekvensen. Detta är enligt Lindberg & Svesson 

det som lagt en grund för tilltron till diktatur och brist på förståelsen av värdet på 

demokrati. 30 

 
2.2 Working-Class authoritianism 
I det idag klassiska statsvetenskapliga verket ”Political Man: The Social Bases of 

Politics” från 1959 drog Seymour Martin Lipset slutsatsen att bevis från ett stort antal 

länder pekade på att låg utbildning och status gjorde individer mer mottagliga till att 

föredra extrema, intoleranta och värdeladdade former av politiska och religiösa 

beteenden. Lipset redogör för att den ofta utsatta sociala situationen för det lägre 

samhällsskiktet i de fattigare länderna med låg utbildning gör de mer mottagliga för att 

se politik på ett enklare sätt i termer av svart och vitt, goda och onda. Vidare visar de en 

större benägenhet att föredra extrema rörelser som erbjuder lätta och snabba lösningar 

på sociala problem.31 

 

30 Lingberg & Svensson (2012: 124-126) 
31 Seymour Martin Lipset, Political Man: The Social Bases of Politics, (Storbrittanien: Biddles Ltd. 
Guildford. Surrey, 1983, Sec Edt), s.90 
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Lipset hävdar att individer i de lägre klasserna med större sannolikhet har blivit utsatta 

för diverse former av straff, brist på kärlek och allmänt vistats i en laddad miljö präglad 

av aggressivitet. Dessa faktorer leder ofta till etniska fördomar, politisk auktoritärism 

och radikala religionspreferenser. Denna individs utbildningsnivå är lägre än den nivå 

som återfinns bland dem med högre socio-ekonomisk status. Förbindelsen som barn till 

andra med liknande bakgrund leder både till ett misslyckande att vidare stimulera det 

egna intellektuella intresset samt skapar en atmosfär som förhindrar en bildande 

erfarenhet för en allmän social förståelse för olika grupper och idéer. Dessa faktorer 

tillsammans skapar alltså en benägenhet till att både se politik men även personliga 

relationer i termer av svart eller vitt, en vilja till snabba åtgärder utan en kritisk 

reflektion, otålighet vid samtal och diskussion, minskat intresse för organisationer med 

ett gradvist och långsiktigt politiskt perspektiv, en ökad benägenhet till att följa och 

stödja ledare som erbjuder en konspiratorisk tolkning av den rådande styrande 

politiken.32 

 
Edward G. Grabb klargör i sin artikel  Working-Class Authoritarianism and Tolerance 

of Outgroups: A Reassessment33 sin tolkning av Lipsets teori om arbetarklassens 

auktoritarism. 

 

1. Utbildningsnivån är en viktig faktor som påverkar tillväxten av ”antidemokratiska” 

attityder. Individer med en hög utbildningsnivå påstås vara mer kapabla till att 

handskas med den otydlighet och komplexitet som ett demokratiskt system kan 

innebära och i vilket olika synvinklar och åsikter tolereras och uppmuntras. Vidare 

råder mindre sannolikhet att människor i arbetarklassen har tillgång till den förmån 

som en formell utbildning eller utbildning överlag ger. Därmed uppfattningen att 

arbetare har svårare att acceptera och tolerera synpunkter som inte stämmer överens 

med deras egna.34 

 

2. I Lipsets diskussion om arbetarklass och lägreklass perspektiv återfinns 

antiintellektualism, en benägenhet till att se på politik och även personliga relationer i 

termer om svart och vitt, en tydlig ”vi och dem” känsla gällande sociala interaktioner 

32 Lipset, S. Democracy and Working-Class authoritianism, American Sociological Review, vol.24. No. 4 (Aug, 
1959), pp. 482-501(Article), s.495. 
33 Grabb, E. Working-Class Authoritarianism and Tolerance of Outgroups: A Reassessment, The Public Opinion 
Quarterly, Vol. 43, No. 1 (Spring, 1979), pp.36-47(Article), s.36-47 
34 Ibid, s.37. 

11 

                                                 



  
 

samt en misstänksamhet av att ”onda krafter” konspirerar mot den enskilde. Även om 

dessa attityder var för sig är identifierbara så samspelar de också med varandra.  

 

Grabbs intryck av Lipsets diskussion om arbetarklass och lägreklassperspektiv är att 

dessa enhetligen leder till en misstro för dem som befinner sig utanför den egna cirkeln 

samt en viss cynism och pessimism till andra människor och livet i allmänhet. Slutligen 

så leder dessa perspektiv till ett auktoritärt och intolerant beteende.35 

 

Enligt Lipset är sambandet mellan utbildning och demokrati värt ett större utrymme i 

samhällsforskningen. Detta eftersom den demokratisering som ägt rum till stor del 

förutsatts av den ökade utbildningens roll i att sprida demokratins grundförutsättningar. 

Det går alltså att dra slutsatsen att utbildning i hög grad vidgar människors åskådningar 

genom att bland öka vikten av tolerans, förhindra extremistiska och monistiska 

doktriner samt öka möjligheten till att göra rationella val vid folkomröstningar.36 

 
2.3 Lindberg & Svenssons hypotes37 
Rapporter från skolverket och forskare har visat att kommunaliseringen, det fria 

skolvalet och den fria etableringsrätten för friskolor har lett till en ökning i segregation 

och utanförskap. Barn med lågresursföräldrar blir kvar i de sämre skolorna medan barn 

med "högresursföräldrar" hamnar i de bra skolorna. Intervjumaterial visar att 

ungdomarna vet om att de går i de sämre skolorna. De känner sig chanslösa, att det inte 

är någon idé att försöka samt att de inte är värda något för politiker. Ungdomar som 

redan hade sämre förutsättningar och som nu går i de sämre skolorna riskerar att förbli 

lågutbildade. Det är bland dessa ungdomar som de antidemokratiska värderingarna 

sprids som mest menar Lindberg & Svensson. De tilläger dock att sambandet inte 

kunnat testas på individnivå med hjälp av World Values Survey-data då frågan om 

vilken skola de gått i inte ställdes. Hypotesen menar de stödjs av etablerad litteratur 

samt av ungdomarnas egna utsagor.38  

 
 

35 Ibid, s.39. 
36 Seymour Martin Lipset, Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political 
Legitimacy, The American Political Science Review, Vol. 53, No. 1 (Mar., 1959), pp. 69-105(Article), 
s.79 
37 Jmf. Figur 2:1 
38 http://www.samfak.gu.se/aktuellt/Fortydligande-rostratt-till-salu/ 
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Figur 2.1 Avregleringens påverkan på förtroendet för demokrati 

 

 
                                                                                   
2.4 Problemställning 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en tvådelad kvantitativ studie undersöka 

om den ökande misstron på demokratin hos unga beror på skolans avreglering. Med 

hjälp av en enkätundersökning på två specifika skolor, något som efterlysts både av 

kritiker och i viss mån även uppmärksammats av författarna själva då respondenterna i 

WVS inte blev tillfrågade om vilken skola de gått i, undersöka om det finns ett samband 

mellan i första hand betyg, medvetenhet om den egna skolan, politikertillit, 

framtidshopp och tilltro på demokrati.  

 

I den första delen39 görs en form av deloperarationalisering av hypotesen utifrån fyra 

huvudfrågor där min insamlade data jämförs niondeklassarna emellan och även med de 

siffor som presenteras i WVS. Anledningen till att dessa fyra huvudfrågor presenteras 

och analyseras enskilt först är att dessa hör till de mest redovisade i ”Rösträtt till salu” 

39 Kapitel 4.1-4.4 
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när det kommer till att visa den minskade tilltron till demokrati bland unga.  De frågor 

som besvaras i den första delen av analysen är: 

 

• Skillnad i att föredra en stark ledare istället för demokrati? 
• Skillnad i frågan om det vore bättre om försvarsmakten styrde? 
• Skillnad i frågan om det är viktigt att leva i en demokrati? 
• Skillnad i viljan till att sälja sin röst? 

 

I den andra delen40 av studien prövas Lindberg och Svenssons hypotes. För att 

hypotesen ska stämma bör elever i skolan med den lägre kvalitén jämfört med dem i 

skolan av högre kvalitét vara mindre positiva till den egna skolan, ha en mindre tro samt 

känna en högre frav av oro inför framtiden, ha en lägre tilltro till politiker samt ha ett 

lägre förtroende till demokrati. Genom att välja två årskurser nior i två skolor i en och 

samma kommun som skiljer sig både betygsmässigt men som även skiljer sig gällande 

segregation och utanförskap hoppas jag kunna bidra med specifika data i form av 

specifika skolor, kända kvalitetsparametrar i form av genomsnittsbetyg samt en bestämd 

och mer avgränsad målgrupp pröva ovanstående hypotes. Genom att utföra studien på 

målgruppen 15-16 år istället för 18-29 som i World Values Survey-undersökningen är 

min förhoppning att min studie ska kunna pröva om den ökande misstron på demokrati 

redan kan ses vid så pass ung ålder och precis innan avslutad grundskoleutbildning. 

Vidare är syftet att om det nu finns en skillnad mellan elever som gått i en grundskola 

med hög respektive låg kvalité baserat på parametrarna betyg och skolornas 

genomsnittliga meritvärde, att även se hur pass stor denna skillnad faktiskt är då detta 

var något som saknades i "Rösträtt till salu- Det nya hotet mot demokratin”. Handlar det 

om enstaka procent, en markant skillnad eller kan det till och med vara så att det inte 

existerar någon märkbar skillnad överhuvudtaget?  

 

Avslutningsvis följer även en analysdiskussion41 av resultatet utifrån Lipsets teori om 

arbetarklassens auktoritarism. 

 

2.4.1 Avgränsningar 
En viktig avgränsning är att jag har valt att bedöma skolornas kvalité utifrån deras 

genomsnittliga meritvärde för årskurs nio. Detta beslut togs för att ha en konkret 

40 Kapitel 4.5 ”Hypotesprövande analys” 
41 Kapitel 4.6 ”Lipset i en nuvarande kontext” 
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kvalitétsindikator att jämföra med de båda årskursernas åsikter kring demokrati. När jag 

i ovanstående forskningsfrågor alluderar till grundskolor av hög respektive låg kvalitet 

syftar jag alltså på skolor med bättre respektive sämre utgångsbetyg. Jag utgår från att 

niondeklassarnas betyg speglar resultatet av den minskade kvalitéten i skolan som blivit 

konsekvensen av den segregation och utanförskap de avreglerande reformerna har lett 

till. Vidare är de ovanstående specifika forskningsfrågorna till 

huvudproblemformuleringen baserade på de demokratifrågor som ingick i World 

Values Survey studiens frågeformulär42. Denna avgränsning är behövlig då jag dels får 

konkreta indikatorer för att mäta demokrati samt en bra bas för utvecklandet av frågorna 

till enkäten samt för att göra direkta jämförelser med de World Value Survey data som 

presenteras i ”Rösträtt till salu”. För att ta reda på faktorerna bakom det förmodade 

sambandet mellan skolornas kvalité och hur positivt inställda de är till demokrati 

formuleras frågor i enkätundersökningen kring medvetenhet om den egna skolan, tilltro 

till politiker och framtidsutsikter utifrån de citat Lindberg och Svensson presenterar och 

som även stödjer deras hypotes.43  

 

En annan avgränsning ligger i studiens omfattning. Valet att enbart undersöka två 

skolors niondeklassare berodde dels på den tidsspann vi var bundna till i 

uppsatsprocessen men även på att det visade sig vara svårt att få tag på skolor som var 

villiga och hade tid till att låta deras niondeklassare ta del av enkätundersökningen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

42http://www.pol.gu.se/digitalAssets/1378/1378845_tabellrapport.pdf 
43 http://www.samfak.gu.se/aktuellt/Fortydligande-rostratt-till-salu/ 
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3 Metod  
 
3.1 Val av metod 
Jag har valt att använda mig av en frågeundersökning som är en typ av 

respondentundersökning som metod för min datainsamling. Detta eftersom jag är 

intresserad av svarspersonerna själva och deras egna tankar. Jag ställde likadana frågor 

till samtliga elever i årskurs nio på Broängsskolan och Brunnaskolan med ett antal i 

förväg bestämda svarsalternativ. Syftet med detta var att med hjälp av 

enkätundersökningen finna mönster i svaren för att se hur och om de olika årskurserna 

skiljer sig gällande deras relation till demokrati. Denna metod är speciellt användbar när 

man vill ta reda på hur vanligt förekommande olika svar är i en viss population och när 

man i en hypotesprövning skall förklara att olika grupper i populationen svarat på olika 

sätt.44. En enkätundersökning förde med sig möjligheten till en bred representation av 

elevernas uppfattning kring medvetenhet om den egna skolan, demokrati, tilltro till 

politiker och framtidsutsikter. En annan fördel med enkätmetoden i jämförelse med 

exempelvis intervjuer är möjlighet att ställa exakt samma frågor till samtliga i 

populationen vilket ökar chanserna till att svaren kan jämföras.45 

 
3.2 Urval 
Gällande mitt urval så kan den ses som strategiskt utifrån den hypotes jag hade tänkt 

pröva.  Jag valde avsiktligen niondeklassare i skolor som skiljer sig åt markant. Både 

vad  gäller betyg och läge samt i viss grad även socioekonomisk samansättning. 

Gynsamma omständigheter för mitt kritiska fall då hypotesen kräver dessa 

omständigheter för att prövas. Enligt hypotesen ska niondeklassarna som är mer 

demokratikritiska finnas i skolan med det lägsta genomsnittliga meritvärdet och de mer 

demokrativänliga i skolan med det högsta meritvärdet. Totalt delades 90 enkäter ut, 45 i 

vardera skola.  

 

Från början hade jag tänkt utföra denna studie på fyra olika grundskolor i Växjö 

Kommun med ett underlag på ungefär 200 insamlade enkäter. Tanken var dels att få 

med två skolor med ”låg” kvalitet där en bestod av en majoritet utlandsfödda medan den 

44 Peter Esaiasson & Mikael Gilljam & Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud, Metodpraktikan, 
(Elanders, Sverige: Författarna och Norstedt Juridik AB, 2012), s.228-229 
  
45 Kim Forss, Utvärdering som hantverk, (Pozkal, Poland: Studentlitteratur, 2007), s. 58   
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andra övervägande elever med svensk bakgrund. De andra två skolorna skulle 

representera skolor av hög kvalitet och med olika huvudmän, dvs en fri- och en 

kommunalskola. Jag fick dock överge denna grundvision eftersom ingen av de tänkta 

skolorna kunde ta emot mig. Jag fick därför bege mig iväg på en studie resa till 

huvudstaden och se om jag utifrån de parametrar jag hade lagt upp som förutsättning för 

den hypotes jag tänkt pröva kunde hitta skolor i Stockholm som både uppnådde dessa 

men även hade tid och vilja att ta emot mig. 

 

3.2.1 De valda skolorna                                                                                                                                           
De två skolor som ingår i denna studie bedrivs under kommunal regi och ligger i 
Stockholmsförorten Botkyrka kommun. Den ena skolan som i denna studie definieras 
som en skola av hög kvalitet är Broängsskolan och ligger i södra Botkyrka medan den 
andra skolan som i denna studie får representera en skola av en lite lägre kvalitét är 
Brunnaskolan, belägen i norra Botkyrka. Viktigt att påpeka är att definitionen hög 
respektive låg kvalitet vad gäller de båda skolorna främst är baserat på respektive skolas 
genomsnittliga meritvärde för årskurs nio under de senaste fem åren. Botkyrka brukar 
socioekonomiskt delas in i en nordlig och sydlig del där norra Botkyrka är ett 
socioekonomiskt utsatt område hög arbetslöshet och där majoriteten har utländsk 
bakgrund. Riksmeritvärdet 2012 för niondeklassare i Sverige låg 2012 på 211. Sett till 
rikssnittet ligger Broängsskolan med sina 224,6 poäng en bit över denna siffra medan de 
Brunnaskolan med sina 193,26 poäng bit under. 
 
Broängsskolan46 
Antal elever i årskurs nio: 103 (2012) 
Organisationsform: Kommunal skola 
Genomsnittligt meritvärde: 224,6. Baserat på medelvärdet av de fem senaste årens 
meritvärden (2008-2012) 
Föräldrarnas högsta utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning: 5%. Gymnasial 
utbildning: 47%. Eftergymnasial utbildning: 49% (2012) 
Svensk och utländsk bakgrund: Svensk bakgrund: 84%. Utl. Bakgrund, födda i 
Sverige: 10%. Utl. Bakgrund, födda utomlands: 6%. (2012) 
 

Brunnaskolan47 
Antal elever i årskurs nio: 62 (2012) 
Organisationsform: Kommunal skola 
Genomsnittligt meritvärde: 193,26. Baserat på medelvärdet av de fem senaste årens 
meritvärden (2008-2012) 
Föräldrarnas högsta utbildningsnivå: Förgymnasial utbildning: 26%. Gymnasial 
utbildning: 55%. Eftergymnasial utbildning: 19%  (2012) 

46 http://siris.skolverket.se 
47 Ibid,. 
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Svensk och utländskbakgrund: Svensk bakgrund: 6%. Utl. Bakgrund, födda i Sverige: 
84%. Utl. Bakgrund, födda utomlands: 10%. (2012) 
 

 
3.3 Genomförande 
När det kommer till utförandet av min undersökning delades frågeformulären 

personligen ut på de valda skolorna under maj månad 2013, det vill säga i slutet av 

niondeklassarnas läsår. Utdelningen av enkäten skedde under svenska respektive bild 

lektioner där samtliga respondenter var samlade i en och samma lärosal då samtliga 

elever är närvarande för att på så sätt undvika betydande bortfall och få en hög 

svarsfrekvens48. Jag var närvarande i lärosalarna vid besvarandet av enkäterna ifall 

något i enkäten var otydligt eller om eleverna hade någon annan fundering49. Båda 

skolornas niondeklassare vad uppdelade i olika grupper. Därför skedde besvarandet av 

enkäterna under en tidsspann av ett par timmar.  

 

3.4 Frågeformuläret 
När det kommer till utformningen av frågeformuläret var det viktigt att den skulle vara 

estetiskt tilltalande för att ge ett profesionellt men samtidigt enkelt intryck. Arbetet med 

frågeformuläret bestod av en lång process av evaluering gällande hur strukturen skulle 

se ut, om det skulle vara kryssfrågor, antalet svarsalternativ samt . I samråd med min 

handledare blev enkäterna efter ett par preliminära utkast som behandlades både 

lättförståerliga, konkreta och relevanta till dess huvudsyfte som var att ge ett underlag 

för både besvarandet av de enskilda forskningsfrågorna men även för 

indexkonstrueringen som skulle ligga till grund för hypotesprövningen. Inledningen av 

enkäten innehöll en kort presentation om dess syfte och anonymitet. Enkäten fick inte 

heller vara för omfattande med tanke på respondenternas målgrupp50. En annan viktig 

aspekt i konstruktionen av enkäten var att att använda begrepp som kunde förstås av 

samtliga elever.51 Frågorna i enkäten utgår från de frågor om demokrati som användes i 

World Values Survey 2011 samt frågor gällande vad ungdomars känner om deras 

framtidsutsikter och hur värda de känner sig för politikerna.52  

 

48 Esaiasson m.fl. (2012 :234-235) 
49 Ibid, s.244. 
50 Ibid, s.240-241. 
51 Ibid, s.244. 
52 Jmf. bilaga 1, enkät 
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3.5 Analysmodell 
Analysen består av tre delar. Den empiri som analyseras utgår från den data som jag 

med hjälp enkätundersökningen samlat in.  Analysens första del behandlar de fyra 

specifika frågor som presenterades i problemställningen. Niondeklassarnas svar jämförs 

både sinsemellan samt med de svar från Worl Values Survey 2011. Den andra delen 

behandlar Lindberg och Svenssons hypotes där resultatet med hjälp av index 

konstruerade utifrån mätbara aspekter i hypotesen. Avsikten med en hypotesprövande 

studie är att dess slutsatser leder till att stärka teorin, att den försvagas eller att en teori 

visar sig vara mer framgångsrik än en annan.53 I den sista delen görs en övergripande 

vidareanalys av resultatet utifrån Lipsets teori om arbetarklassens auktoritarism. 

 
3.5.1 Indexkonstruktion  
Samtliga index konstruerades på samma sätt. Indikatorerna i varje index representerar 
valda frågor i enkäten som lagts ihop för att skapa ett värde mellan 0,0 och 1.0. 
Svarsalternativen fick ett värde mellan 0,0 och 1,0 beroende på dess värde i relation till 
helheten. Exempelvis fick svarsalternativen till fråga 20 ”Ha en stark ledare som inte 
behöver bry sig om riksdag eller val” värderna: Mycket bra=0, Ganska bra=0,25, 
Ganska dåligt=0,75, Mycket dåligt 1. Dessa värden multiplicerades sedan med antalet 
svar som sedan dividerades med antalet respondenter i varje årskurs. Värdet adderades 
sedan ihop med resten av de värden tillhörande respektive index för att på så sätt få ett 
värde mellan 0,0-1. Syftet med indexkontrutionen är att få en bredare representation av 
varje delområde i hypotesens beståndsdelar.54  
 
Figur 3.1: Indexrelation 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            

53 Esaiasson m.fl. (2012:40) 
 
54 Se figur 3.1 

Politikertilltroindex Skolmedvetenhetsind
ex 

Framtidshoppindex  
Demokratiförtroendeindex 
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3.5.1.1 Skolmedvetenhetsindex 
De variabler som mäter graden den sammanlagda graden av medvetenhet gällande hur 

de själva upplever sin skola och som ingår i Skolmedvetenhetsindex är frågorna 14-17 i 

enkäten. Ett högt indexvärde indikerar graden av tillfredställelse med den egna skolan. 

 
3.5.1.2 Framtidshoppindex 
De variabler som mäter den sammanlagda graden av framtidshopp, oro inför framtiden 

och om det är viktigt att anstränga sig i skolan och som ingår i Framtidsindex är 

frågorna 35-39 i enkäten. Ett högt indexvärde indikerar en större tilltro på frantiden. 

 
3.5.1.3 Politikertilltroindex 
De variabler som mäter den sammanlagda graden av tilltro till politiker är frågorna 30-

33 i enkäten. Ett högt indexvärde indikerar en hög tilltro till politiker. 

 

3.5.1.4 Demokratiförtroendeindex 
De variabler som mäter den sammanlagda graden av förtroende till demokrati är 

frågorna 20-23 samt 25-29 i enkäten. Ett högt indexvärde indikerar ett högt förtroende 

till demokrati. 

 
Genom att använda dessa index och se om det finns ett orsakssamband dessa emellan 

och försöka hitta en kausal mekanism kan vi testa hypotesen. Alltså hur samtliga index 

påverkar demokratiförtroendeindex. Teorin bakom detta är att skolans avreglering i 

form av de reformer vi tidigare tagit upp har bidragit till en sänkning av 

utbildningskvalitén samt en ökad segregering och utanförskap . Det fria skolvalet 

utnyttjas främst av medborgare med redan från början bättre ekonomiska och 

kunskapsmässiga förutsättningar. Barn till lågresursföräldrar hamnar i de sämre 

skolorna som även ger sämre betyg. Dessa barn har kunskap om att de går i sämre 

skolor och detta leder till känslor av att politiker inte bryr sig om dem och att det inte är 

någon idé att försöka samt ser negativt på sin framtid, detta leder till en minskad tilltro 

till demokrati ibland dessa ungdomar (negativ Demokratiförtroendeindex). 

 

3.6 Reliabilitet och Validitet 
Tillvägångssättet jag har använt mig av för att resonera mig fram till en preliminär god 

begreppsvaliditet är att jag genomgående använt operationaliseringar som etablerade 

forskare tidigare använt. Detta gäller de begrepp och det teoretiska ramverk jag tänkt 
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använda mig av. Detta leder till ett kumulativt arbetssät och gav mig möjligheten att 

jämföra mina undersökningsresultat med tidigare material och forskning. Även vad 

gällde de frågor jag ställde i enkätundersökningen är dessa delvis tagna från World 

Values Survey-undersökningen och de frågor om hur ungdomarna upplever deras 

chanser i framtiden samt hur de känner för politiker kommer från de citat från intervjuer 

med unga som Lindberg & Svensson menar stärker deras hypotes. Dock går det aldrig 

att helt förlita sig på tidigare operationalisering eftersom det finns en risk att om denna 

är felaktig eller svårhanterlig riskerar att ”rulla på i gamla hjul”55. En annan del av 

reliabilitetsbegreppet handlar om en undersökning  ger samma resultat ifall den 

upprepas. Givet att en liknande studie genomförs på skolor i likartade områden och 

betyg så borde den teori/-hypotesprövande undersökningen möjligtvis kunna visa på 

liknande resultat vad gäller elvernas attityder gentemot demokrati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 Esaiasson m.fl. (2012 :60) 
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4 Resultat  
 
 
4.1 Finns det en skillnad i att föredra en stark ledare istället för 
demokrati? 
 
 
  Tabell 4.1 

 
Frågan som ställdes var hur bra niondeklassarna skulle tycka om ett politiskt system 

med en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdag eller val skulle råda i Sverige. 

Svarsalternativen var Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt och Mycket dåligt. 

 
Tabell 4.1 visar att 31% av niondeklassarna på Broängsskolan tycker att det vore 

mycket bra eller ganska bra med en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdag 

eller val. Motsvarande siffra för niondeklassarna på Brunnaskolan är 47,7%. 

Motsvarande siffra för unga mellan 18-29 år med World Value Survey 201156 var 26% 

och bland dem med endast grundskoleutbildning 41%. Det går alltså att se en ganska 

tydlig skillnad gällande attityden till en auktoritär ledare mellan eleverna i 

Broängsskolan och dem i Brunnaskolan. Vidare verkar kön inte spela någon avgörande 

roll i denna jämförelse. Vad gäller totalpopulationens siffror visar dessa att 39,3% av 

niondeklassarna tycker att det vore mycket bra eller ganska bra med en stark ledare. En 

56 http://www.pol.gu.se/digitalAssets/1378/1378845_tabellrapport.pdf 
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väldigt hög siffra som ligger mycket nära dem med endast grundskoleutbildning i 

World Value Survey-undersökningen. 

 

 Utgår man endast från denna fråga går det att dra slutsatsen att det råder en skillnad 

i attityderna till en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdag eller val mellan 

elever som går i en skola av hög respektive låg kvalitét.   

 

4.2 Finns det en skillnad i om det vore bättre att Sveriges militär 
regerade? 
 
 
Tabel l . 4 .2  

 
Frågan som ställdes var hur bra niondeklassarna skulle tycka om ett politiskt system 

där militären styrde skulle råda i Sverige. Svarsalternativen var Mycket bra, Ganska 

bra, Ganska dåligt och Mycket dåligt. 

 
Tabell 4.2 visar att 31,1% av niondeklassarna på Broängsskolan tycker att det vore 

mycket bra eller ganska bra om Sveriges militär styrde landet. Motsvarande siffra för 

niondeklassarna på Brunnaskolan är 29,5%. Motsvarande siffra för unga mellan 18-29 

år med World Value Survey 2011 var 13% och bland dem med endast 

grundskoleutbildning 19%. Det råder nästintill ingen skillnad mellan niorna i 

Broängsskolan och dem i Brunnaskolan i hur positiva eleverna är till att Sveriges militär 

styr landet. Drygt 30% skulle inte tycka att det vore ett problem. Vidare är män i högre 
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utsträckning än kvinnor är positiva till militärstyre. Niondeklassarnas attityd till 

militärstyre är betydligt mer positiv än World Value Surveys respondenter. 

 

Utgår man endast från denna fråga går det att dra slutsatsen att det inte finns en 

skillnad i hur positiva eleverna är till ett militärstyre mellan elever som går i en skola 

av hög respektive låg kvalité. 

 

4.3 Finns det en skillnad i om det är viktigt med demokrati? 
 
 
Tabel l  4 .3  

 
Frågan som ställdes var hur bra niondeklassarna skulle tycka om ett politiskt system 

där folket utser politiker genom allmänna val skulle råda i Sverige. Svarsalternativen 

var Mycket bra, Ganska bra, Ganska dåligt och Mycket dåligt. 

 

Tabell 4.3 visar att 84,4% av niondeklassarna på Broängsskolan tycker att det vore 

mycket bra eller ganska bra med en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdag 

eller val. Motsvarande siffra för niondeklassarna på Brunnaskolan är 88,6%. 

Motsvarande siffra för unga mellan 18-29 år med World Value Survey 2011 var 86 % 

och samma siffra gäller totalpopulationen med endast grundskoleutbildning 86 %. Det 

finns i stort sett inte någon skillnad vad gäller ett övervägande förtroende till ett 

demokratiskt system. Dock är andelen i Brunnaskolan som tycker att det är mycket bra 

cirka 20 procentenheter större än motsvarande siffra hos eleverna i Broängsskolan. En 
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könsmässig skillnad finns men den är inte så betydande i detta fall. Den totala 

procentsumman av elever som svarat mycket bra eller ganska bra är 85,5%. En siffra 

nästintill identiskt med den hos World Value Surveys respondenter.  

 

Utgår man endast från denna fråga går det att dra slutsatsen att det inte finns någon 

skillnad i hur bra eleverna tycker att ett politiskt system där politiker utses genom 

allmänna val mellan elever som går i en skola av hög respektive låg kvalitét. 

 

 

4.4 Finns det en skillnad i viljan till att sälja sin röst? 
 
 
Tabel l  4 .4  

 
Frågan som ställdes var om niondeklassarna skulle kunna tänka sig att sälja sin röst till 

ett politiskt parti om de blev erbjudna en mindre summa pengar. Svarsalternativen var 

Ja, Kanske och Nej. 
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Tabell. 4.5 

 
Frågan som ställdes var om niondeklassarna skulle kunna tänka sig att sälja sin röst till 

ett politiskt parti om någon i deras närhet (ex. familjemedlem) skulle bli erbjuden ett 

jobb. Svarsalternativen var Ja, Kanske och Nej. 

 
Tabell 4.6 

 
Frågan som ställdes var om niondeklassarna skulle kunna tänka sig att sälja sin röst till 

ett politiskt parti om de fick en surfplatta (ipad). Svarsalternativen var Ja, Kanske och 

Nej. 
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Tabell 4.4 visar att 46,7%  av niondeklassarna på både Broängsskolan och 

Brunnaskolan svarar ja eller kanske till att sälja sin röst om de blev erbjudna en mindre 

summa pengar. Motsvarande siffra för unga mellan 18-29 år i World Values Survey 

2011 var 20% och bland totalpopulationen med endast grundskoleutbildning 14%. 

Anmärkningsvärt är att procentsatserna för de tre svarsalternativen är identiska mellan 

båda skolornas årskurser. Gällande kön svarar 66,7% av kvinnorna och 65,4 i 

Broängsskolan respektive Brunnaskolan nej. Motsvarande siffra för männen är 44,4 

respektive 36,8%. Villigheten att sälja sin röst är i jämförelse betydligt högre än den hos 

respondenterna i World Values Survey 2011. 

 
Tabell 4.5 visar att 82,2%  av niondeklassarna på Broängsskolan svarar ja eller kanske 

till att sälja sin röst om någon i närheten blir erbjuden ett jobb. Bland Brunnaskolans 

niondeklassare är motsvarande siffra 84,4%. Motsvarande siffra för unga mellan 18-29 

år i World Values Survey 2011 var 28% och bland totalpopulationen med endast 

grundskoleutbildning 22%. Även här är skillnaden mellan Broängsskolan och 

Brunnaskolans niondeklassare nästintill oskiljbar. Intressant är att hela 92,3% av 

kvinnorna i Brunnaskolan svarat ja eller kanske medan motsvarande siffra för 

Broängsskolans kvinnor är 66,7%. I jämförelse med procentsatserna i World Values 

Survey 2011 är båda niondeklassarnas villighet till att sälja sin röst om någon i närheten 

fick ett jobb dramatiskt större.  

 
Tabell 4.6 tabell visar att 37,8%  av niondeklassarna på Broängsskolan svarar ja eller 

kanske till att sälja sin röst om de fick en surfplatta. Bland Brunnaskolans 

niondeklassare är motsvarande siffra 46,7%. Denna fråga återfinns inte i World Value 

Survey utan var exklusiv för enkätundersökningen i denna studie. Fortfarande är siffran 

relativt hög, lik den procentandel som återfanns i tabell 3. 

 

Utgår man från dessa tre frågor går det att dra slutsatsen att det råder en något större 

vilja bland elever i en skola av låg kvalité än elever på en skola av hög kvalité till att 

sälja sin röst. 
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4.4.1 Sammantaget högre siffror än i World Values Survey 2011 
Sammanfattningsvis kan vi utifrån de fyra huvudfrågorna i detta avsnitt konstatera att 

det i två av dessa råder en skillnad mellan niondeklassarna på Broängsskollan och dem i 

Brunnaskolan medan att det i de andra inte gör det. Niondeklassarna i Brunnaskolan är 

både mer positiva till en stark ledare som inte behöver oroa sig om riksdagen eller val 

samt är i lite högre utsträckning villiga till att sälja sin röst. Dock kvarstår ändå det 

faktum att demokrati som politiskt system ses som övervägande positivt samt att drygt 

en tredjedel i båda årskurserna anser att det vore bra om Sverige styrdes av svensk 

militär. Vi kan se att det finns en skillnad i tilltron till demokrati bland elever som går i 

en skola som producerar bättre avgångsbetyg än rikssnittet och de som går i en skola 

med avgångsbetyg sämre än rikssnittet. Dock påvisar dessa tabeller att niondeklassarna 

både tangerar och även överstiger de alarmerande siffor som presenteras i ”Rösträtt till 

salu” och som varit grundande för den oro som dessa väckt hos författarna själva men 

även hos allmänheten. Det verkar onekligen finnas en hög grad av ”antidemokratiska” 

attityder hos unga, oberoende om de går i en skola av hög eller låg kvalitet. 

 
4.5 Hypotesprövande analys 
 

Som presenterades i den teoretiska bakgrunden menar Lindberg & Svensson att 

avregleringen av skolan i form av kommunalisering, det fria skolvalet och 

etableringsrätten för friskolor lett till ökad segregation och utanförskap. Barn med 

lågresursföräldrar blir kvar i de sämre skolorna medan barn med "högresursföräldrar" 

hamnar i de bra skolorna. Intervjumaterial visar att ungdomarna är medvetna om att de 

går i de sämre skolorna. De känner sig chanslösa, att det inte är någon idé att försöka 

samt att de inte är värda något för politiker. Ungdomar som redan hade sämre 

förutsättningar och som nu går i de sämre skolorna riskerar att förbli lågutbildade. Det 

är bland dessa ungdomar som de antidemokratiska värderingarna sprids som mest 

menar Lindberg & Svensson.57 I följande avsnitt prövas denna hypotes med hjälp av 

index som konstruerats utifrån hypotesens ”beståndsdelar”. För att hypotesen ska 

stämma bör det finnas ett negativt eller positivt samband mellan en medvetenhet om den 

egna skolans kvalitet, framtidsutsikter och framtidshopp, tilltro till politiker och 

förtroende för demokrati.  

 

57 http://www.samfak.gu.se/aktuellt/Fortydligande-rostratt-till-salu/ 
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Figur 4.1: Indexrelation inkl. kvalitet/betyg 

 
Innan den djupare analysen av varje index visar figur 4.2 att fyra av fem indexvärden är 

högre bland niondeklassarna i Broängsskolan än för dem i Brunnaskolan. 

Broängsskolans elever har ett högre genomsnittligt betyg baserat på ämnena Svenska, 

Engelska, Matematik och Samhällskunskap. Vidare är de även mer nöjda med den egna 

skolan, ser ljusare på framtiden samt har ett högre förtroende för demokrati. Det index 

där det råder störst skillnad och som faktiskt är lite förvånande i förhållande till 

Lindberg och Svenssons hypotes är den om tilltro till politiker. Brunnaskolans 

politikertilltroindex ungefär 25% högre än Broängsskolans. Vad kan detta bero på och 

hur ser det ut i resten av indexen?  
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Figur 4.2: Redovisning av index 
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4.5.1 Kvalitetsskillnader 
Betygsindex58 för Broängsskolans niondeklassare är 0,64 jämfört med Brunnaskolans 

0,55. Skillnaden årskurserna emellan skulle kunna bero på den kvalitetssänkning och 

ökade betygsskillnader skolor emellan avregleringen av skolan lett till och som 

grundligt presenterats och argumenterats för i den teoretiska bakgrunden.  Som 

Skolverkets lägesrapport 2013 påpekat finns det ett starkt samband mellan 

socioekonomisk bakgrund och hur väl elever lyckas i skolan. Broängskolans elever och 

deras föräldrar har i högre uträckning än dem i Brunnasskolan svensk bakgrund. 

Utbildningsnivån bland föräldrarna i Broängsskolan är högre än den i Brunnaskolan. 

När utbildningsnivån hos både mor och far sammanställs har föräldrarna i Broängskolan 

ett utbildningsindex59 på 0,72 medan motsvarande siffra för Brunnaskolan är 0,60. 

Vidare bor endast 4,5% av Broängsskolans niondeklassare i lägenhet medan 68,8% bor 

i villa och 27,3 i radhus, motsvarande siffra för i Brunnaskolans elever är lägenhet 

42,1%, radhus 31,7% och villa 21,1%. Med dessa socioekonomiska faktorer kan vi se 

att det verkar finnas en socioekonomisk skillnad mellan eleverna i de båda skolorna. 

Om vi till detta lägger in det faktum att den ena skolan ligger i ett område med en högre 

andel utlandsfödda och arbetslöshet medan den andra skolan inte gör det så borde detta 

medföra att de elever som hamnar i Brunnaskolan även bör gå ut med ett lägre 

utgångsbetyg. Som Rothstein och Blomqvist60 påpekat leder valfriheten till att den 

enskilde bär ett större ansvar för att göra rätt val. Det är främst familjer med ett högt 

kapitalinnehav som främst utnyttjar möjligheten till att välja skola (Trumberg61). Detta 

har en stor betydelse eftersom skolornas kvalité varierar oerhört mycket (Skawonius62).  

Högresursföräldrar och högutbildade föräldrar visar alltså ett större intresse och en 

större benägenhet till att välja eller byta skola. När niondeklassarna blev tillfrågade om 

hur engagerade deras föräldrar var i deras studier svarade 91% av eleverna i 

Broängsskolan mycket eller ganska engagerade, motsvarande siffra för Brunnaskolans 

elever var 80%. Vi kan alltså se ett litet samband mellan föräldrarnas socioekonomiska 

bakgrund och hur engagerade de är i sina barns studier. Frågan kvarstår dock om det 

fanns andra skolor i närheten där Brunnaskolans elever istället kunde ha gått och som 

58 Sammanslagning av fråga 9-11 i frågeformuläret. IG ger 0,0, G 0,10, VG 0,15 samt MVG 1,0. Ett högre 
indexvärde innebär ett högre genomsnittligt betyg. 
59 Sammanslagning av fråga 6 och 7 i frågeformuläret. Universitet/högskola ger 1,0, 
Gymnasium/motsvarande 0,5 samt Grundskola/motsvarande 0,0. Ett högre indexvärde innebär en 
högre utbildningsnivå. 
60 Jmf. ”Teoretisk bakgrund” 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
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håller högre kvalitet. I denna studie reduceras graden av skolornas kvalitét till 

avgångsbetyg och till elevernas nuvarande betyg. Vi har varken prövat lärarnas 

kompetens, skolornas ekonomiska förutsättningar, lokaler, resultat på nationella prov 

eller tagit skolornas lärartäthet i beaktan. Vidare kan man spekulera vidare kring om 

Brunnaskolans elever skulle fått ett liknande betyg som eleverna i Broängsskolan om de 

gått i samma skola. 

 

Sammantaget går det med utgångspunkt i den tidigare forskningen utifrån förmodade 

marknadsprincipiella konsekvenser och socioekonomiska förutsättningar samt de data 

vi samlat in med hjälp av respondentundersökningen konstatera att betygsskillnaderna 

och därmed skillnaden i kvalité möjligtvis som hypotesen säger kan bero på 

avregleringen av skolan.  

 

4.5.2 Medvetenhet om den egna skolans kvalité 
Som Lindberg och Svensson påpekar har intervjumaterial visat att ungdomarna i 

skolorna av lägre kvalitet, i denna studie betyg, är medvetna om att de går i de sämre 

skolorna. Skolmedvetenhetsindex63 för Broängsskolans niondeklassare är 0,54 jämfört 

med Brunnaskolans 0,49. Utöver det fåtalet citat från intervjumaterial så hade Lindberg 

och Svensson inte så mycket mer material för att påvisa ungdomarnas medvetenhet. I 

denna studies frågeformulär ställdes frågan ”Hur bra tycker du att din skola är?”64 

24,4% av niondeklassarna på Broängssolan svarade ganska eller mycket dålig medan 

motsvarande siffra för Brunnaskolan var 4,4%. Dock svarade 46,7% av Brunnaskolans 

och 26,7% av Broängsskolans elever ”varken bra eller dålig”. Detta var den enda frågan 

som ingår i skolmedvetenhetsindex där Brunnaskolans elever hade ett mer positivt svar 

gällande medvetenheten om den egna skolans kvalité. När de fick frågan om hur bra de 

trodde att deras skola var i jämförelse med de flesta andra skolorna i deras 

närhet/kommun65 svarade 24,5% sämre eller mycket sämre och 53,3% varken bättre 

eller sämre. Bland Broängsskolans elever svarade 17,8% sämre eller mycket sämre 

medan siffran för varken bättre eller sämre var 42,2%. Även i resterande två 

63 De variabler som mäter graden den sammanlagda graden av medvetenhet gällande hur de själva 
upplever sin skola och som ingår i Skolmedvetenhetsindex är frågorna 14-17 i enkäten. Ett högt 
indexvärde indikerar en högre grad av tillfredställelse med den egna skolan. 
64 Se indextabell 1  
65 Se indextabell 2 
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indexfrågor66 fanns det en lite större tillfredställelse med den egna skolan bland 

Broängsskolans nior.  

 

Sammantaget går det att utifrån de ovanstående  resultaten av niondeklassarnas svar 

på de frågor i enkäten som ingick i medvetenhetsindex identifiera bland Brunnaskolans 

elever en mer negativ syn på den egna skolan än hos eleverna i Broängsskolan. Det 

handlar inte om en stor påtaglig skillnad men den existerar. Tillsammans med 

ungdomarnas utsagor som Lindberg och Svensson presenterade i citatform så kan nog 

även denna del av hypotesen ses som någorlunda bekräftad. Hur förhåller sig då denna 

medvetenhet om den egna skolans kvalitét till framtidstro och framtidsustikter? 

 

4.5.3 Framtidshopp och oro  
Medvetenheten om den egna skolans kvalitét borde enligt hypotesen innebära att 

beroende på om denna är positiv eller negativ återspeglas i hur framtiden tros bli och 

om det är lönt att försöka anstränga sig i skolan. Framtidshoppindex67 för 

Broängskolans niondeklassare är 0,68 jämfört med Brunnaskolans 0,67. Båda skolorna 

har ett väldigt högt framtidshoppindex men i de tre av fyra frågorna som direkt 

behandlar framtid och oro inför framtiden är Broängsskolan betydligt mer positiva. Den 

fjärde frågan handlar mer om den egna ambitionsnivån där frågan som ställdes var ”Hur 

viktigt tycker du att det är att anstränga sig i skolan och få bra betyg?”. Syftet var att ta 

reda på om ungdomarna ansåg att det ens var lönt att försöka anstränga sig. 88,9% av 

Brunnaskolans elever svarade att de tyckte att det var mycket och ganska viktigt 

tillskillnad från Broängsskolans elever där samma siffra låg på 68,9%. Denna fråga 

höjde Brunnaskolans framtidshoppindex markant. Återgår vi till frågorna som direkt 

behandlar framtid och oro inför framtiden svarade 42,2% av niorna på Broängsskolan 

mycket bra och 33,3% ganska bra på frågan om hur bra de trodde att deras framtid 

skulle bli. Motsvarande siffror för niondeklassarna på Brunnaskolan var 34,1 respektive 

34,1. Störst skillnad återfinns i frågorna kring oro inför framtiden samt oro för att 

betygen inte ska räcka till i framtiden. Här svarar 35,5% av ungdomarna i 

Broängsskolan och 50 % av ungdomarna på Brunnaskolan de ganska eller mycket ofta 

känner oro inför framtiden. Vidare svarar 48,9% Brunnaskolans nior mycket ofta och 

66 Se indextabell 3 & 4 
67 De variabler som mäter den sammanlagda graden av framtidshopp, oro inför framtiden och om det är 

viktigt att anstränga sig i skolan och som ingår i Framtidsindex är frågorna 35-39 i enkäten. Ett högt 

indexvärde indikerar en större tilltro på frantiden. 
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ganska ofta på frågan om de brukar oroa sig för att betygen inte ska räcka till i 

framtiden. Motsvarande siffra för Broängsskolan är 33,3%.  

 

Vad kan då ligga bakom denna ganska tydliga skillnad i framtidshopp och oro inför 

framtiden? Susanne Alm och Lars Brännström jämför i sin studie ”Framtidstro – spelar 

det roll var man bor?” synen på framtiden hos ungdomar som bor i 

”utanförskapsområden” med den hos ungdomar från mer resursstarka områden. De visar 

att skillnaderna är ganska stora där ungdomar i utanförskapsområden har en mer 

pessimistisk syn på framtiden än ungdomar som bor i mer resursstarka områden.68 De 

drar slutsatsen att bostadsområdet spelar roll för hur man ser på framtiden. Det verkar 

finnas områdeseffekter på unga människors framtidssyn. Främst varierar synen på den 

personliga framtiden beroende på var man bor även när individuella resurser som 

föräldrars utbildning och social grupp, etniskt ursprung och boendeform kontrollerades. 

De som bor i utanförskapsområden ser mer negativt på framtiden än unga som bor i mer 

resursstarka områden.69 Då jag tidigare redovisat för utbildningsnivån hos ungdomarnas 

föräldrar, etnisk ursprung samt boendeform går det i viss mån att dra paralleller mellan 

de procentsatser jag presenterat och de konklusioner som Alm och Brännström gör. Den 

oro som uttrycks bland niondeklassarna i årskurs nio för att betygen inte ska räcka till 

kan komplettera dessa slutsatser ur ett skolperspektiv. 

 

Sammantaget går det att utifrån svaren i framtidshoppindex bekräfta att ungdomar som 

går i en skola av lägre kvalitet jämfört med de som går i en skola med högre kvalitet 

har en mer pessimistisk syn på framtiden och känner mer oro inför denna. Hitintills 

verkar det finnas ett underlag för att hypotesen i viss mån kan stämma. Det råder en 

skillnad i betyg, i medvetenhet om den egna skolan samt i framtidshopp och oro inför 

framtiden med en klar negativ tendens för niondeklassarna i Brunnaskolan. Men som 

jag redogjorde för i början av detta kapitel så råder den största skillnaden årskurserna 

emellan i frågan om tillit till politiker. Dock inte som hypotesen förutspår utan det är 

istället niorna i Brunnaskolan som har ett övervägande högre förtroende till politiker.  

 

68 Susanne Alm, Olof Bäckman Anna Gavanas & Anders Nilsson (red.), Utanförskap, (Falun, Författarna 
och Dialogos Förlag, 2011), s.239. 
69 Ibid, s.243. 
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4.5.4 Det är inte politikernas fel 
En viktig ståndpunkt i Lindberg och Svensson hypotes om den medvetenhet som unga 

besitter handlar om tilliten till politiker. Att de unga som går i de sämre skolorna är 

medvetna om att det är de valda politikerna i de demokratiska institutionerna som bär 

den direkta skulden för den ojämlika skolan. Vidare känner de sig mindre värda, att de 

inte har politikerna på sin sida samt att politikerna inte är intresserade av vad de har att 

säga. Det är även bland dessa ungdomar som de antidemokratiska värderingarna sprids 

som mest menar Lindberg och Svensson. Politikertilltroindex70 för Broängskolans 

niondeklassare är 0,40 jämfört med Brunnaskolans 0,53. Varken Broängskolans eller 

Brunnaskolan har en särskilt stor tilltro till politiker men att skillnaden ändå skulle vara 

så stor och till niondeklassarna i Brunnaskolans positiva fördel är förvånande ur ett 

hypotesprövande perspektiv. I påståendet om politiker i allmänhet gör sitt bästa för att 

alla elever i Sverige ska få den bästa möjliga utbildningen svarade 62,2% av 

Brunnaskolans nior håller helt eller delvis med. Motsvarande siffra för Broängsskolan 

var 31,1% inte inräknat svaret ”håller helt med” då ingen av eleverna valde detta 

svarsalternativ. En nästintill lika stor procentuell skillnad återfinns i påståendet att 

politiker är intresserade av vad ungdomar har att säga. Här svarade 42,2% av 

Brunnaskolans niondeklassare håller helt eller delvis med. Även i detta påstående 

återfanns inga svar för ”håller helt med” bland Broängsskolans niondeklassare utan 

15,6% svarade håller delvis med.  

 

Hur kan man förklara denna stora skillnad niondeklassarna emellan och varför har de 

ungdomar som har ett lägre betyg, är mindre tillfreds med sin skola och en mer 

pessimistisk syn på framtiden en större tillit till politiker? En möjlig förklaring jag 

lyckats hitta utifrån mitt insamlade material handlar om politisk medvetenhet. 53,3% av 

Brunnaskolans nior angav att de var mycket eller ganska intresserade av politik och 

samhällsfrågor och 15,6% att de var med i något politiskt ungdomsförbund. 

Motsvarande procentsummor för Broängsskolans elever var 17,7% och ingen var med i 

något politiskt ungdomsförbund. I Brunnaskolans fall var det till och med några som 

angav politiskt parti trots att det inte ingick i frågan. Nedanstående tabeller visar graden 

av intresse för politik och samhällsfrågor i relation till påståendena om man kan lita på 

70 De variabler som mäter den sammanlagda graden av tilltro till politiker är frågorna 30-33 i enkäten. 

Ett högt indexvärde indikerar en hög tilltro till politiker. 
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politiker i allmänhet (tabell 4.7) och om politiker bryr sig om ungdomar som inte går ut 

med fullständiga betyg (tabell 4.8). 

 
Tabell 4.7 

 
 
Tabell 4.8 

 

35 



  
 

Vi kan se att av de totalt 23 eleverna på Brunnaskolan som ansåg sig vara mycket eller 

ganska intresserade av politik och samhällsfrågor håller nio helt med eller delvis med 

om att man kan lita på politiker i allmänhet. Av de totalt 24 eleverna som anser sig vara 

mycket eller ganska intresserade av politik och samhällsfrågor håller 13 av dessa helt 

eller delvis med om att politiker bryr sig om de ungdomar som inte går ut med 

fullständiga betyg. Bland Broängsskolans nior var det som tidigare påpekats inga elever 

som helt höll med om att man kan lita på politiker i allmänhet och i frågan om politiker 

bryr sig om de ungdomar som inte går ut med ett fullständigt betyg svarade samtliga tre 

elever som var mycket eller ganska intresserade av politik och samhällsfrågor att de 

delvis håller med om detta påstående. Det går alltså att påvisa en korrelation mellan 

politiskt intresse och graden av förtroende för politiker. Detta verkar i mitt insamlade 

material vara en betydande faktor vad gäller den betydligt större politikertilltro som 

Brunnaskolans niondeklassare påvisar i politikertilltroindex i jämförelse med 

Broängsskolans elever. Nästan en mer betydande faktor än hypotesens påstående om att 

framtidshopp och oro skulle påverka politikertilltron. Dock kan detta bero på att det var 

så få elever totalt sett som inte trodde att deras framtid skulle bli bra. Vidare fann jag 

inte heller någon korrelation mellan oro inför framtiden och en negativ politikertilltro, 

något som också var en viktig beståndsdel i hypotesens argument.  

 

Sammantaget går det att utifrån svaren till politikertilltroindex med utgångspunkt i 

denna studies enkätundersökning anse att denna del av hypotesen delvis kan anses vara 

inkorrekt. Att elever är som medvetna om att deras skola är sämre än andra och som 

har en mindre positiv till framtiden och en större oro inför denna behöver inte betyda 

att de känner att det är politikers fel eller att de känner sig ignorerade av dessa. Istället 

verkar graden av politiskt intresse ha en större påverkan på politikertilltro. Att denna 

del av hypotesen inte kan anses stämma är en allvarlig faktor i hypotesprövandets 

jaktmark eftersom denna indikator kan ses som bryggan mellan medvetenheten om den 

egna skolans kvalitét, framtidshopp och demokratiförtroende. Det vore därför av stort 

intresse att i en större omfattning i fortsatt forskning se om detta mönster upprepar sig 

och i så fall försöka hitta möjliga förklaringar. Hur ser då demokratiförtroendet ut 

bland niondeklassarna i Broängsskolan och Brunnaskolan? 
 

4.5.5 Demokratiförtroende  

Avslutningsvis bör tidigare index leda fram till den kanske viktigaste slutsatsen i 

Lindberg och Svenssons hypotes. Nämligen att unga idag är medvetna om att kvalitén 
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bland skolor ökar och att de vet om när de går i en bra respektive sämre skola. De som 

går i de sämre skolorna känner att det inte är någon idé att försöka vilket leder till oro 

och mer negativa känslor inför framtiden. Vidare vet dessa ungdomar om att det är 

politikernas fel att det ser ut på detta sett och det är därför enligt Lindberg och Svensson 

inte är förvånande att denna upplevda svek från politikernas sida resulterar i minskat 

förtroende till demokrati. Demokratiförtroendeindex71 för Broängsskolans 

niondeklassare är 0,63 jämfört med Brunnaskolans 0,57. Procentuellt har därmed 

eleverna i Broängsskolan ungefär 10% större demokratiförtroende än eleverna i 

Brunnaskolan. Utöver de frågor som presenterades i tabellform i början av denna analys 

ingick även i demokratiförtroendeindex påståendena om det vore bra med ett politiskt 

system där experter istället för en regering tar beslut grundat på vad de anser vara det 

bästa för landet samt vad de tyckte om påståendena ”Militären tar över när regeringen är 

inkompetent” och ”Folket ska lyda sina ledare”. Av Broängsskolans elever tyckte 

42,2% att det skulle vara mycket eller ganska bra med experter istället för en regering, 

motsvarande siffra för Brunnaskolan var 63,7%. En betydande skillnad alltså. Vidare 

ansåg 40 % av niorna på Broängskolan att det vore mycket eller ganska bra att militären 

tog över om regeringen var inkompetent och 31,1% att det är mycket eller ganska bra att 

folket lyder sina ledare. Motsvarande siffror för Brunnaskolan var 47,7% och 50 %. 

Med stöd av dessa siffror kan vi alltså se att eleverna i Brunnaskolan i högre 

utsträckning både är mer vänliga till att en odemokratisk expertgrupp styr landet och att 

militärer tar över när regeringen är inkompetent. Vidare går det att särskilja en tydlig 

skillnad i att följa en auktoritet i form av att lyda sina ledare. Som framkom vid 

redovisningen av de resterande frågorna tillhörande demokratiförtroendeindex i 

inledningen av analysen var niondeklassarna på Brunnaskolan jämfört med 

niondeklassarna på Broängsskolan även mer positiva till en stark ledare som inte 

behöver oroa sig om riksdagen eller val samt i lite högre utsträckning villiga till att sälja 

sin röst.  

 

Sammantaget går det att utifrån svaren till demokratiförtroendeindex konstatera att det 

finns en skillnad gällande förtroendet till demokrati mellan niondeklassarna på 

Broängsskolan och dem på Brunnaskolan. Med hjälp av indexdiagrammet syns även att 

det finns en skillnad vad gäller betyg, medvetenhet om den egna skolan, framtidsutsikter 

och politikertilltro. I samtliga index utom i ett visar eleverna på Broängsskolan en 

71 De variabler som mäter den sammanlagda graden av förtroende till demokrati är frågorna 20-23 samt 
25-29 i enkäten. Ett högt indexvärde indikerar ett högt förtroende till demokrati. 
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högre grad av tillfredställese jämfört med eleverna på Brunnaskolan. Det index som 

bryter mot hypotesens påstående är den som gäller tilltro till politiker. I detta index 

återfinns även den största skillnaden årskurserna emellan. En möjlig förklaring till 

detta avvikande i hypotesen kan ligga i det större politiska intresset hos eleverna på 

Brunnaskolan. Avslutningsvis följer en vidare analysdiskussion av resultatet utifrån 

Lipsets teori om arbetarklassens auktoritarism.   
 

4.6 Lipset i en nuvarande kontext 
Enligt Lipsets leder låg utbildning och status till att individer blir mer mottagliga till att 

föredra extrema, intoleranta och värdeladdade former av politiska och religiösa 

beteenden. Den ofta utsatta sociala situationen för de lägre samhällskikten i de fattigare 

länderna med låg utbildning gör dem mer motagliga för att se politik på ett enklare sätt, 

i termer av svart och vitt, goda och onda. I dag handlar det inte mycket om tillgången 

eller möjligheten till utbildning, åtminstone inte vad gäller utbildningsdistributionen i 

Sverige. Kommunaliseringen, det fria skolvalet och den fria etableringsrätten för 

friskolor har istället lett till en ökning i möjligheterna till valfrihet och ett ökat utbud av 

skolor. Istället ligger huvudsakligen fokus på utbildningens kvalité. Genom att tolka 

Lipset i en nuvarande kontext går det att när denne talar om fattiga länder med låg andel 

utbildade istället tala om socioekonomiskt utsatta områden med unga som utsätts för 

dålig kvalité eller självupplevd sådan. Det vill säga att de som bor i socioekonomiskt 

utsatta områden som utsätts för en utbildning av lägre kvalitet blir mer motagliga till att 

attityder som inte helt går ihop med demokratiska principer.  

 

Lipsets definition av låg utbildning skulle kunna motsvara skillnaden i betyg som finns 

mellan Broängsskolans niondeklassare och Brunnasskolans och kan härledas till som en 

konsekvens av att ungdomarna bor i olika områden med olika socioekonomiska 

förutsättningar. Som redovisningen av medvetandehetsindex visade så finns det tydliga 

skillnader gällande socioekonomiska faktorer som föräldrars utbildning, etniskt 

ursprung och boendeform mellan de både skolornas niondeklassare. Dessa skillnader 

skulle alltså kunna leda till att de med sämre betyg och sämre socioekonomiska 

förutsättningar också tenderar till att visa en större tolerans och benägenhet till att 

föredra extrema rörelser som erbjuder lätta och snabba lösningar på sociala problem. 

Något som Lindberg och Svensson var inne på när de menade att det inte är förvånande 

att antidemokratiska värderingar sprids när ungdomar känner sig övergivna och svikna 

av de politiker som skapat de skillnader i kvalité mellan olika skolor. 
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Vidare menar Lipset att individer i de lägre klasserna med större sannolikhet har blivit 

utsatta för diverse former av straff, brist på kärlek och allmänt vistats i en laddad miljö 

präglad av aggressivitet och att dessa faktorer ofta leder till etniska fördomar, politisk 

auktoritarism och radikala religionspreferenser.  Denna individs utbildningsnivå är även 

lägre än den nivå som återfinns bland dem med högre socioekonomisk status menar 

Lipset. Hur detta kan anpassas till en nuvarande kontext utan att bli för dömande utan 

att ha empiriska underlag kring dessa faktorer då inga frågor i frågeformuläret 

behandlade ovannämnda förhållanden skulle kunna översättas i den större oro som 

niondeklassarna på Brunnaskolan känner i jämförelse med eleverna på Broängsskolan. 

En laddad miljö skulle kunna innebära det hårdare klimat som ofta råder i 

socioekonomiskt utsatta områden. En annan möjlig tolkning skulle kunna vara att 

Brunnasskolans elever på grund av deras etniska tillhörighet där de flesta har en 

utländsk bakgrund i högre utsträckning än Broängsskolans elever eller deras föräldrar i 

sin vardag blivit utsatta för etniska fördomar. Dock riskerar en vidare diskussion kring 

denna del av Lipsets teori att komma bort från ursprungsiden av den hypotes som skulle 

tolkas, nämligen kvalitétsaspekten av utbildningen. Lipset menar som sagt 

utbildningsnivån hos de människor som vistats i dessa mer laddade miljöer är lägre än 

bland dem med högre socioekonomisk status. Detta är något som min undersökning 

visat då niondeklassarna i Broängsskolan hade ett högre betygsindex än niorna på 

Brunnaskolan.  

 

Vidare menar Lipset att förbindelsen som barn till andra med liknande bakgrund leder 

till ett misslyckande att vidare stimulera det egna intellektuella intresset samt skapar en 

atmosfär som förhindrar en bildande erfarenhet för en allmän social förståelse för olika 

grupper och idéer.  I nyare forskning redogör Björn Halleröd om hur människor förstår 

och förutspår deras framtid genom att föreställa sig själva i relation till stereotyper. En 

tro om att människor som delar specifika egenskaper även delar chanser och 

begränsningar. Barn och ungdomar kan därför låta sig guidas av stereotyper när det 

kommer till att förutspå sin framtid. De är medvetna om att exempelvis en problematisk 

hemmiljö eller dåliga skolresultat bidrar eller leder till en svårare framtid. Vidare 

redogörs för att en låg självkänsla kan orsakas och vara konsekvensen av negativa 

erfarenheter kring skolprestationer samtidigt som det är tänkbart att en identifiering med 

de tidigare nämnda stereotyperna vidare förstärker en låg självkänsla. Konklusionen är 
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att det över tid går att anta en relation mellan självkänsla och skolprestation, att 

förväntningar reflekterar de aktuella förhållandena och blir en orsak till framtida 

utfall.72 Denna medvetenhet om att dåliga skolresultat bidrar eller leder till en svårare 

framtid kan i viss mån ses bland Brunnaskolans elever dels från en lite mer optimistiskt 

perspektiv då 88,9% av Brunnaskolans elever svarade att de tyckte att det var mycket 

eller ganska viktigt att anstränga sig i skolan och få bra betyg men även vad gällde en 

större oro ifall betygen skulle räcka till och en oro inför framtiden jämfört med 

Broängsskolas elever.  

 

Samtliga faktorer som redogjorts för hittills gällande Lipsets faktorer grundande för 

arbetarklassens auktoritarism ska enligt teorin leda till en vilja till snabba åtgärder, 

minskat intresse för organisationer och långsiktigt politiskt perspektiv, en ökad 

benägenhet till att följa eller stödja ledare som stödjer en konspiratorisk tolkning av den 

rådande styrande politiken. En vilja till snabba åtgärder kan i viss omfattning ses i viljan 

hos Brunnaskolans niondeklassare att låta militären ta över om regeringen samt att det 

är viktigt för folket att lyda sina ledare där nära hälften svarade mycket eller ganska bra 

på dessa två påståenden. Viktigt att påpeka är dock att även Broängsskolan hade höga 

procentsatser, 40 respektive 31,1 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 Björn Halleröd, ”What Do Children Know About Their Futures: Do Children´s Expectations Predict 
Outcomes in Middle Age?”, Social Forces, Volume 90, Number 1, September 2011, pp. 65-83 (Article) 
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5 Slutsatser 
 

5.1 Forskningsfrågorna 
När det kommer till de specifika forskningsfrågorna i min undersökning som gällde om 

det fanns en skillnad i graden av demokrati mellan ungdomar som går i en grundskola 

av hög kvalitet respektive ungdomar som går i en skola av låg kvalitét så finns det en 

skillnad.  De som går i en skola av hög kvalitet är mindre positiva till föredra ett 

politiskt system med en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdag samt mindre 

benägna att sälja sin röst till ett politiskt parti. Vad gäller frågorna om vad 

niondeklassarna i respektive skola tyckte om ett politiskt system där militären styrde 

och ett politiskt system där folket utser politiker genom allmänna val finns ingen 

signifikant skillnad. Utöver detta var samtliga procentsatser relativt höga, även i relation 

till de siffror som presenterades i World Values Survey 2011 vilket visar på att det 

onekligen finnas en hög grad av ”antidemokratiska” attityder hos unga, oberoende om 

de går i en skola av hög eller låg kvalitet. 

 

5.2 Lindberg & Svenssons hypotes 
Vad gällde hypotesprövningen är resultatet mer svårtolkat. Sammantaget går det att 

utifrån de index som presenterats i viss mån bekräfta Lindberg och Svenssons hypotes. 

Eleverna i skolan med en högre kvalitét hade högra betyg än dem i skolan av lägre 

kvalitet. Att denna skillnad existerar finner vi svaret i att det kan bero på som det 

redogörs i den teoretiska bakgrunden att avregleringen av skolan ökat 

betygsskillnaderna skolor emellan. Denna avreglering har även lett till en ökning av 

utanförskap och segregation samt en utflyttning av högresursföräldrar från de områden 

som anses vara socialt utsatta. Vidare är även dessa högresursföräldrar även mer aktiva i 

deras barns skolval. Enkätundersökningen visade även att ungdomarna är medvetna om 

hur bra deras skola är i relation till andra skolor i deras närhet. Eleverna i skolan med 

lägre betygssnitt visade en större vilja till att ha gått i en annan skola och rankade deras 

skola som sämre än niondeklassarna i skolan med ett högre betygssnitt. Vidare verkade 

detta även ha haft en påverkan på framtidstron, åtminstone vad gällde oro inför 

framtiden och om skolresultaten skulle räcka till. Denna negativa eller positiva 

framtidstro skulle enligt hypotesen i sin tur leda till en högre eller lägre politikertilltro. 

Dock visade detta inte stämma i denna undersökning. Istället påvisades den största 

skillnaden eleverna emellan bland samtliga index, men till niondeklassarna i skolan med 
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lägre kvalitets positiva fördel. Det som skulle kunna förklara denna hypotesbrytande 

företeelse skulle kunna vara graden av politiskt intresse och engagemang som bland 

niondeklassarna med lägre betyg var större. Möjligtvis skulle även denna del av 

hypotesen ha stämt om intresset för politik och samhällsfrågor varit den samma båda 

skolornas elever emellan. Det låga förtroendet till politiker skulle alltså enligt hypotesen 

leda till ett lägre förtroende till demokrati. Dock visade det sig att trots att 

niondeklassarna i skolan med lägre betygssnitt visade större tilltro till politiker än 

niondeklassarna i skolan med högre betygssnitt blev resultatet i 

demokratiförtroendeindex ändå den i förhand förväntade. Det vill säga att förtroendet 

för demokrati bland niondeklassare som går i en skola av hög kvalitet är större än bland 

elever som går i en skola med lägre kvalitet. Detta till trots går det ej att enhetligt 

bekräfta eller avfärda hypotesen. Dock ser det utifrån tidigare forskning och med ett 

visst empiriskt stöd i denna undersökning ut som att hypotesen är närmare en verifiering 

än en falsifiering. 
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6 Diskussion 
 
 
I denna uppsats har jag försökt att uppmärksamma demokratiaspekten av de 

förändringar och konsekvenser som skett i spåren av de senaste decenniernas skolpolitik 

utifrån en tes om att det minskade demokratiförtroendet bland unga beror på de 

avregleringarna i form av kommunalisering, ett fritt skolval samt den fria 

etableringsrätten för friskolor som genomförts. I början presenterades en grundlig 

teoretiskt bakgrund av tidigare forskning i relation till det som kan ligga till grund för de 

försämrade skolresultaten samt kvalitetskillnaderna mellan skolor. Genom att pröva 

Lindberg och Svenssons hypotes var min tanke att med hjälp av en specificerad 

enkätundersökning med kända skolor i socioekonomiska områden kunna identifiera om 

det fanns en skillnad i demokratiförtroende mellan unga och om denna skillnad redan 

kunde ses innan avslutad grundskoleutbildning. Tanken med detta var att göra en 

jämförelse med de unga mellan 18 och 29 år med endast grundskoleutbildning som hade 

ingått i World Values Survey-undersökningen 2011. Resultaten av enkätundersökningen 

visar att det finns en skillnad i demokratiförtroende mellan elever som går i en skola av 

hög kvalité och elever som går i en skola med låg kvalitet. Återigen är det viktigt att 

påpeka att begreppet kvalité i denna uppsats i första hand motsvarar det genomsnittliga 

meritvärdet för skolornas årskurs nior de senaste fem åren.  

 

En svår hypotes att pröva 
Som jag varit inne på tidigare så har hypotesen fått en del kritik, att den i Lindberg och 

Svenssons bok inte bygger på något stort empiriskt underlag vilket i viss mån kan 

medföra att den kan upplevas som lite bräcklig och svårdefinierad. Trots detta är det 

ändå ett försök till att försöka hitta en förklaring till ungas ökande demokratiförtroende. 

Möjligtvis är de senaste årens skolpolitik och den avreglering samt marknadisering av 

skolan som ägt rum inte den enda bakomliggande faktorn. Men som jag redogjorde för i 

analysen så kanske det är så att en kvalitetssänkning i det långa loppet kan medföra en 

liknande effekt som att inte ha tillgång till utbildning överhuvudtaget vad gäller 

accepterandet och tilliten till demokrati.  

 

Att pröva hypotesen var i mitt personliga fall en svår och omfattande process då det inte 

var så lätt att få grundskolor att ställa upp. Om det berodde på att de under denna period 

av året är extra upptagna på grund av nationella prov och terminsslut eller som en skola 
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påpekade att de var forskningströtta i egenskap av att vara en utsattskola kan det bara 

spekuleras kring. Vidare har jag har blivit medveten om hur omfattande skolväsendet är 

och hur diverse faktorer samspelar och påverkar varandra. En hypotes lik den som 

Lindberg och Svensson presenterar kan te sig otydlig och oidentifierbar. Jag försökte 

dock utifrån det som framkom i ”rösträtt till salu” att formulera frågor som kunde 

spegla författarnas argumentation. Eftersom enkätens målgrupp bestod av 15 till 16 

åringar var jag ändå tvungen att kompromissa, främst vad gällde formuleringar men 

även omfattning. Trots att detta inte är en massiv studie så kan den ändå fungera som 

utgångspunkt i kommande forskning. Resultaten av min undersökning kan utifrån att en 

liknande studie som genomförs bland ungdomar mellan 15-16 år fördelade på skolor 

med bra och sämre resultat där frågor kring deras attityd till demokrati och deras 

upplevelser av medvetenhet, framtidshopp och politikertilltro i skolor och i 

bostadsområden likt dem som förekommer i denna studie i viss mån kunna ha en grad 

av representativetet och generaliserbarhet givet dessa förutsättningar och variabler. I 

denna studie ligger fokus på de huvudfrågor och den hypotesprövning som redovisas i 

analysen och därför skulle jag i vidare forskning föreslå en fördjupad kontextuelisering 

av en mer miljömässig karaktär i förhållanden till de variabler som presenteras i denna 

uppsats. 

 

Ute på fältet 
När det kommer till en studie där en enkätundersökning ska genomföras tar man  i vissa 

fall en större risk då det finns diverse logisitiska, planeringsmässiga och 

kontaktberoende faktorer att ta hänsyn till utöver de författarmässiga och intelektuella 

utmaningar en uppsatsskrivande student ofta stöter på. Dock tycker jag ändå att det är 

värt den lilla extra mödan då det finns något nyttigt med ute på fältet träffa dem man 

senare ska skriva om. ”Så dåliga frågor, de är så självklara[…]vadå militären tar 

över? Vi bor inte i Venezuela.”, var det en niondeklassare som påpekade när denne 

snabbt skummat igenom frågeformuläret. En del skulle kanske ha tagit illa upp av denna 

kommentar, men personligen tyckte jag istället att det var framtidsgivande och ett prov 

på att det trots allt finns unga som värnar om demokrati och som ser demokratiska 

värderingar som en självklarhet.  

 

Risk för politisering 
Det kan finnas en risk att debatten om avregleringen av skolan och dess konsekvenser 

för kvaliteten tenderer att bli ideologisk färgad och där olika politiska läger samsas om 
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att ta politiska poäng. Det finns synpunkter på att diskursen om att det skulle vara 

avregleringen av skolan som skulle ligga bakom utanförskap, segregation och som i sin 

tur skulle leda till sämre demokrater är politisk färgat med klara socialistiska färger. 

Istället för att lägga allt ansvar på de marknadsanpassade reformerna skulle det 

exempelvis istället utifrån en moderniseringteori kunna hävdas att de antidemokratiska 

tendenserna bland unga beror på den skepticism kring temporära ojämlika förhållanden 

som uppstår under transitonsfasen när det tidigare konservativa utbildningsystemet 

genomgår strukturella förändringar. Något som bör lösa sig självt när marknaden 

reglerats och samtliga grupper fått tillgång till bästa möjliga välstånd73     

 

Det viktiga bör inte vara hurvida stat eller maknad ska diktera reglerna för skolväsendet 

utan fokus bör med fördel ligga på de kvalitetsbarriärer som Rothstein och Blomqvist 

redogör för och som svensk välfärd alltid vilat på: lika tillgång, lika behandling, lika 

och genomgående hög kvalitet, det strategiska bevarandet av solidariteten samt social 

integration. Det är när dessa glöms bort eller negligeras som vi börjar spela ett högrisk 

spel med det som varit det bästa vapnet mot diktatur och odemokratiska styrelsesätt runt 

om i världen, nämligen utbildning. Inte nödvändigtvis tillgången till utbildning, utan 

som jag diskuterade om tidigare utifrån en uppdaterad vision av Lipsets teori om 

arbetarklassens auktoritarism, kvaliteten av denna utbildning. 

 

Bra betyg = Bra demokrat? 
Om nu utbildning, vilket i Sverige och i väst ses som en självklarhet och nästintill är en 

civil rättighet i de flesta länder. Hur kommer det sig då att World Values Survey-

undersökningen 2011 visar att tunga verkar ha blivit mindre demokratiska och blivit 

mer positiva till en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdagen och allmänna 

val? Enligt Lipsets teori borde exempelvis förhållanden, likt dem som idag råder i 

Sverige försvåra en "avdemokratisering" eftersom den demokratisering som ägt rum till 

stor del förutsatts av den ökade utbildningens roll i att sprida demokratins 

grundförutsättningar. Kan det vara så att en försämring av utbildningens kvalité i 

längden kan betyda lika mycket som att inte ha tillgång till en utbildning 

överhuvudtaget? Med ett val väntandes runt hörnet kommer nog skolfrågan att 

diskuteras vilt i morgonsoffor, debattprogram och runt köksborden. Förhoppningsvis är 

det någon som tar upp demokratiaspekten av en bristande skola. Att det klyschiga 

73 J. Blondel, Comparative Government, (United states, Anchor Books edition, 1969) s.70 
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kvalité bör gå före kvantitet också bör gälla skolväsendet och för all del även resten av 

välfärdssektorn. Kanske är det inte mer komplicerat än att bra betyg producerar bra 

demokrater.  
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Bilaga. 1 
 
 

 
 
Här  kommer en enkätundersökning riktad till dig som går i årskurs nio. 
Undersökningen syftar till att få en större inblick i vad elever i slutet av sin 
grundskoleutbildning tycker och tänker kring demokrati. Ditt medverkande bidrar 
förhoppningsvis till en intressant inblick i hur ungdomar förhåller sig till demokrati och 
framtid. 
 
Undersökningen är helt anonym. Ta god tid på dig att svara och läsa igenom frågorna.  
Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 



  
 

1) Vilket år är du född?     19__________ 
 
2) Är du man eller kvinna?            Kvinna          Man     
 
Födelseland?     
 
3) Jag själv:            Sverige                  Annat, ange vilket här: 
_______________________________ 
 
4) Far:                     Sverige                  Annat, ange vilket här: 
_______________________________ 
 
5) Mor:                   Sverige                   Annat, ange vilket här: 
______________________________ 
 
Vilken utbildning har dina föräldrar? Ange deras högsta examen enligt följande: 
 
                     Grundskola/motsvarande       Gymnasium/motsvarande      Universitet/högskola  
6) Far                                                                                                             

7) Mor                                                                                                              

8) Boendeform?                                             Villa                   Lägenhet             Radhus 

Ditt betyg höstterminen 2012: 

9) Matematik:                                   IG          G           VG         MVG 

10) Svenska:                                      IG           G           VG        MVG 

11) Engelska:                                     IG           G           VG       MVG 

12) Samhällskunskap/SO:               IG           G           VG       MVG 

_____________________________________________________________________________ 

13)Hur nöjd är du med dina betyg totalt sett? 
        Mycket          Ganska                        Varken                   Ganska               Mycket 
          nöjd                nöjd                nöjd eller missnöjd       missnöjd            missnöjd 
                                                                        
 
14) Hur bra tycker du att din skola är? 
        Mycket          Ganska                        Varken                   Ganska               Mycket 
            bra                bra                       bra eller dålig               dålig                    dålig 
                                                                        
15) Hur bra du tror att din skola är i jämförelse med de flesta andra skolor i din 
närhet/kommun?  
        Mycket           Bättre                        Varken                     Sämre               Mycket 
         bättre                                      bättre eller sämre                                       sämre 
                                                                        
 

III 



  
 

16) Skulle du ha velat gått i en annan skola om du fått välja? 
             Ja                  Nej                          
                                                 
 
17) Tror du att du skulle ha fått bättre betyg om du skulle ha gått i en annan 
skola? 
             Ja                  Kanske                  Nej                          
                                                            
 
18) Hur intresserad är du av politik och samhällsfrågor?  
            Mycket                      Ganska               Inte särskilt            Inte alls 
       interesserad               intresserad          intresserad          intresserad 
                                                                
 
19) Är du medlem i något politiskt ungdomsförbund? 
           Ja                     Nej                      Nej, men skulle kunna tänka mig att bli det 
                                                  
 
 
Nedan följer en beskrivning av olika typer av politiska system. 
Kryssa i hur bra du tycker det vore om dessa skulle råda i 
Sverige. 
 
20) Ha en stark ledare som inte behöver bry sig om riksdag eller val 
         Mycket bra          Ganska bra           Ganska dåligt               Mycket dåligt 
                                                                   
 
21) Att ha experter istället för en regering som tar beslut grundat på vad de anser 
vara det bästa för landet.  
         Mycket bra          Ganska bra           Ganska dåligt               Mycket dåligt 
                                                                   
 
22) Att Sveriges militär styr landet. 
         Mycket bra          Ganska bra           Ganska dåligt               Mycket dåligt 
                                                                   
 
23) Att som idag ha ett demokratiskt politiskt system där folket utser politiker genom 
allmänna val. 
         Mycket bra          Ganska bra           Ganska dåligt               Mycket dåligt 
                                                                   
-
_____________________________________________________________________________
_____ 
24) Hur viktigt är det för dig att leva i ett land som styrs på ett demokratiskt sätt?     
        Mycket          Ganska                        Varken                   Ganska                Inte alls 
          viktigt           viktigt                            eller                     oviktigt                 viktigt 
                                                                        

 
 

IV 



  
 

Vad tycker du om följande påståenden? 
25) ”Militären tar över när regeringen är inkompetent” 
         Mycket bra          Ganska bra           Ganska dåligt               Mycket dåligt 
                                                                   
 
26) ”Folket ska lyda sina ledare” 
         Mycket bra          Ganska bra           Ganska dåligt               Mycket dåligt 
                                                                   
 
Skulle du kunna tänka sälja din röst till ett politiskt parti om: 
 
27) du blev erbjuden en mindre summa pengar?          
             Ja                  Kanske                  Nej                          
                                                            
28) någon i din närhet (ex. familjemedlem) skulle bli erbjuden ett jobb?  
             Ja                  Kanske                  Nej                          
                                                            
29) du fick en iPad?                                                                                                           
             Ja                  Kanske                  Nej                          
                                                            
 
 
Hur mycket håller du med om följande påståenden? 
 
30) Politiker i allmänhet gör sitt bästa för att alla elever i Sverige ska få den bästa 
möjliga utbildning                                                                                Håller 
        Håller helt           Håller delvis                 Varken               i stort  sett          Håller inte alls 
            med                        med                           eller                  inte med                     med 
                                                                               
 
31) Politiker är intresserade av vad ni ungdomar har att säga  
                                                                                                    Håller 
        Håller helt           Håller delvis                 Varken               i stort  sett          Håller inte alls 
            med                        med                           eller                  inte med                     med 
                                                                               
 
32) Politiker bryr sig om de ungdomar som inte går ut med fullständiga betyg 
                                                                                                   Håller 
        Håller helt           Håller delvis                 Varken               i stort  sett          Håller inte alls 
            med                        med                           eller                  inte med                     med 
                                                                               
     
33) Man kan lita på politiker i allmänhet     
                                                                                                   Håller 
        Håller helt           Håller delvis                 Varken               i stort  sett          Håller inte alls 
            med                        med                           eller                  inte med                     med 
                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

V 



  
 

34) Hur engagerade skulle du säga att dina föräldrar är i dina studier? (ex. 
läxhjälp) 
        Mycket                     Ganska                         Inte så                        Inte alls 
     engagerade            engagerade                 engagerade                engagerade 
                                                                      
 
35) Hur bra tror du att din framtid kommer att bli?  
         Mycket bra             Ganska bra          Osäker/Vet ej           Ganska dålig                Mycket dålig 
                                                                                      
 
36) Hur ofta brukar du känna oro inför framtiden? 
         Mycket             Ganska              Inte alls           Känner aldrig 
             ofta                  ofta                    ofta                    oro 
                                              
 
37) Hur ofta brukar du oroa dig för att dina nuvarande betyg inte ska räcka till i 
framtiden? 
         Mycket             Ganska              Inte alls           Känner aldrig 
             ofta                  ofta                    ofta                    oro 
                                              
 
38) Hur viktigt tycker du det är att anstränga sig i skolan och få bra betyg? 
        Mycket              Ganska            Varken            Ganska         Inte alls 
          viktigt               viktigt                eller              oviktigt          viktigt 
                                                          
 
39) När det kommer till dina studier (ex. plugga inför ett prov), känner du att du 
alltid gör ditt bästa? 
             Ja                    Ibland                  Nej                          
                                                            
 
40) Tror du att bra utbildningsresultat påverkar dina möjligheter till ett bra liv? 
             Ja                  Kanske                  Nej                          
                                                            
 
41) Har du tänkt läsa vidare på högskola/universitet? 
             Ja                  Kanske                  Nej                          
                                                            
 
                                                                                                                      
 

Återigen, tack för din medverkan!! 
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