
”Demokrati är 
inte så viktigt för 
dagens unga             
  svenskar” 

Många unga svenskar vill inte ha 

demokrati utan skulle istället vilja 

att en diktator styrde Sverige. Det 

visar undersökningar från World 

Values Survey som är en grupp 

människor som undersöker vad 

människor tycker och tänker om 

olika saker. 

Unga svenskar kan tänka sig att sälja sin 

röst på politiker som ska styra kommunen, 

riksdagen och landstinget för pengar. 21 

procent av 18 – 29 – åringarna kan tänka 

sig att byta parti från till exempel 

moderaterna till miljöpartiet för pengar. 

Många ungdomar kan också tänka sig att 

ge bort sin röst om en riksdagsman skulle 

fixa ett jobb åt honom eller henne.  

Många ungdomar tror inte att det spelar 

någon roll om vi har demokrati eller inte. 

26 procent tycker att det vore ganska eller 

mycket bra om Sverige styrdes av en 

diktator. 

De äldre i Sverige som har erfarenheter av 

diktatur tycker att demokrati är bra. För 

97 procent av dem är det mycket viktigt 

att de lever i ett land som har demokrati. 

Staffan Lindberg, forskare i statsvetenskap 

har några tankar om varför ungdomar inte 

vill ha demokrati eller inte bryr sig. 

 

 

 

 

 

 

- Det kan bero på att lärarna i 

grundskolan och gymnasiet inte 

har pratat med sina elever om 

demokrati och varför det är viktigt. 

Vi som arbetar på universitetet och 

utbildar lärare har ett stort ansvar 

att berätta för studenterna att det 

är viktigt att prata om demokrati i 

undervisningen. 

Vi vet också att de ungdomar som 

inte vill ha demokrati litar inte på 

de politiker som bestämmer. De 

ser också mindre på nyheter på tv 

än andra. 

Att ungdomar inte vill ha 

demokrati kan också bero på att 

politikerna inte varit bra på att 

berätta för svenska folket vad de 

olika partierna tycker och tänker 

och vad som är skillnaderna mellan 

partierna. 

I länder som Tunisien, Egypten, 

Jemen och Libyen, kämpar och dör 

ungdomar för att de vill ha rösträtt 

och demokrati. Ungdomars 

negativa attityd är inte bra för 

demokratin och människors lika 

värde, menar Staffan. 

 

http://www.google.se/imgres?q=nej+till+demokrati&um=1&hl=sv&biw=1280&bih=843&tbm=isch&tbnid=eiNOxezZi31SQM:&imgrefurl=http://www.facebook.com/group.php?gid=162043220479945&docid=X9v-EjRr2QhNqM&itg=1&imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/50253_162043220479945_1685_n.jpg&w=200&h=243&ei=fDa6Tp-bB8n64QT14KGrCA&zoom=1


Frågor till artikeln: 

 

1. Vad är många unga svenskar negativa till? 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

2. Vad är många unga svenskar positiva till? 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Vad kan 21 procent av 18 – 29 – åringarna tänka sig att göra? 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

4. Vad tycker de äldre i Sverige om demokrati? 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

5. Vad är viktigt att tänka på när man arbetar som lärare enligt Staffan? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



 

6. Vad tror Staffan Lindberg att det beror på att ungdomar inte vill ha 

demokrati? (Berätta flera saker) 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

7. Vad har du för erfarenheter av demokrati och diktatur? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

8. Tycker du demokrati är bra eller dåligt? Varför? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 


