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Abstract 
Previous research has shown that teaching material reproduces ideology; and ac-

cording to the professor in History of Ideas, Sven-Eric Lied man, ideology can be 

read out in all sorts of texts. This is in contrast with the Swedish curriculum, which 

claims that the teaching should be objective and comprehensive. The aim with this 

study is to investigate if there is any reproduction of ideology in social science text-

books. With this background I have examined four social science textbooks, by using 

qualitative research methodology and ideology analysis.  Results showed that all 

four textbooks are reproducing ideology. In the analysis I have been using the meth-

odological framework, ideal types and for this purpose three ideologies; Liberalism, 

Revisionism and Conservatism were defined. The interpretation of the results was 

that the dominating reproductions in the textbooks exhibited liberalism and revision-

ism, but some conservative reproductions could be found in the schoolbooks as well. 

Many of the reproductions were read out latent in the books. The authors were also 

using evaluative written language and a lot of watchwords.  The results correspond 

with the majority of previous research.  

 

Key Words: Textbook analysis, qualitative research, civics, subject didactics, ideal types, 

Swedish curriculum, liberalism, conservatism, revisionism 
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1. Inledning 
Under mitten av 2000-talet, pågick det en debatt om huruvida läroböcker används 

som politisk propaganda i det offentliga rummet eller inte. Bland annat skrev Ulla 

Johansson i Aftonbladet (2006) : ”En borgerlig ideologi genomsyrar […] skolans 

undervisning”, medan Mauricio Rojas (2007 a) i ett inlägg i Dagens Nyheter istället 

menade att: ” […] läroböcker från ansedda förlag som Bonnier och Liber är kryddade 

med propaganda från socialdemokraterna och vänsterpartiet”. Under senare år har 

det varit tyst i media men år 2015 hävdade Mikael Delin i Dagens Nyheter att många 

läroböcker i historia systematiskt bortsåg från kvinnornas roll. Han menade att end-

ast 13 % av personerna som beskrevs i läroböckerna var kvinnor (Dagens Nyheter, 

2015). Diskussionen kring utformandet av läromedel tycks således fortgå. Forskaren 

Klas-Göran Karlsson (2011), menar vidare att läroböcker har med maktutövning att 

göra och det finns stora möjligheter att påverka människors föreställningar om olika 

företeelser (Karlsson, 2011, s. 44). Eftersom läroböckerna är fakta på papper mellan 

två pärmar, så uppfattas informationen som väldigt konkret (Karlsson, 2011, s. 45), 

eller ”som maktens representationer i skolvärlden” (Karlsson, 2011, s. 45). Läroböck-

er kan både ge upphov till makt, men också vara en konsekvens av makt (Karlsson, 

2011, s. 46).  

 

Boel Englund (2011) anser att läroböckerna har en väldigt stark position i skolunder-

visningen idag och det är få lärare som väljer att arbeta helt utan läroböcker 

(Englund, 2011, s. 280). Att läroboken fyller en viktig funktion, styrks av forskarna 

Staffan Selander och Dagrun Skjelbred (2004) som i sin bok Pedagogiske tekster for 

kommunikasjon og læring (2004) hävdar, att läroboken fortfarande anses vara det vik-

tigaste hjälpmedlet vid undervisning. De menar att läroboken är en tolkning av läro-

planen i och med att den poängterar vad läromålen är i en kurs (Selander & Skjel-

bred, 2004, s. 77-91). Karlsson hävdar till och med att läroböcker trycks upp i väldigt 

stora upplagor, där endast koranen, och andra kanoniska texter, kan konkurrera med 

läroböckerna vad gäller spridningen (Karlsson, 2011, s. 45). De två ämnesdidaktiker-

na Sture Långström och Arja Virta (2016) menar att läroböckernas funktion inom 

samhällskunskapen har förändrats på senare år. Tidigare användes de främst för att 

återge en ”korrekt sanning”, men idag utnyttjas de bland annat för att strukturera 

och sovra information för eleven (Långström & Virta, 2016, s. 175). De två debattar-

tiklarna ovan pekar på att vitt skilda politiska ideologier skulle kunna påverka 

undervisningen. Det finns även en del forskning som har undersökt vilken ideologi 

olika läroböcker utgår ifrån. I didaktikerns Jörgen Mattlars (2008) avhandling, menar 

författaren exempelvis att vissa läroböcker i svenska som andraspråk, utgår från en 
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socialdemokratisk ideologi, medan andra böcker har tydliga liberala och konserva-

tiva inslag (Mattlar, 2008). Å andra sidan, är det kanske inte helt förvånande att läro-

böcker innehåller ideologiska ställningstaganden. Eller som Sven-Eric Liedman ut-

trycker det: ”Allt som bär spår av medveten mänsklig verksamhet tycks i alla fall 

kunna tolkas i ideologiska termer” (Liedman & Nilsson, 1989, s. 23). Ämnesdidakti-

kerna Sture Långström och Arja Virta (2016), menar att läroböcker, inte minst inom 

samhällskunskap, kan återge en ståndpunkt som är onyanserad. Risken finns således 

att viktiga aspekter av ett ämne utelämnas (Långström & Virta, 2016, s. 177). I läro-

planen (2011) för gymnasieskolan står det att: ”Skolan ska vara öppen för skilda upp-

fattningar och uppmuntra att de förs fram” och att ”Undervisningen ska vara saklig 

och allsidig” (Lgy 11, 2011, s. 6). Vidare i ämnesplanen (2011) för samhällskunskap 

pekar man på: ”Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna 

breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper om människors livsvillkor med ut-

gångspunkt i olika samhällsfrågor ”(Skolverket, 2011, s. 1). Detta innebär att eleven 

skall lära sig förstå hur olika ideologier exempelvis tolkar olika ekonomiska aspekter, 

dvs har en mångsidig bild av detta ämne. Enligt didaktikerna Agneta Bronäs och 

Niclas Brunebo (2010) har de anställda inom utbildningsväsendet även en skyldighet 

att följa läroplanen och försöka upprätthålla kravet på allsidighet, men att det ibland 

kan vara svårt att omsätta läroplanen till handling (Bronäs & Brunebo, 2010, s. 29). 

Trots detta faktum är det viktigt att belysa om tillgängliga läroböcker går emot läro-

planen och att göra lärare medvetna om detta. De fortsätter skriva: ”För att kunna 

analysera och förbättra sin undervisning måste läraren reflektera över den. […] Äm-

nesdidaktiska resonemang handlar just om denna systematik och underbyggnad i 

relation till ett ämne och de kunskapsmål som undervisningen omfattar” (Bronäs & 

Brunebo, 2010, s. 20).  Därmed är det viktigt att uppmärksamma, om läroböckerna 

har en slagsida åt det ena eller andra hållet, för att undervisningen skall bli bättre.  

Utifrån idéhistorieprofessorn Sven-Erik Liedmans och andra forskares åsikter inom  

området att allt, å ena sidan, kan tolkas i ideologiska termer och att läroplanen och 

ämnesplanen, å andra sidan, proklamerar för en saklig och allsidig undervisning, så 

är det intressant att undersöka vad några av dagens använda läroböcker i samhälls-

kunskap visar. Går det att urskilja någon ideologi i de valda läroböckerna? Präglas 

de i så fall av en ideologi eller flera? I så fall vilken? Samhällskunskap måste ses som 

ämnesdidaktiskt viktigt i detta avseende då det ger möjlighet till utrymme för ideo-

logiska tolkningar. En central fråga är om det valda källmaterialet i någon mån stri-

der mot nuvarande läroplan? Hur omfattande är det? Jag avser då att undersöka 
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vilka ideologiska uttryck som går att uttolka i de fyra läroböcker som används fre-

kvent i ämnet samhällskunskap på gymnasiet.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt från det redogjorda problemet; att den spänning som råder mel-

lan styrdokumentetens krav på saklighet och allsidighet och den ideologiska ladd-

ning som alla läroböcker uppenbarligen torde ha, så är syftet att studera om det sker 

reproduktion av ideologi, i fyra samhällskunskapsläroböcker som är allmänt före-

kommande på gymnasiet idag. Den eller de ideologisk(a) reproduktion(er) som i så 

fall kan uttolkas i läroböckerna kommer att identifieras genom att använda ideologi-

analys. Jag utgår från Sven-Eric Liedmans tes att allt material kan tolkas utifrån ideo-

logiska termer och det har resulterat i följande specifika frågeställningar:  

 Sker det reproduktion av liberal, konservativ eller reformistisk socialistisk 

ideologi i det undersökta källmaterialet? 

o Om så är fallet, vilken eller vilka ideologier är dominerande i det un-

dersökta källmaterialet? 

o Om det sker reproduktion av dessa ideologier, hur kommer dessa tre 

ideologierna till uttryck i det undersökta källmaterialet? 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1 Teori 

Framställningen av de olika teorierna är förenklade för att passa mitt syfte och möj-

liggöra en analys av läromedlen. Beskrivningen har dessutom anpassats för att 

kunna skapa tre idealtyper. I litteraturen finns det en rad olika definitioner av poli-

tiska ideologier men jag har valt att främst utgå från den som beskrivits av Larsson 

(2014). För att komplettera och stödja de politiska beskrivelserna i denna bok har en 

del annan litteratur använts. Men vad är då en ideologi? 

2.1.1 Ideologi 

Göran Bergström och Kristina Boréus (2012) skriver att en idé är något som kan anses 

vara en konstruktion av diverse tankar som till viss del är stabila och även påvisar ett 

sammanhang, till skillnad från ombytligare ting såsom attityder. Ideologibegreppet 

uppfattas vanligtvis som en samling av idéer, ett synsätt, som berör samhället och 

det finns två dominerande definitioner, där ideologi antingen är en typ av idésystem 

eller något där ideologiers tjänster är införlivade i själva begreppet. Med detta menas 



HT 16  Fredrik Nyman Gunnarsson 

Mittuniversitetet 

Handledare: Lars Sandin 
 

7 

att ideologier bidrar till olika samhälleliga definitioner; t.ex. gör vissa klassintressen 

legitima eller bidrar till sammanhållningen i samhället. Ett exempel på den sist-

nämnda definitionen är Marx syn på ideologi, medan den första definitionen är be-

tydligt neutralare. Denna förespråkas därför av många forskare, eftersom den inte 

konstruerar vilka följder en ideologi kan ha på samhället eller det politiska systemet 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 140-141). Sven-Eric Liedman konstaterar att ideologi-

begreppet är ett mycket komplext begrepp, då detta definieras på olika sätt och stän-

digt är föränderligt (Liedman, 1989, s. 8-10). Han menar att oavsett hur man vrider 

och vänder på ideologibegreppet existerar det en dubbeltydighet (Liedman, 1989, s. 

10). Han styrker de andra författarnas ståndpunkter, att ideologibegreppet bör vara 

neutralt och att ideologi är ett system av tankar, föreställningar, åsikter och värde-

ringar. Ett exempel på ideologi som neutralt begrepp, enligt honom, är begreppsbe-

stämningar såsom liberal ideologi (Liedman, 1989, s. 11). Å andra sidan, menar Lied-

man att ideologi även kan vara ”något falskt eller åtminstone något illusionistiskt, 

något snedvridet, en stollighet eller rent av ett lurendrejeri” (Liedman, 1989, s. 11). I 

och med att den neutrala definitionen är vanligast, så kommer jag att använda 

denna. Ytterligare belägg för detta val är att jag avser att undersöka om tre politiska 

ideologier kommer till uttryck i mitt källmaterial, dvs system av tankar, åsikter, vär-

deringar och förställningar eller helt enkelt sammansatta idéer, och inte vilken funkt-

ion ideologi har i samhället. Nedan beskrivs de tre ideologierna som jag har använt 

mig av i min analys; liberalism, konservatism och reformistisk socialism.  

2.1.2 Liberalism 

Reformeringen av liberalismen har skett ett flertal gånger under 1800- och 1900-talet. 

Idéerna härstammar från 1700-talet, från den s.k. upplysningstiden då många tankar 

om liberalism växte fram (Larsson, 2014, s. 29). Definitionerna av liberalism, liksom 

för andra ideologier är många. Min definition representerar grundvärderingarna 

inom liberalismen och är tagen från Larsson (2014), Halldenius (2011) och Courtland 

(2014). 

Liberalismen är den första ideologin som accepterade särskiljandet mellan verklig-

hetsomdömen och värdeomdömen; sålunda ”Hur det är” och ”hur det bör vara”. 

Liberalismen förankrar därmed inte sina normer i en realitet ouppnåelig för männi-

skorna. Ett viktigt steg i denna process är den utilitaristiska läran om moralen (Lars-

son, 2014, s. 31). Denna introducerades av filosofen Jeremy Bentham, som menade att 

liberalismens fokus låg på att förbättra villkoren för arbetarklassen samt att göra de 

fattiga rikare och inte de rika fattigare (Courtland, 2014). Den moraliska läran som 
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introducerades av Bentham, är alltjämt en av liberalismens viktigaste värdegrunder 

(Larsson, 2014, s. 31). Parollen för denna lära är: ”Största möjliga lycka för största 

möjliga antal” (Larsson, 2014, s. 31). Kortfattat innebär detta att varje aktör trånar 

efter nytta eller lycka och varje aktörs strävan efter detta, får ej inskränka andra aktö-

rers nytta eller lycka (Larsson, 2014, s. 32). Larsson menar att: ”I praktiken kan denna 

norm översättas till att vad som är nytta avgörs av majoriteten, under hänsynsta-

gande till minoriteten eller minoriteterna”(Larsson, 2014, s. 32). Detta kan dels syfta 

på det reella och fysiska men också på andliga nyttor. Från början avsåg liberalismen 

att det reella välståndet maximerades om varje aktör ansvarade för sin egen välfärd. 

Skälen för tankefrihet, yttrandefrihet och handlingsfrihet är att denna frihet styrs av 

aktörernas karaktär. En social verklighet, utan friheterna skulle medföra en föränd-

ring till det sämre av den materiella och kulturella progressionen (Larsson, 2014, s. 

32; Courtland, 2014).  

Liberalismens människosyn innebär att alla människor, oavsett kön och etnicitet 

skall ha samma rättigheter gällande det politiska och det sociala tillståndet (Court-

land, 2014). När det kommer till den ekonomiska och den politiska liberalismen, så 

anser båda att den enskilda aktören har en fallenhet och kunnande för att själv 

granska sina intressen och jämföra mellan olika valmöjligheters konsekvenser. Att 

aktörer är rationella, är en viktig liberal tanke angående människan (Larsson, 2014, s. 

34; Courtland, 2014). Att alla individer har en skyldighet att behandla andra indivi-

der på samma sätt som de själva vill bli behandlade är en självklarhet och definition-

en av jämlikhet enligt den liberala filosofen Ronald Dworkin. Alla människor är lik-

ställda och jämlika, men det är också viktigt att varje individ uppfattas som olika. 

Jämlikhet innebär inte att alla individer alltid skall behandlas likadant (Larsson, 2014, 

s. 34). Lena Halldenius styrker denna ståndpunkt, och uttrycker sig som att liberal-

ismen ”inte är intresserad av jämlik fördelning, utan av jämlikhet i fördelning” 

(Halldenius, 2011, s. 76). Det finns en risk att den förstnämnda, jämlik fördelning, leder 

till ett samhälle med alltför tydliga och begränsande ramar, vilket innebär en in-

skränkning på varje individs möjligheter i livet och på personens konsumtion (Lars-

son, 2014, s. 34; Courtland, 2014). Liberalismen anser att människans psykologi är 

konstruerad på det sättet att utan incitamentet att få det bättre, så kommer männi-

skan inte heller sköta sina resurser på ett rationellt sätt eller arbeta för att förbättra 

sin tillvaro (Halldenius, 2011, s. 77). 

Liberalismen vill frigöra individen i största möjliga mån, speciellt från statligt under-

tryckande. Det existerar en gemensam liberal misstanke mot kollektiva lösningar, då 

statsmakten ses som det största hotet mot individens frihet (Larsson, 2014, s. 35; 
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Courtland, 2014). Detta innebär helt enkelt att relationen är ansträngd mellan liberal-

ismen och staten. Å ena sidan, så tycker liberalismen att staten inskränker den libe-

rala friheten, men å andra sidan anses staten även som något nödvändigt (Hallde-

nius, 2011, s. 105).  

Liberalismen såg den franska revolutionen som ett negativt exempel på samhällsför-

ändring, vilket har varit en bidragande faktor till att liberalismen ser det gradvisa 

samhällsbyggandet som det bästa. Karl Poppers teorier kring detta har påverkat 

liberalismen i hög grad (Larsson, 2014, s. 35). Kortfattat menar han att man inte skall 

måla upp bilden av en idealstat. Istället ska de mest akuta problemen bekämpas först 

och sedan går det bra att gå vidare (Larsson, 2014, s. 35-36; Courtland, 2014). Detta 

underlättar ”samförstånd, demokratiska metoder och samhällsförändring utan att 

använda våld” (Larsson, 2014, s. 36). Popper har i och med detta markerat var grän-

sen för användandet av politiskt våld går. Våld är acceptabelt vid störtande av dikta-

turer och upprättande av demokratiska institutioner, men inte för att uppnå en ideal-

stat (Larsson, 2014, s. 36).  

Den liberale tänkaren John Stuart Mill ville skapa en motsvarighet på den politiska 

arenan som den ekonomiska marknaden, det vill säga en politisk marknad. Detta har 

liberalismen anammat, vilket innebär att alla aktörer skall ha möjlighet att göra en 

giltig efterfrågan. Redskapet för att uppnå detta var den allmänna rösträtten (Lars-

son, 2014, s. 37). Demokrati är det styrelseskick som anses vara bäst enligt de flesta 

liberaler (Halldenius, 2011, s. 119).  

Liberalismen har traditionellt sett stått för privat ägande av produktionsmedlen, 

motstånd mot politisk styrning av marknaden och marknadshushållning (Larsson, 

2014, s. 40; Courtland, 2014), vilket innebär att fri marknad och marknadsekonomi 

har varit centrala utgångspunkter för liberalismen (Courtland, 2014). Larsson menar 

dock att det har skett förändringar på 1900-talet. Under tidigt 1900-tal övergav liber-

alismen Laissez-faire-doktrinen1 och började då strida för sociala reformer och lagstift-

ning och på sätt mildra de sociala följder som uppkommer vid marknadsekonomi. 

Ekonomiska sammanslutningar, som anses vara monopol, godtogs. Teorier skapades 

av liberaler för att motverka ekonomiska kriser. Progressiv beskattning blev vanlig i 

både Västeuropa och USA, efter andra världskriget (Larsson, 2014, s. 40-41; Court-

land, 2014). Den liberala idétraditionen kräver att alla individer skall få ungefär 

                                                      
1 ”Inom ekonomin en uppfattning enligt vilken individer och företag fritt bör få be-

sluta, utan inblandning av staten, hur de ska använda sina resurser för att samhällse-

konomin ska fungera bäst” (Nationalencyklopedin C, 2006) 
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samma möjligheter i livet. Allas tillgång till utbildning har varit viktig för den libe-

ralistiska traditionen men även andra medel. Till exempel ville Mill, nästintill ta bort 

arvsrätten. Men den liberalistiska traditionen har även haft den ekonomiska tillväx-

ten som sitt främsta mål. Detta har medfört att den ekonomiska tillväxten ofta har 

satts i första rummet, istället för att ge alla individer en likvärdig utgångspunkt i li-

vet (Larsson, 2014, s. 40-41).  

2.1.3 Konservatism 

Ideologigenomgången av konservatismen utgår från Larsson (2014) och Hamilton 

(2015). 

Larsson (2014) menar att konservatismen är en motideologi och baserar detta på Ed-

mund Burkes teorier. Burke skrev en bok med namnet Reflections on the Revolution in 

France, där denne konservative tänkare uttrycker kritik mot revolutionen (Larsson 

2014). Grundbulten i konservatismen är att steg för steg reformera samhället. Detta 

utifrån varje lands politiska tradition och varje nations historia (Larsson, 2014, s. 43; 

Hamilton, 2015). Larsson menar att den konservativa ideologin i vår tid förespråkar 

genomgripande reformer till skillnad från det vanliga påståendet att konservatismen 

förespråkar att bevara samhället såsom det alltid har varit. Dock menar Larsson att 

konservatismen, i viss mån, vill bevara samhället i någon mening. Den politiska och 

kulturella sedvänjan är den viktigaste källan för konservatismens normer. Tradition-

en, förändras till viss del, men väldigt långsamt (Larsson, 2014, s. 47).  De konserva-

tiva är ofta misstrogna till hur och i vilken grad politiken kan påverka samhället. De 

anser istället att det är traditionen som är det viktigaste. Religionen är en annan källa 

som konservatismen ofta lutar sina normer mot (Larsson, 2014, s. 47; Hamilton, 

2015). Då är det den etablerade officiella religionen som råder i landet som är norm-

källan (Larsson, 2014, s. 47).  

Konservatismen har anammat den allmänna rösträtten, liksom liberalismen, som ett 

medel för den politiska jämlikheten. Den erkänner även att alla står lika inför lagen. 

Men här slutar likheterna med liberalismen. Konservatismen anser att människor är 

olika, exempelvis angående intelligens. Larsson menar att diverse skillnader som 

existerar mellan individer i hög grad accepteras av konservatismen (Larsson, 2014, s. 

48-49; Hamilton, 2015). Inkomstskillnader, är exempelvis ett mått på olika individers 

kapacitet att prestera. Detta innebär att konservatismen är av den åsikten att varken 

socialpolitik eller skattepolitik egentligen behöver existera och diskuteras. Konserv-

atismen anser således att skillnader mellan individer är en naturlig skiktning som 
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bland annat baserar sig på kompetens, kunnande och utbildning (Larsson, 2014, s. 

48-49). En annan viktig grundtanke för konservatismen är att det finns en mänsklig 

natur, att människan inte är god eller ond, utan både och (Larsson, 2014, s. 49). Män-

niskan är svag, felbar och självisk, och inte rationell (Hamilton, 2015). Detta reglerar 

enligt konservatismen även vad som är möjligt att åstadkomma på den politiska are-

nan (Larsson, 2014, s. 49).  

Enligt konservatismen så kretsar den sociala enheten kring nationen (Hamilton, 

2015). Nationens oberoende och autonomi och dess försvar är således väsentliga fak-

torer (Larsson, 2014, s. 49). Även familjen är en viktig social enhet och här är det för-

stås kärnfamiljen som åsyftas (Hamilton, 2015). Familjen skall bevaras och uppfost-

ran och utbildning sättas i centrum. När det gäller rättsväsen och försvar så skall 

statsmakten vara väldigt stark, dock så råder det delade meningar om statsmaktens 

inblandning på andra arenor. Den mest utbredda ståndpunkten inom konservatism-

en är att socialpolitiken skall belastas aktörer utanför staten (Larsson, 2014, s. 49-50).  

Precis som liberalismen så förespråkar konservatismen den gradvisa förändringen 

(Larsson, 2014, s. 50; Hamilton, 2015). Konservatismen skiljer sig dock från liberal-

ismen när det gäller att använda politiskt våld, där Larsson menar att konservatism-

en ställer sig kritisk till att använda politiskt våld även för att störta en diktatur. Kon-

servatismen förespråkar förändringar för att kunna motverka negativa konsekvenser 

(Larsson, 2014, s. 50-51), eller med Edmund Burkes kända paroll ”reformera för att 

bevara” (Larsson, 2014, s. 51). Förändringarna skall vara moderata (Hamilton, 2015).  

Till en början var skepticismen mot demokrati stor för de konservativa. Så små-

ningom försvann denna skepticism och de liberala demokrativärdena anammades 

(Larsson, 2014, s. 51-52).  Istället har konservatismen fokuserat på att bevara de kon-

servativa värdena fast i demokratisk fattning. Kontinuitet, stabilitet, rättsordning och 

gruppers autonomi är sådana värden som förespråkas av ideologin. Även lagar är 

viktiga för konservatismen, då dessa klargör vad man får göra och inte får göra, men 

även det faktum att detta reglerar statens rättmätighet. Vanligtvis är konservatismen 

också starka förespråkare för författningsdomstolar (Larsson, 2014, s. 52-53).  

Förespråkandet av att produktionsmedlen skall vara privat ägda, är mycket stark 

inom konservatismen (Larsson, 2014, s. 53; Hamilton, 2015). Även åsikten att politisk 

styrning av den ekonomiska marknaden är något negativt är genomträngande (Lars-

son, 2014, s. 53). Fri marknad är således att föredra enligt konservatismen (Hamilton, 

2015). Larsson formulerar det på följande sätt: ”[uteblivandet av politisk styrning vid 
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den ekonomiska marknaden] låter människornas ’naturliga ojämlikhet’ komma till 

uttryck” (Larsson, 2014, s. 53). Dock är konservatismen inte helt negativ till politisk 

styrning av marknaden, om det bevisas att den fungerar (Hamilton, 2015).  Konserv-

atismen, tvärtemot socialismen, talar för ett vidsträckt ägande av aktörerna i indu-

strin. Detta kallas ibland ägardemokrati. En annan viktig inställning inom konservat-

ismen är en kritisk syn på storindustrialismen (Larsson, 2014, s. 55; Hamilton, 2015), 

dock gäller det inte kapitalismen. Konservatismen är även kritisk mot industrial-

ismen och dess konsekvenser på sociala och miljömässiga områden. De menar att 

detta fenomen tillintetgör nationens kultur och tradition som främst lever vidare på 

landsbygden. Städer blir storstäder, med invånare som varken har några traditioner 

eller några rötter någonstans. Industriernas utsläpp medför bland annat att landskap 

som innehar kulturella värden förstörs (Larsson, 2014, s. 55).  

2.1.4 Reformistisk socialism 

När det gäller socialism kommer jag att utgå från den som Larsson benämner som 

reformistisk socialism (Larsson 2014). Han menar att detta är en socialistisk ideologi 

som icke anbefaller samhällsförändring genom revolution, utan genom gradvis sam-

hällsförändring som är icke-revolutionär och därför är ett bättre val (Larsson, 2014, s. 

85; Heywood, 2004, s. 357). Detta styrks även av Nadeem  J.Z. Hussain och Lydia 

Patton (2016). Att valet föll på denna del av socialismen, beror även på socialdemo-

kratins hegemoni i Sverige under 1900-talet. Ur historisk synpunkt bedriver social-

demokratin en politik som kan ses som reformistisk socialism (Nationalencyklopedin 

A, 2016). Ideologigenomgången av reformistisk socialism utgår från Larsson (2014), 

två utgåvor av Heywood (2004; 2012) och Hussain och Patton (2016). 

Den reformistiska socialismens centrala figur är Eduard Bernstein, tidigare kollega 

med Friedrich Engels. Den reformistiska socialismen har emellertid existerat lika 

länge som socialistiska idéer har funnits. Uppseendeväckande är att redan på 1840-

talet fanns det en del som kallade sig för socialdemokrater (Larsson, 2014, s. 85; Hus-

sain & Patton, 2016).  

Den reformistiska socialismen, till skillnad från kommunismen, är emot revolution-

ära metoder för att uppnå sina mål. Generellt argumenterar ideologin mot upproriskt 

våld (Larsson, 2014, s. 86; Hussain - Patton, 2016) och utifrån Immanuel Kants 

maxim, ”Handla alltid så att du skulle vilja att den princip efter vilken du handlar 

kan upphöjas till universell lag” (Larsson, 2014, s. 86). Människosynen påminner om 

liberalismens människosyn och ideologin har som mål att utjämna olikheter genom 
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att tillhandahålla utbildning och inkomstutjämning (Larsson, 2014, s. 86). Ideologin 

ser optimistiskt på den sociala egenskap som människor har, och tron är stark att 

man kan förbättra individerna genom att förbättra samhällsförhållandena. Dock har 

tanken att om det materiella förhållandena förbättras, så blir även människorna i sig 

goda, försvunnit till stor del. Industrisamhället är ett samhälle som är föränderligt, 

vilket medför att ständigt nya samhällsproblem uppkommer och blir annorlunda. 

Detta innebär att den reformistiska socialismen inte ser något slut på sitt uppdrag att 

förändra samhället (Larsson, 2014, s. 86-87).  

Precis som marxismen och kommunismen så avser den reformistiska socialismen att 

tilltala och förespråka arbetarklassen. Dock så avser den då inte samma sak som 

kommunismen och marxismen utan ideologin syftar som regel på folket eller lönta-

garna (Larsson, 2014, s. 87-88). Ideologin förespråkar alla människors lika möjligheter 

(Heywood, 2012, s. 315). Vidare har nationen alltid varit viktig på grund av den loja-

litet mot folket/riket som är inbyggt i själva begreppet. Detta kan förklaras av att nat-

ionen har varit den självklara politiska enheten för arbete. Det har även existerat en 

internationell tradition inom ideologin. Ett exempel på detta är EU, som stöds av de 

flesta reformistiska socialister. De ser detta som en möjlighet att sprida och förverk-

liga sina idéer utanför den nationella arenan (Larsson, 2014, s. 87-88).  

Precis som liberalismen, så anser ideologin, att samhällsförändringen skall ske grad-

vis. På så sätt kan demokratiska metoder användas, men möjligheten att komma 

fram till politiskt ömsesidig förståelse ökar också (Larsson, 2014, s. 88). Heywood 

hävdar att framstående reformistiska socialister argumenterade för gradvis föränd-

ring genom sociala reformer och på så sätt expandera välfärdsstaten (Heywood, 

2004, s. 360).  Reformisterna erkänner inte den dialektiska modellen2, som den revolut-

ionära socialismen gör. De tror att samhällets olika delar kan påverkas och förändras 

var för sig. Detta innebär till exempel att en socialistisk politik kan bedrivas utan att 

produktionsmedlen socialiseras. Till skillnaden från marxismen, så anser reformism-

en att statsmakten kan göras självständig och autonom från de aktörer som äger pro-

duktionsmedlen (Larsson, 2014, s. 88). Heywood menar att den reformistiska social-

ismen har sin grund i den liberala kapitalismen, och att samhället skall förändras 

gradvis genom reformer (Heywood, 2004, s. 357). Politiken bör vidare vägledas med 

visioner som är ideologiska, för att förena den med det socialistiska målet. Det social-

                                                      
2 Marx är upphovsmannen till den dialektiska modellen. Denna listar orsaker till 

samhällsförändring. Denna modell menar att motsättningar medför samhällsföränd-

ring (Larsson, 2014, s. 62).  
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istiska samhället är inte något naturligt utan något som måste arbetas mot ständigt 

(Larsson, 2014, s. 89).  

Den representativa demokratin med allmän rösträtt är den styrelseform som före-

språkas av denna ideologi, precis som liberalismen och konservatismen anbefaller 

(Larsson, 2014, s. 89). Den ekonomiska politiken följer främst två riktlinjer. Den första 

är att den förespråkar socialisering av näringslivet och den andra är statlig planhus-

hållning3. Det har även funnits en tredje linje, om än svagare än de två första och 

denna är företagsdemokrati4 (Larsson, 2014, s. 90-91). I Sverige kom den i form av lön-

tagarfonder (Larsson, 2014, s. 92). Heywood menar att den reformistiska socialismen 

inte vill frångå kapitalismen. Han skriver att Anthony Crosland5 menade att social-

ismens framtid innebar: ”[socialism] not as the abolition of capitalism and its re-

placement by a system of common ownership, but as steady progress made towards 

the goal of equality, a more equitable distribution of rewards and privileges in socie-

ty” (Heywood, 2004, s. 357). Inom denna gren av socialismen har dock synen på den 

ekonomiska marknaden alltid präglats av att statligt, kooperativt och privat ägande 

av produktionsmedlen kan samexistera. Synpunkten att en stor del av företagsam-

heten skall vara statligt ägd har dock funnits. Ideologin förespråkar även bruk av 

makroekonomiska styrmedel för att kunna påverka den ekonomiska marknaden i 

rätt riktning. Den anser också att staten inte behöver äga produktionsmedlen för att 

kunna ha ett inflytande på den ekonomiska marknaden, dvs socialisering av företa-

gen är ej ett måste (Larsson, 2014, s. 90-91). Progressivt skattesystem är ett medel som 

den reformistiska socialismen förespråkar för att utjämna inkomstskillnaderna mel-

lan individer, men också genom så kallade inkomstöverföringar genom socialpolitik 

(Larsson, 2014, s. 93). Exempel på ett sådant är bostadsbidrag.  

2.2 Tidigare forskning 
Det finns en del forskning som undersöker läroböckernas reproduktion av ideologi. 

En av de böcker jag tidigare nämnt är Jörgen Mattlar (2008), som i sin avhandling, 

granskat läroböcker i svenska som andraspråk. I avhandlingen analyserar forskaren 

fem läroböcker (Mattlar, 2008). Mattlars två frågeställningar lyder: ”Vilka ideologier 

produceras i läroboksmaterialet? Tonvikten läggs framför allt på representationen av 

kön, etnicitet och klass” och ”Vilka är denna ideologiproduktions relationer till läro-

böckernas målgrupp?” (Mattlar, 2008, s. 17). Mattlar hävdar att hans ideologianalys 

                                                      
3 Politisk påverkan av näringslivets kursriktning (Larsson, 2014, s. 90). 
4 De anställda får inflytande över hur företaget skall styras (Larsson, 2014, s. 90).  
5 Känd brittisk socialistisk reformist som kämpade för att frångå tanken att man 

skulle socialisera samhället ytterligare (Nationalencyklopedin B, 2016)  
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kan påvisa att läroböckerna han har undersökt är en arena för en politisk och ideolo-

gisk dragkamp, i och med att hans resultat varierar kraftigt mellan varje undersökt 

bok. Två av böckerna som han har granskat, Dikt och verklighet och På G, represente-

rar det forskaren menar har socialdemokratiska ståndpunkter. Mattlar tycker också 

att det går att tolka resultatet som ett försvar av den svenska modellen. I boken På 

tapeten anser författaren att det råder en kraftig kritik mot multinationella företag. 

Skillnaden mot de två föregående böckerna, är emellertid att det inte har gjorts nå-

gon koppling till varken socialdemokratin eller arbetarrörelsen i boken. Utmärkande 

för den är istället att olika slag av civil olydnad berörs. Mattlar menar vidare att 

boken Vi lär känna Sverige reproducerar västerländsk liberalism då den utgår från en 

jämställd medelklass (Mattlar, 2008, s. 190-191). En av de undersökta böckerna håller 

sig långt ut mot höger. Denna bejakar välfärdsstaten, men den använder sig också 

med latenta uttryck som forskaren menar ger en konservativ ståndpunkt. Det fattas 

främst en explicit jämställdhetsagenda, men också historiesynen är konservativ 

(Mattlar, 2008, s. 191). Mattlar menar att läroböcker aldrig kan skrivas på ett vis som 

uppfattas på ett neutralt och objektivt sätt, bl a beroende på att alla minoritetsgrup-

per och samhällsgrupper inte kan omnämnas i en lärobok (Mattlar, 2008, s. 197-198). 

Mattlar anser också att lärarstudenterna borde utbildas i högre grad, i läromedelsa-

nalys. Lärare behöver kritisk textanalytisk förmåga för att kunna synliggöra och pro-

blematisera olika perspektiv (Mattlar, 2008, s. 197). Det yttersta ansvaret ligger på 

den lärare som bestämmer vilken lärobok som skall användas i undervisningen 

(Mattlar, 2008, s. 197). 

Historikern Janne Holmén (2006) redogör i sin avhandling Den Politiska läroboken dels 

för vilka konsekvenser Sveriges, Norges och Finlands utrikespolitiska vägval fick 

under Kalla Kriget och dels hur de två supermakterna USA och Sovjetunionen ge-

staltades i läroböckerna i de tre länderna under samma tid (Holmén, 2006). Forska-

ren använder en komparativ metod i sin undersökning för att belysa likheter och 

skillnader mellan länderna (Holmén, 2006, s. 42). Han hävdar att förhållandena i Fin-

land, i synnerhet under 1970-talet, skiljer sig kraftigt från förhållandena i Norge och 

Sverige under samma period. I och med den ansträngda relationen mellan Finland 

och Sovjetunionen, kunde endast de läroböcker som förhöll sig relativt positiva till 

Sovjetunionen återfinnas på marknaden. Sovjetkritiken kunde både vara högre och 

större i Sverige under samma tid. Holmén menar att hans avhandling visar att det 

rådande samhällsklimatet påverkar läroböckernas utformande av det politiska stoftet 

och att detta strikt följer samhällsförändringarna. Han påpekar dock att andra har 

visat att läroböcker är konservativa och icke-föränderliga. Avvikelsen beror på att 
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denna forskning, till skillnad från hans egen, har fokuserat på material i läroböckerna 

som är trögrörliga och inte politiskt omtvistade (Holmén, 2006, s. 334-335).   

Historikern Sture Långström (1997) hävdar i sin avhandling Författarröst och läroboks-

tradition – En historiedidaktisk studie att författarens åsikter och världsbild är faktorer 

som påverkar läroboksinnehållet. Den som håller i pennan tolkar och gör bedöm-

ningar av sin egen kunskap och som kallas författarens röst (Långström, 1997, s. 48).  

Mauricio Rojas (2007 b), docent i ekonomisk historia, har skrivit (S)kolan – Om politisk 

snedvridning i grundskolans läroböcker på uppdrag av TIMBRO. TIMBRO är en del av 

stiftelsen Fritt Näringsliv (Timbro, 2016). Detta innebär att många menar att rappor-

ten är politiskt vinklad. Jag är dock av den uppfattningen att undersökningen fyller 

en funktion i och med att den är en central del av den ideologiska diskursen angå-

ende läromedel. I rapporten har Rojas granskat läroböcker i historia och geografi på 

högstadiet (Rojas, 2007 b, s. 5). Rojas har haft svårt att besluta sig för vilka böcker 

som skall undersökas, eftersom företagen som lanserar läroböckerna, av konkurrens-

skäl, är förtegna om hur stora upplagorna är och hur många exemplar som säljs av 

varje bok. Böckerna som har undersökts är: SO direkt Geografi – Ämnesboken, SO direkt 

Historia, So.S Historia – ämnesboken och slutligen SOL 3000 levande historia 7-9 (Rojas, 

2007 b, s. 6). Rojas hävdar att historiebeskrivningen är en viktig del för utvecklingen 

av samhället. Vidare menar författaren att socialdemokratin tidigt förstod vikten av 

att skriva sin egen historia och därmed göra den till ”svensk normalhistoria” och be-

hålla sin maktställning. Han skriver att den enda av de undersökta läroböckerna som 

inte förmedlar en socialdemokratisk version är Natur & Kulturs lärobok i historia, 

vilket innebär att socialdemokratin har vunnit kampen om historieskrivningen (Ro-

jas, 2007 b, s. 35). I och för sig är böckerna inte ett beställningsverk av socialdemokra-

terna och det är heller inte ens säkert att de olika forskarna förlikar sig med social-

demokratin. Det är dock detta som är intressant enligt Rojas, dvs att socialdemokra-

tins historiebeskrivning inte ifrågasätts eller granskas på ett vetenskapligt sätt. Han 

menar att 1930-talet är en viktig epok för den socialdemokratiska historiebeskriv-

ningen, där klimax nås vid socialdemokratins makttillträde. Det liberala föränd-

ringsarbete som däremot skedde på 1800-talet förbises oftast enligt Rojas (Rojas, 2007 

b, s. 37). 

Historikerna Johan Edman och Anna Maria Forsberg (2010) har gjort en undersök-

ning, som bör nämnas kortfattat även om det också är ett beställningsuppdrag. Den 

är utgiven av Arena skolinformation och är ett projekt som finansierats av ett antal 

fackförbund med målsättningen att ta fram material om arbetslivet (Arena Skolin-
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formation, 2016). Precis som Rojas rapport, så menar troligen många att denna har en 

politisk agenda som den följer. Men liksom Rojas rapport, så anser jag att det fyller 

en funktion att även nämna denna utredning, då den är en viktig del i debatten an-

gående läromedels ideologiska ståndpunkt. Rapporten heter En samhällskunskap i 

tiden – Beskrivningar och analyser av arbetsmarknaden i gymnasieskolans samhällsböcker 

1974-2008. Syftet med granskningen är att undersöka hur några läroböcker i sam-

hällskunskap beskriver arbetsmarknaden (Edman & Forssberg, 2010, s. 2). Urvalet av 

böcker har varit svårt att bestämma för författarna, då det inte förts någon statistik 

över vilka läroböcker som har använts över tid. De har emellertid lyckats identifiera 

några böcker, från olika årtionden, som har varit några av de mest förekommande 

(Edman & Forssberg, 2010, s. 4). Författarna tycker det är svårt, till skillnad från Ro-

jas, att placera in böckerna på en politisk skala från vänster till höger. De kan inte 

heller se någon tydlig partipolitisk reproducering i de olika böckerna. Dock har en så 

kallad taktisk eftertänksamhet använts, vilket innebär att man skriver utifrån den 

politiska ideologi som dominerar i samhället, för att på så sätt få spridning på sin 

produkt. Vidare menar författarna, liksom Holmén, att läroböckerna i samhällskun-

skap, ger en spegelbild av den politiska diskurs som råder i samhället vid tillfället, 

vilket är ett helt naturligt beteende. Läroböckerna har således gått från ett vänster-

perspektiv (70-talet) till ett högerperspektiv (2000-talet), men de menar ändå att detta 

inte reflekterar de politiska dagsnoteringarna. Förändringarna beror främst på ge-

nomgripande omdaningar i samhället (Edman & Forssberg, 2010, s. 24-25).  

Sandra Olofsson (2013) har skrivit ett examensarbete med namnet Människan, sam-

hället och omvärlden – En undersökning av ideologireproduktionen i svenska och tyska sam-

hällskunskapsböcker. Arbetet är gjort i ämnet utbildningsvetenskap vid Uppsala uni-

versitet. Hennes syfte med uppsatsen lyder:  

Syftet med detta examensarbete är att genom ideologianalys fa ̊ en bild av hur 

meningserbjudandet, i avseende på ̊ ideologi, ser ut i samha ̈llskunskapsbo ̈cker för 

gymnasiet. Ideologin i böckerna kommer att analyseras utifrån idealtyper av de 

tre traditionella ideologierna socialism, liberalism och konservatism. Vidare är 

syftet att jämföra ideologibilden i svenska och tyska läroböcker (Olofsson, 2013, s. 

21) 

Olofsson har använt två svenska och två tyska läroböcker som källor. De svenska 

böckerna är Zigma – Samhällskunskap 1, 2, och 3 (2011) och Forum 123 (2011). Hon har 

således analyserat ekonomiavsnitten i alla samhällskunskapskurser på gymnasiet 

utifrån ett socialistiskt, liberalistiskt och konservativt perspektiv (Olofsson, 2013). 

Författaren har utgått från två frågeställningar: ”Finns det en ideologisk reprodukt-
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ion i de undersökta samhällskunskapsbo ̈ckerna och i sa ̊ fall vilken?” (Olofsson, 2013, 

s. 21) och ”Vilka likheter respektive skillnader i ideologireproduktionen finns mellan 

tyska och svenska samha ̈llskunskapsbo ̈cker inom temat samhällsekonomi?” (Olofs-

son, 2013, s. 21). Zigma reproducerar främst liberal ideologi enligt undersökningen, 

men det finns också socialistiska drag då författaren menar att vissa avsnitt fokuserar 

på kollektiva företeelser (Olofsson, 2013, s. 38). I Forum är det istället en blandning 

av liberal och socialistisk reproduktion. Den liberala ideologin illustreras främst av 

att boken betonar vikten av marknadsekonomi medan den socialistiska ideologin 

understryker betydelsen av social välfärd (Olofsson, 2013, s. 42). Författaren menar 

att alla böcker innehåller en ideologireproduktion men ingen av dem reproducerar 

en enda ideologi (Olofsson, 2013, s. 45).  

3. Metod 

Ett vanligt sätt inom den samhällsvetenskapliga forskningen är att skilja på kvantita-

tiv och kvalitativ forskning (Bryman, 2012, s. 48). Alan Bryman (2012) skriver i Sam-

hällsvetenskapliga metoder att åsikterna ofta går isär om vilken metodik som är den 

bästa och är beroende på vilken forskare man talar med. Vissa anser att skillnaden är 

mycket stor, medan andra menar att det inte existerar någon praktisk skillnad mellan 

metoderna. Trots detta menar Bryman (2012) att skillnaderna mellan det kvantitativa 

och kvalitativa blir allt betydelsefullare och distinktare (Bryman, 2012, s. 39). Mikael 

Herm och Simon Lindgren (2010), å andra sidan, skriver i Introduktion till samhällsve-

tenskaplig analys att olikheterna mellan kvantitativa och kvalitativa metoder inte är så 

stor som många påstår. De menar istället att differenserna beror på att olika typer av 

analystekniker används (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 19-20). Många anser dock att 

kvalitativ analys är flummigt, men detta är felaktigt enligt Hjerm och Lindgren 

(2010) och det bygger endast på antaganden (Hjerm & Lindgren, 2010, s. 83). 

Det är ändå lämpligt att skilja på de två forskningsmetodikerna, eftersom de använ-

der olika tillvägagångssätt (Bryman, 2012). Ofta påstås det att det enbart är den kvan-

titativa forskningen som kan mäta fenomen, något som anses vara mer objektivt och 

kan därför mer jämföras med det naturvetenskapliga tänkandet. För den kvantitativa 

forskningen är storleken på insamlingen och undersökningen av data med statistiska 

metoder av central betydelse, och ju större den är desto bättre. Den kvalitativa forsk-

ningen, å andra sidan, fokuserar på åsikter och ordval och inte på kvantifieringen av 

data och inte heller på hur själva insamlingen görs. Denna typ av forskning koncen-

trerar sig istället på att försöka förklara och förstå hur individer uppfattar sociala fe-

nomen och verkligheten, som båda är föränderliga och varken objektiva eller bestän-
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diga. Individer producerar och konstruerar verkligheten (Bryman, 2012, s. 40). Denna 

beskrivning av de två forskningsmetodikerna är något förenklad och projicerar 

kanske en något förringande bild över forskningsområdet, men det ger en bra över-

blick och förståelse kring vad skillnaderna är. Då jag är intresserad av att studera om 

det sker en reproduktion av ideologi i läroböckerna som många forskare hävdar, och 

på så sätt ej uppfyller styrdokumentens krav på allsidighet och saklighet, är en kvali-

tativ undersökning lämpligast att använda i mitt fall. Det är också av stor betydelse 

att förstå hur denna reproduktion skapas, vilket endast kan ske genom kvalitativ 

analys.  

Den kvalitativa forskningen består i sig av många olika typer av metoder (Bryman, 

2012, s. 344). Men i och med att jag vill studera läroböcker så har valet fallit på texta-

nalys (Bryman, 2012, s. 344) och en tolkningssyn som grundar sig på Webers begrepp 

Verstehen. Denna syn baseras på en s.k. hermeneutisk tradition som anser att det 

krävs en strategi för att kunna skilja på samhällsvetenskapen och naturvetenskapen. 

Inom samhällskunskapen är det viktigt att använda en metodik som kan tolka den 

subjektiva innebörden av ett fenomen (Bryman, 2012, s. 32).  Gilje och Grimens (2007) 

hävdar att texter är exempel på material som är betydelsefulla för den hermeneutiska 

vetenskapen och utgör därmed en viktig del inom samhällsvetenskapen (Gilje & 

Grimens, 2007, s. 174). En textanalys är dessutom lämpligt när innehållet i käll-

materialet skall systematiseras, men också när en kritisk granskning måste göras 

(Esaiasson et al, 2010, s. 238). Jag kommer framför allt att klassificera, men också för-

söka klargöra tankestrukturen, genom att använda en textanalys som kallas för ideo-

logianalys och som fokuserar på hur texter uttrycker idéer (Bergström & Boréus, 

2012, s. 139).  

3.1 Ideologianalys 
Eftersom syftet är att analysera uttryck av ideologier i läroböckerna kommer jag 

främst att använda en beskrivande ideologianalys; som har som syfte att analysera 

förkomesten av idéer och synsätt i bland annat böcker (Bergström & Boréus, 2012, s. 

146). Min analys har även influerats av en innehållslig idéanalys, som fokuserar på 

att undersöka logiken i en politisk ideologisk argumentation. Målet för denna analys-

form är att presentera tydlighet i vad som sägs i exempelvis en debatt. Den identifie-

rar olika ideologier genom att knyta an till resonemanget (Bergström & Boréus, 2012, 

s. 146).  
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3.1.1 Metodologiskt ramverk – Idealtyper 

I undersökningen/granskningen kommer jag att använda analysverktyget, idealty-

per. Detta begrepp förknippas ofta med den kända sociologen Max Weber (Berg-

ström & Boréus, 2012, s. 150). Jag kommer att utgå från Bergströms och Boréus be-

skrivning för att konstruera idésystem för mina idealtyper. Den konstruerade ideal-

typen används sedan vid analysen av källmaterialet.  Forskaren väljer ut ideologier-

nas syn på delar som anses vara viktiga för den fråga forskaren vill få svar på. Ex-

empel på sådana typologier kan vara frihet och jämlikhet (Bergström & Boréus, 2012, 

s. 150). Tidigare har jag beskrivit de tre ideologierna som jag avser att jämföra. Ne-

dan visar jag hur de olika typologierna har fastställts utifrån respektive ideologi.  

3.1.1.2 Idealtyper 

Idealtyperna jag har använt för att analysera läroböckerna har fastställts utifrån de 

ovan beskrivna teorierna. Jag har använt fyra begreppsklasser för varje ideologi som 

anses beskriva de olika politiska inriktningarna (Bergström & Boréus, 2014, s. 153). 

Jag har inspirerats att använda dessa begreppsklasser för att öka reliabiliteten. Ideal-

typer, är ett analysverktyg för att renodla företeelserna inom en ideologi och för att 

rekonstruera ett idésystem (Bergström & Boréus, 2014, s.150). De fyra begreppsklas-

ser som har använts är: Syn på människan, viktiga värden, syn på samhället och styrelse-

sätt. Jag har utformat idealtyperna innan källmaterialet började studeras. Målet har 

då varit att ta fasta på det essentiella inom varje ideologi, då jag inte visste exakt vad 

det undersökta materialet innehöll. De fyra olika begreppsklasserna möjliggör att jag 

kan synliggöra det basala inom var ideologi; dvs grundvärderingarna. Jag har utgått 

från mitt syfte och frågeställningarna.  
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Liberalism Syn på männi-

skan 

Viktiga värden Syn på samhället Styrelsesätt 

 Rationell, klok, 

Vinstmaximerande, 

Alla individer skall 

behandlas jämlikt 

men inte på ett lika 

sätt 

 

Utilitarism. 

 

Individen är den viktigaste 

enheten i samhället, Indi-

viduellt ansvarstagande, 

Få inskränkningar på indi-

videns fri- och rättigheter,  

Få kollektiva lösningar, Fri 

konkurrens, Marknadse-

konomi, Lite skatt, Miss-

tänksamhet mot maktkon-

centration som statsmak-

ten expansion, Ingen ideal-

stat 

Representativ demo-

krati, Allmän rösträtt, 

Gradvisa samhällsför-

ändringar 

 

Konservatism Syn på männi-

skan 

 

Viktiga värden 

 

Syn på samhället 

 

Styrelsesätt 

 

 Alla står lika inför 

lagen, Naturlig skikt-

ning bland individer i 

och med individuella 

skillnader, Männi-

skan är både god och 

ond. 

 

Nationens kultur och tradit-

ion reglerar vad som är 

viktigt, Religionen är en 

viktig normkälla 

 

Nationen och familjen är 

viktiga enheter, Tilltro till 

rättsväsendet och ett starkt 

försvar, Socialpolitiken 

skall belasta privata aktö-

rer, Produktionsmedlen 

skall vara privat ägda, Fri 

marknad till stor del, Kri-

tisk mot storindustrial-

ismen i och med miljöför-

störing, Lite/ingen skatt. 

Allmän rösträtt, Repre-

sentativ demokrati, 

Gradvisa samhällsför-

ändringar, Reformera 

för att bevara 

 

Reformistisk 

socialism 

Syn på männi-

skan 

Viktiga värden Syn på samhället Styrelsesätt 

 

 Strävan att utjämna 

individers olikheter, 

Förbättrade samhälls-

förhållanden förbätt-

rar människan 

 

Immanuel Kants maxim. 

 

Arbetarklassen (löntagar-

na) viktigaste enheten, 

Varje del av samhället kan 

påverkas var för sig, Be-

hövs en ideologisk vision, 

Statlig planhushållning, 

Socialisering av vissa delar 

av näringslivet, Progressiv 

skatt, Samhället är förän-

derligt, Nationen är viktig 

pga. lojaliteten mot folket. 

Gradvisa förändringar, 

Allmän Rösträtt, Re-

presentativ demokrati 
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3.1.1.3 Användandet av analysverktyget 

I enlighet med Bergström och Boréus (2014, s. 150-152) har jag brukat mitt analys-

verktyg. Analysverktyget har fungerat som ett raster som jag har placerat på mitt 

valda källmaterial och på så sätt har jag kunnat sortera in de olika uttolkningarna 

som reproduktioner av ideologi. Idealtyperna är avgränsade efter fyra begreppsklas-

ser inom var ideologi. Det har också inneburit att jag har kunnat avgöra vilka delar 

av det valda källmaterialet som kan eller inte kan klassificeras under någon av de 

konstruerade idealtyperna. Analysschemat har således fungerat som ett fisknät där 

endast det relevanta för undersökningen har fastnat och uttolkningarna som inte har 

kunnat placeras som reproduktion av ideologi i mitt konstruerade analysverktyg har 

jag bortsett från.  

3.2 Material och urval 

Klassificeringen av idealtyper är mycket centralt för studien. Urvalet av idealtyper 

kan innebära att läsaren får intrycket av att forskaren redan har tagit ställning och att 

källmaterialet inte kan ha några andra ideologiska kännetecken än just dessa (Berg-

ström & Boréus, 2012, s. 151). I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att andra 

ideologiska kännetecken än de liberala, konservativa eller socialistiska kan före-

komma. Anledningen att jag har valt dessa tre ideologier, är att de har varit/är de 

mest framträdande inom den politiska diskursen i Sverige. Det är också de partier 

som har haft störst stöd i Sverige sedan demokratins tillkomst (Olof Petersson, 1999, 

s. 201-202; Per T Ohlsson, 2014, s. 558-563). Därför faller sig urvalet ganska naturlig. 

Kännetecken för andra ideologier kommer inte att tas hänsyn till i denna uppsats. 

Vid en kvalitativ studie är det viktigt att avgränsa sig. 

Vid ett sannolikhetsurval antar/förutsätter forskaren att urvalet är representativt. 

Med ett sådant urval, så vill forskaren minimera provfelet och urvalsfelet6 (Bryman, 

2012, s. 179). Styrkan med ett sådant urval är att resultatet kan generaliseras. Detta 

kan jämföras med ett målstyrt urval, där forskaren inte väljer källmaterialet på ett 

slumpmässigt sätt, utan istället så att källmaterialet passar de frågor som forskaren 

har formulerat, varvid resultatet inte går att generalisera (Bryman, 2012, s. 392) på 

exempelvis alla svenska läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet. Min första 

tanke var att välja de fyra mest använda läroböckerna i samhällskunskap. Detta vi-

sade sig dock vara omöjligt, då det inte finns någon statistik över använda eller sålda 

                                                      
6 ”Skillnaden mellan ett urval och den population som urvalet baserar sig på, även i 

det fall då man använt sig av ett sannolikhetsurval” (Bryman, 2012, s. 179).  
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böcker. Jag har varit i kontakt med flera förlag; Liber, Gleerups, Sanoma och NA för-

lag, men de var väldigt förtegna om vilka böcker som var de mest använda. Denna 

uppfattning stödjs av flera forskare, t.ex. Rojas (Rojas, 2007 b, s. 6) och Edman samt 

Forsberg (Edman & Forsberg, 2010, s. 4). 

Mot denna bakgrund sökte jag upp ett antal gymnasielärare i samhällskunskap, och 

frågade vilken lärobok de använde i sin undervisning. Många olika sätt användes 

(mail, telefon, möte, Facebook) för att få kontakt och till sist hade jag fått respons från 

22 lärare. Valet av läroböcker skedde sedan helt enkelt genom att ta de fyra vanlig-

aste förekommande inom denna grupp och utgör således mitt källmaterial. Jag har 

därmed gjort ett s.k. bekvämlighetsurval (Bryman, 2012, s. 194). Vilket kan kritiseras, 

men i och med att jag gör en kvalitativ undersökning och att kravet jag har haft på 

läroböckerna, är att de används inom gymnasieskolan i ämnet samhällskunskap 

idag, och i kursen Samhällskunskap 1b; så anser jag att det är försvarbart, då jag inte 

avser att generalisera resultatet. Ett ytterligare krav har varit att alla böckerna skall 

bygga på läroplanen Lgy 11 så att böckerna är aktuella. Urvalet har lett till att föl-

jande böcker har granskats: Z-Classic 1b (Liber), Forum 1 (Sanoma), Samhällskunskap 1b 

(NA Förlag) och Millenium 1 (Sanoma). Den använda boken Forum 1, finns i en senare 

upplaga, men i och med att de lärare jag talat med, främst använt versionen från 

2012, har valet fallit på denna. 

I varje bok har jag även gjort ett urval av material. En central del av kursplanen för 

Samhällskunskap 1b är att behandla samhällsekonomi och privatekonomi (Lgy11, 

2011, s. 150), och därför är det relevant att undersöka dessa delar i läroböckerna. 

Denna uppfattning styrks av Lars Sandin (2015). Han skriver i sin avhandling att 

ekonomi är en väletablerad del av innehållet i ämnet samhällskunskap (Sandin, 2015, 

s. 209). Hans avhandling behandlar visserligen grundskolan, men ekonomi torde 

vara en lika viktig del i gymnasiet. Detta styrker min tolkning och därför har jag valt 

att studera blocken som behandlar ekonomi i varje bok.  

3.2.1 Kort beskrivning av böckerna 

Alla böckerna som jag har använt utgår från Lgy 11 och används i kursen Samhälls-

kunskap 1 b. Första boken i mitt källmaterial är Z-Classic 1b skriven av Bengt-Arne 

Bengtsson (2015). Boken är uppdelad i åtta olika enheter, och varje enhet är uppdelad 

i en rad kapitel som alla är olika långa (Bengtsson, 2015). Forum 1 av Krister Brolin 

och Lars Nohagen (2012), är den andra boken som jag har begagnat mig av i mitt 

källmaterial. Boken är uppdelad i fyra block och varje block är uppdelat i fyra kapitel 
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(Brolin – Nohagen, 2012). Samhällskunskap 1b är en lärobok som är uppdelad i 11 ka-

pitel. Boken är skriven av Johan Eriksson, Peggy Thornström och Jenny Kesselfors 

(2015). Millenium 1 är den sista boken som jag har undersökt. Denna är skriven av 

Christer Palmqvist och Hans Kristian Widberg (2012). Läroboken är uppdelad i fyra 

stycken huvudblock (Palmqvist – Widberg, 2012).  

3.3 Validitet och Reliabilitet 

Validitet, reliabilitet och replikation är tre begrepp som är oerhört viktiga i den sam-

hällsvetenskapliga forskningen (Bryman, 2012, s. 49). De tre kriterierna kan dock or-

saka stor problematik vid kvalitativ forskning, beroende på att den sociala miljön 

inte kan fixeras i ett visst läge (Bryman, 2012, s. 352). Gilje och Grimens hävdar att 

trots att samhällsvetenskapen inte kan uppnå en absolut validitet så är det ändå ett 

”måste att sträva mot detta mål” (Gilje – Grimens, 2007, s. 266). Det går inte att vara 

enbart beskrivande vid granskandet av ett fenomen, för i beskrivandet, så ingår alltid 

en del värderingar. Men forskaren skall likväl arbeta mot att återge en sanning (Gilje 

– Grimens, 2007, s 276-277) och min strävan är att arbeta mot detta mål. Genom att 

uppfylla kriterierna kan en intersubjektivitet skapas. 

Jag är inte intresserad av att generalisera resultatet, utan vill istället försöka få en 

kontextuell förståelse. Det viktiga är att förstå, vilket är svårt vid kvantitativa studier 

(Bryman, 2012, s. 263, 372). Min tolkning i denna undersökning bygger på Webers 

begrepp Verstehen, som stödjer sig på en hermeneutisk tradition. Den anser att det 

behövs en metodik för att skilja på samhällsvetenskapen och naturvetenskapen, då 

det är viktigt att fånga den subjektiva innebörden som existerar inom sociala feno-

men (Bryman, 2012, s. 32).   

För att undersökningen skall hålla en hög reliabilitet och validitet så har jag utgått 

från Brymans resonemang att många kvalitativa forskare anser att man bör styrka 

sina resultat med hjälp av Guba och Lincolns strategier (Bryman, 2012, s. 360). Jag 

samtycker med deras synpunkter att det finns ett värde i att försöka strukturera upp 

forskningen och styrka sina beskrivningar, för att säkerställa resultatet och värdet i 

största möjliga mån. Guba och Lincoln menar att man måste anpassa de tidigare be-

skrivna kvantitativa begreppen för den kvalitativa forskningsmetoden (Bryman, 

2012, s. 351-353). Guba och Lincolns kriterier är: Tillförlitlighet och Äkthet (Bryman, 

2012, s. 356). Begreppet tillförlitlighet består av fyra kriterier: trovärdighet, överförbar-

het, pålitlighet och konfirmabilitet.  Äkthet är också uppdelat i vissa delkriterium. Men i 

och med att Bryman hävdar att dessa kriterier inte har något större inflytande på den 
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samhällsvetenskapliga forskningen (Bryman, 2012, s. 356-357), så har jag valt att 

bortse från dessa och istället fokuserat på att uppfylla tillförlitligheten.  

Det första kriteriet i tillförlitlighet är trovärdighet. Det handlar om att forskningen ut-

förs utifrån de regler som existerar och att rapportera resultaten till de personer som 

berörs (Bryman, 2012, s. 354). Men i och med att min undersökning inte har bestått av 

intervjuer eller observationer så finns det inte några personer att återrapportera till. 

För mig gäller det främst att följa de riktlinjer som existerar för kvalitativ forskning 

samt de egna mallarna, t.ex. mitt analysverktyg, som jag har satt upp.  

Överförbarhet är ett annat problem för kvalitativa studier. Det beror på att det råder 

en viss skepsis huruvida resultaten i andra kontexter fungerar och att det finns en 

gängse uppfattning att göra ”thick descriptions”, dvs att göra fylliga och detaljrika 

redogörelser så att andra forskare kan bedöma hur pass överförbara resultaten är 

(Bryman, 2012, s. 355). Risken finns dock, att läsaren kan uppfatta dessa beskrivning-

ar som triviala, men de är viktiga i och med att de ger en beskrivning av kontexten 

(Bryman, 2012, 363). Jag kommer därmed att beskriva hur jag har tolkat saker och 

ting kontinuerligt i analysen, och varför. Jag kommer även att använda citat, vilket 

kan uppfattas som rörigt, och att flytet i uppsatsen försämras. Men i och med att jag 

vill skapa bättre överförbarhet, så anser jag att det gynnar min uppsats, då risken 

annars finns att man tolkar citat fel när de skrivs om. Dock kommer vissa delar att 

skrivas om, då bedömningen att kontentan inte går förlorad har gjorts.  

Pålitlighet är den kvalitativa forskningens motsvarighet till reliabilitet. Undersök-

ningen måste förhålla sig till ”ett granskande synsätt” för att man skall uppfylla detta 

kriterium (Bryman, 2012, s. 355). Det är därmed väldigt viktigt att återskapa och be-

skriva alla delar av forskningsprocessen tydligt. Hur jag har gått till väga har beskri-

vits i form av text i undersökningen, för att ge läsaren möjlighet, om intresse finns, 

att återskapa den. 

Konfirmabilitet innebär att forskaren måste säkerställa att undersökningen har utförts 

i god tro, och att det är uppenbart att forskaren inte medvetet försökt manipulera 

resultaten (Bryman, 2012, s. 355). Resultat får inte heller övertolkas. Detta är också en 

av anledningarna till att jag använder citat i stor utsträckning. Jag har också beskrivit 

hur jag resonerat kring mina uttolkningar för att visa att resultaten inte har manipu-

lerats.  

3.3.1 Kritisk diskussion av analysverktyget 

Det positiva med analysverktygets idealtyper är att forskaren på ett enkelt sätt kan 
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skapa ordning och reda i källmaterialet. Om det är konstruerat på ett riktigt och bra 

sätt så är analysen lätt att fullfölja. Ett mönster kan därmed rekonstrueras i ett 

material som är obearbetat. Detta är synnerligen positivt vid bruket av ett stort käll-

material, som då lätt kan kategoriseras. En bra analys skapar även systematik vid 

jämförelse (Bergström & Boréus, 2012, s. 166) och det är därför som valet har fallit på 

idealanalysen. Med hjälp av en sådan analys kommer jag att kunna skapa systematik 

i mitt källmaterial på ett strukturerat sätt. Jag tror också att valet av analysverktygen 

kommer att spara tid och förenkla analysen och särskiljningen av de tre idealtyperna 

i källmaterialet. En kritik som ofta framförs är användandet av klassifikationssche-

man och att det kan föreligga en otydlighet om schemat är ett resultat av undersök-

ningen eller ett schema som konstruerats på förhand. Det är inte ett analysverktyg 

om det är ett resultat av studien (Bergström & Boréus, 2012, s. 166). I och med detta 

har jag utvecklat analysschemat, innan jag började studera materialet.  

 

En annan vanlig kritik är att det är oklart kring hur en viss idealtyp ser ut, och det 

kan finnas delade uppfattningar. Själva konstruktionsarbetet kan ta lång tid, och det 

är viktigt att forskaren har en gedigen kunskap kring ideologier (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 166). Som tidigare behandlats, så finns det subjektiva inslag vid alla 

typer av kvalitativa studier, även vad gäller ideologianalys. Jag är medveten om 

detta, och därför har jag använt kriteriet tillförlitlighet. Samhällsvetenskapens styrka 

är inte att leverera objektiv kunskap utan att tillhandahålla tydliga tolkningar (Gilje 

& Grimens, 2007, s. 272). Det är också tolkningarna som är styrkan i den samhällsve-

tenskapliga forskningen. Detta har inneburit att jag har gått igenom många teorier, 

och försökt skapa mig så mycket kunskap kring ideologier som möjligt. Även min 

bakgrund inom många olika samhällsvetenskapliga ämnen gör mig bekväm i att an-

vända begreppet ideologier, då jag anser att jag har en relativ djup kunskap inom 

ämnet.  

 

Ytterligare en kritik mot idealtypen är att forskaren har en tendens att påtvinga 

materialet på modellen. Det finns även en risk att analysen av källmaterialet resulte-

rar i att exemplen tillskrivs betydligt större värde än de har; risken finns att man ser 

saker som inte existerar, eftersom man så gärna vill hitta exempel på sina idealtyper i 

texten. Detta kan medföra validitetsproblem, eftersom analysverktygen inte ger en 

rimlig bild av källmaterialet (Bergström & Boréus, 2012, s. 167). I och med detta skall 

jag vara restriktiv och försiktig med mina tolkningar, ett s.k. ”mindblowing” resultat 

är inte alltid det bästa. Jag måste även förklara hur jag har gjort mina tolkningar. En 

annan kritik av motsatt karaktär är att analysverktygen inte är tillräckligt känsliga, 
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vilket kan innebära en risk för att en för grov sortering av materialet görs. Det är sål-

des en svår balansgång, mellan grova och specifika analysverktyg (Bergström & 

Boréus, 2012, s. 167).  Detta har jag försökt förhålla mig till genom att få inspiration 

och vägledning från metodböcker som beskriver hur idealtyper konstrueras, men 

även från tidigare forskning. Detta ökar reliabiliteten. 

 

Det existerar även reliabilitets och tolkningsproblem vid användandet av idealtyper 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 169). Om forskaren inte använder ett raster som inne-

håller generella utsagor, kan detta innebära att det är många delar av källmaterialet 

måste placeras in i olika delar av analysschemat. Detta kan ha till följd att det är svårt 

att avgöra hur man skall klassificera materialet ”dit eller hit”. Olika forskare klassifi-

cerar naturligtvis inte allt på samma sätt, vilket skapar en bristfällighet i intersubjek-

tiviteten (Bergström & Boréus, 2012, s. 169). Men i och med att jag har intagit den 

ontologiska ståndpunkten, dvs att samhällskunskapens styrka är att tillhandahålla 

tolkningar och inte helt objektiva fakta, vilket tillåter en viss subjektivitet, så anser 

jag att detta inte är ett stort problem. Undersökningen jag gör är teoriinformerad och 

systematisk; vilket också innebär att min egen subjektivitet hålls tillbaka.  

4. Resultat 
I avsnitten nedan, redogör jag för min analys av källmaterialet. Källmaterialet består 

av fyra svenska läroböcker i samhällskunskap som används frekvent på gymnasiet 

idag och analysen är uppdelad efter bok. Resultatdelen består av fyra delar: Zigma 

Classic 1b, Forum 1, Samhällskunskap 1b, Millenium – Samhällskunskap 1. 

 

4.1 Z-Classic 1b 

I denna bok, skriven av Beng-Arne Bengtsson (2015)  har jag undersökt två block, det 

som behandlar ekonomi och det som behandlar resurser. Båda dessa block är cen-

trala delar inom ämnet samhällskunskap och det känns därför naturligt (och mer 

eller mindre ett måste) att välja dessa block.  

I avsnittet om bruttonationalprodukten, BNP, ger författaren en förklaring till vad 

detta är för något. Vidare beskrivs vad Sveriges och andra länders BNP utgörs av. 

Han nämner även fördelarna och nackdelarna med måttet BNP (Bengtsson, 2015, s. 

153-157). Dessutom menar författaren att man kan se BNP som en kaka som kan an-

vändas på en rad olika sätt (Bengtsson, 2015, s. 158). Han menar, något förenklat, att 

det finns tre olika alternativ ”för den som står med kakan i handen” (Bengtsson, 

2015, s. 158). De tre alternativen är att kakan kan ätas upp, den kan sparas, eller så 
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kan den säljas (Bengtsson, 2015, s. 158). Diskussionen om ”BNP-kakan”, ger ett in-

tryck av att nationen är rationell och klok och att kakan skall användas på ett sätt 

som gynnar allas intresse. En reformistisk socialistisk reproduktion, hade istället 

kunnat tänkas förespråka möjligheten att skänka ”kakan” till länder som behöver 

den mer.  Därmed kan detta uttolkas som en reproduktion av liberal ideologi, i och 

med att denna förespråkar en värdesyn som är utilitaristisk – största möjliga nyttan 

och en människosyn som förespråkar rationalitet. 

I delen som berör den offentliga sektorn, beskriver författaren vad transfereringar är 

(Bengtsson, 2015, s. 159). Han skriver att: ”[…] vårt lands offentliga sektor [bedriver] 

en mycket omfattande ’Robin Hood-verksamhet’” (Bengtsson, 2015, s. 159). Istället 

för att bara beskriva skattesystemet objektivt, använder han sig av begreppet ”Robin 

Hood-verksamhet” som ger positiva associationer och då kanske speciellt hos ung-

domar. Detta kan tolkas som människosyn som förespråkar utjämnandet av olikhet-

er, alltså dn reproduktion av reformistisk socialistisk ideologi. Detta styrks vidare av 

citatet:  

Själva grundtanken är (eller var åtminstone från början) att ta från de rika och ge till de 

fattiga, dvs jämna ut inkomstskillnader. Detta sker genom att omkring hälften av de skat-

ter som staten och kommunerna tar in från hushåll och företag används till s.k. transfere-

ringar (omfördelningar av inkomster). Men dagens svenska verklighet är inte så enkel att 

de rika alltid betalar mest i skatt och de fattiga alltid tar mest i transfereringar. Faktum är 

att höginkomsttagarna under vissa år fått de största skattesänkningarna och att varenda 

svensk är mottagare av någon sorts transferering (Bengtsson, 2015, s. 159).  

Författaren nöjer sig inte med att beskriva skattesystemet, utan han använder sig 

också utav värderingar. Dels med orden ”eller grundtanken var åtminstone från bör-

jan”; detta tyder på att han menar att skattesystemet idag inte tar från de rika och ger 

till dem fattiga. Men också lite längre ned, med att de rika inte alltid betalar mer skatt 

än de fattiga och använder skatteminskningarna som ett argument – vilket är en för-

vrängd sanning. Enligt skattetabellen för 2014, så skulle höginkomsttagare betala mer 

i skatt än låginkomsttagare (Skatteverket, 2014). Författaren ger en bakvänd bild av 

det svenska skattesystemet. Att författaren ger en förvrängd bild av det svenska skat-

tesystemet, kan därmed tolkas som att författaren försöker ge en negativ bild av skat-

tesystemet medvetet. Tolkningen kan göras att författaren är positiv till ”det ur-

sprungliga skattesystemet” – att ta från de rika och ge till de fattiga. Detta kan där-

med tolkas som en människosyn som förespråkar utjämning av olikheter, och en 

samhällssyn som förespråkar mer skatt; därmed en reproduktion av reformistisk so-

cialistisk ideologi.  
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I kapitlet 22, som behandlar den ekonomiska tillväxten beskriver Bengtsson Sveriges 

fattigdom under 1800-talet. Författaren skriver: ”Mellan 1840 och 1930 emigrerade 

1,2 miljoner från vårt land” (Bengtsson, 2012, s. 161). Detta kan tolkas som repro-

duktion av konservativa ideal, då Bengtsson lägger tonvikten på att detta är vårt 

land, istället för att skriva Sverige. Det ger ett intryck av att det är vårt fädernesland 

och tillsammans utgör vi detta land. Nationen beskrivs som en viktig enhet – alltså 

ett viktigt konservativt värde. 

Författaren fortsätter sedan med att beskriva det ”svenska undret” och ger olika för-

klaringar till att Sveriges BNP ökat i den takt den har gjort. Han menar att det finns 

en mänga olika svar till Sveriges ökning av BNP(Bengtsson, 2015, s. 162-163) och 

skriver:  

Det enda sättet att närma sig sanningen är därför att peka på en rad delförklaringar. Den 

ena utesluter sällan den andra. Väldigt ofta kompletterar de tvärtom varandra. Här pre-

senterar vi ett antal svar, utan någon rangordning. De har alla på något sätt anknytning 

till produktionsfaktorerna: naturtillgångar, arbetskraft och realkapital (Bengtsson, 2015, s. 

163).  

Bengtsson beskriver också hur förläggningen av produktionen utomlands har påver-

kat den svenska ekonomin positivt och att detta ger mer vinster (Bengtsson, 2015, s. 

164-165). I och med att det är framställt ur positiv synvinkel så kan det tolkas som en 

liberal reproducering, att det helt enkelt är rationellt att flytta produktionen till fatti-

gare länder med lägre kostnader. Vidare redogör Bengtsson för att skolans huvud-

tanke är att erbjuda en skola för alla, att skapa en bredd, och på så sätt skapa en ”elit” 

(Bengtsson, 2015, s. 166). Denna elit framstår då som en förebild för bredden (Bengts-

son, 2015, s. 166). Även detta kan tolkas som en reproduktion av liberal reproduce-

ring, då författaren beskriver elit som något självklart och bra och att människan vill 

tillhöra eliten. Därmed framställs människan som rationell, vilket är en liberal män-

niskosyn. Ytterligare en förklaring till den positiva utvecklingen är Gnosjöandan. Att 

det finns snillrika svenskar som kommer på smarta idéer (Bengtsson, 2015, s. 169). 

Detta kan tolkas som en reproduktion av konservativ ideologi, då författaren har en 

uppfattning att Sveriges kultur och tradition är av stort värde till det svenska undret.  

Kultur och tradition är av stor betydelse för den konservativa ideologin. Sveriges 

goda ekonomi kan enligt författaren även bero på en omflyttning av arbete och kapi-

tal. Han redogör för hur det ekonomiska systemet som finns i Sverige måste ha vin-

nare och förlorare (Bengtsson, 2015, s. 170-171). Först beskriver författaren det eko-

nomiska system som råder i landet som sakligt, men så småningom så drar han sina 

slutsatser. Han skriver: ”Även om det kan verka grymt är [strukturrationalisering] 
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faktiskt en grundförutsättning för att vi ska kunna öka vår BNP och bli rikare” 

(Bengtsson, 2015, s. 170). Detta ger intrycket av att detta är det enda sättet att öka sin 

BNP och även det viktigaste. Detta kan därmed tolkas som att författarna menar att 

strukturrationalisering är ändamålsenligt, alltså en människosyn som är liberal. Han 

nämner även Martin Luther som en förklaring till det svenska undret. Den lutherska 

arbetsmoralen, menar han är den absolut viktigaste förklaringen till det svenska 

undret (Bengtsson, 2015, s. 173). I sammanfattningen av kapitlet står det också att: 

”Martin Luther har bidragit till att göra oss lydiga och arbetsamma” (Bengtsson, 

2015, s. 174). Detta kan således tolkas som en reproduktion av konservativ ideologi, 

då religionen är en viktig normkälla i denna värdesyn.  

I kapitlet Kap 24, både smått och stort – några grundläggande ekonomiska begrepp beskri-

ver författaren vad produktion och förbrukning av varor är (Bengtsson, 2015, s. 192-

194). Han går sedan vidare in på vad självhushållning innebär och konstaterar att 

detta är en ineffektiv form av produktion. Han pekar även på att levnadsstandarden 

blev avsevärt bättre i Sverige när produktionen ökade (Bengtsson, 2015, s. 192). 

Bengtsson förespråkar en ekonomisk marknad. Ingen av de tre ideologierna som an-

vänds i studien förespråkar en jordbruksekonomi.  Någon reproducering kan där-

med inte uttolkas.  

I kapitel 25, Samhällsekonomiska översiktsbilder – i det s.k. fågelperspektivet, skriver 

författarna om ekonomiska kretslopp, olika marknader och mikro- samt makroper-

spektiv (Bengtsson, 2015, s. 195-199). Det går inte att göra några tolkningar om ideo-

logireproducering i detta kapitel heller och det samma gäller kapitel 26 som behand-

lar Privatekonomiska väsentligheter – grodperspektivet. I detta sista kapitel beskriver för-

fattarna bland annat privatekonomiska termer, hur en budget görs och vilka olika 

typer av sparande och försäkringar som finns (Bengtsson, 2015, s. 200-209). Det går 

heller inte att uttolka några reproduktioner av de brukade ideologierna i kapitel 27, 

Samhällsekonomiska frågeställningar. I detta kapitel beskriver författarna olika ekono-

miska system samt om vad planekonomi och marknadsekonomi är (Bengtsson, 2015, 

s. 2013). Författarna har inte använt några egna värderingar genom specifika ordval. 

De beskriver istället hur verkligheten är beskaffad och jämför olika förklaringar. 

I kapitel 28, Konkurrens, redogör författarna för olika konkurrensformer (Bengtsson, 

2015, s. 214-221). Författarna beskriver företagens främsta konkurrensmedel; pris, 

produkt, plats och påverkan (Bengtsson, 2015, 214-216). Under plats skriver förfat-

tarna om hur varorna distribueras och vilka vägar varorna kan ta innan de slutligen 

når konsumenterna (Bengtsson, 2015, s. 214-215). Exempel på olika vägar är: ”Via 
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stormarknader, via någon av de stora kedjorna […], via dyrare ’snobbutiker’, via 

postorder- eller e-handelsföretag […]”(Bengtsson, 2015, s. 215). Snobbutiker är ett vär-

deuttryck med negativ klang. Slår man upp vad en snobb är i en ordbok så det en 

person som ”är överdrivet elegant i klädsel o. uppträdande, en sprätt; person som 

menar sig höra till de ’fina’ i samhället; fjant” (Malmström et al., 2001, s. 540). Det är 

således inte positivt att bli kallad snobb. Författarna har valt att skriva snobbutiker 

istället för t ex endast dyrare butiker eller exklusiva butiker. Av de olika distributions-

kanalerna, är det endast denna som har beskrivits på ett värderande sätt.  Man kan 

göra en tolkning att författaren inte tycker om dyra och exklusiva butiker. Att det är 

fel att endast några få, eliten eller snobbarna, har möjlighet att handla där. Detta inne-

bär att detta är en människosyn som kan tolkas som en reformistisk socialistisk re-

produktion, i och med att författarna utgår från löntagarna – de som inte har råd att 

gå i snobbutiker.  

I kapitel 29, Prisbildning, berättar författaren om hur olika prisbildningar sker i Sve-

rige och internationellt och hur betydelsen av tillgång och efterfrågan styr detta 

(Bengtsson, 2015, s. 222-232). Kapitlet inleds med prisbildningen på mat. Författaren 

poängterar att jordbruket i Sverige i många år har stöttats av staten och förklarar var-

för den har gjort det. Författaren fortsätter att skriva om jordbrukssubventionerna i 

EU: ”Men smakar det så kostar det. Över 40 % av EU:s samlade utgifter går faktiskt 

till stöd åt medlemsstaternas jordbrukare! För den genomsnittlige EU-bonden utgör 

dessa subventioner hälften av hans inkomster” (Bengtsson, 2015, s. 223). Författaren 

framhåller de stora subventionerna som jordbrukarna tillhandahåller. Vidare använ-

der författaren utropstecken istället för en vanlig punkt och på så sätt vill han under-

stryka uttalandet ännu mera. Detta innebär att uttolkningen är en samhällssyn som 

förespråkar marknadsekonomi istället för subventioner, och det är en reproduktion 

av liberal ideologi. Detta kan även tolkas som en samhällssyn som förespråkar 

mindre skatt, eftersom subventioner i sig innebär att mycket skatt måste betalas. 

Även detta är en reproduktion av liberal ideologi. Av samma anledning så skulle det 

också kunna tolkas som en konservativ reproduktion. Dessutom skriver författaren i 

en bildtext:  

Jordbrukspolitiken inom EU kostar stora pengar – omkring 40 % av EU:s samlade utgif-

ter. Vi vet inte hur mycket bidrag som går till just den här ungerska veteodlingen, men 

det är väl känt att det krångliga ansöknings- och utbetalningssystemet sysselsätter 

mängder av statstjänstemän. Ändå rapporterar EU:s revisorer allt som oftast att fusket är 

utbrett (Bengtsson, 2015, s. 224). 
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Återigen pekar författaren på att stora delar av EU:s budget går till jordbrukssub-

ventioner. Han menar även att jordbrukarna har möjlighet att lura systemet, och 

därmed går det att uttolka att här finns en samhällssyn där man misstänker makt-

koncentration, som i så fall är en liberal reproduktion. Det går också att tolka texten i 

bilden som ett anbefallande av marknadsekonomi, i och med att jordbrukspolitiken i 

EU implicit inte är en sådan. Därmed kan även uttolkningen göras att det är repro-

duktion av konservativ ideologi, i och med att den konservativa samhällssynen före-

språkar lite skatt.  

I kapitel 30, Konjunkturer, beskriver författarna exempelvis vad inflation är (Bengts-

son, 2015, s. 237-238) och vilka skadeverkningar en sådan har (Bengtsson, 2015, s. 

240-241). Författaren skriver:  

Under slutet av 1970- och i början av 1980-talet hade Sverige inflationssiffror som ofta 

översteg 10 % per år, samtidigt som reallönerna sjönk med ett par procent om året. Under 

denna krisperiod skedde en av de största omfördelningarna av kapital i svensk ekono-

misk historia – utan att politikerna gjorde något åt saken!   

Skrivningen kan tydas som att författaren proklamerar för en samhällssyn som kriti-

serar marknadsekonomin, och istället förespråkar en ekonomi som styrs med poli-

tiska medel. Författaren ger även intryck av att det är uselt att politikerna inte ingrep. 

Detta kan uttolkas som en samhällssyn som är en reproduktion av reformistisk soci-

alism, i och med att denna ideologi förespråkar politisk styrning av den ekonomiska 

marknaden.  

Ekonomer som räknat på värdet menar att det handlade om överflyttningar av förmö-

genheter i storleksordningen 100 miljarder kronor på bara sju, åtta år. Vinnare var husä-

gare med lån – förlorare var hyresgäster och sparare. Eller för att spetsa till och förenkla: 

Medelklassen berikade sig på underklassens bekostnad! (Bengtsson, 2015, s. 241).  

Föregående citat kan tolkas som att författaren förespråkar en utjämning mellan in-

divider. Han antyder att inflationen skapar orättvisa ojämlikheter. Detta ställs på sin 

spets med orden ”Eller för att spetsa till och förenkla: Medelklassen berikade sig på 

underklassens bekostnad!” (Bengtsson, 2015, s. 241). Man kan också tycka att förfat-

taren generaliserar när han säger att fattiga sparar pengar, medan rika inte gör det. 

Vidare bor fattiga i hyreslägenheter medan rika bor i hus, och medelklassen skapade 

sig avsiktligt rikedomar på de fattigas räkning. Detta måste ses som en människosyn 

som strävar efter att utjämna ojämlikheter mellan människor, vilket kan tolkas som 

en reproduktion av reformistisk socialistisk ideologi. Författarens skriver också ”de 

fattiga” flera gånger. Ett sådant uttryckssätt bidrar också till en reformistisk socialist-
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isk reproduktion. Vidare kan det tolkas som att de fattiga är samhällets viktigaste en-

het. De fattiga kan även ses som ett uttryck för arbetarklassen. Författaren skriver 

också i marginalen: ”Inflation tar från de fattiga” (Bengtsson, 2015, s. 241) vilket är en 

grov förenkling, då författaren i samma avsnitt har beskrivit inflation som den hu-

vudsakliga orsaken till pengars förlorade värde. Lånens värde minskar och bespa-

ringars värde minskar (Bengtsson, 2014, s. 240). Men faktum är att inflation drabbar 

allas besparingar, även ”de rikas”. Författaren gör inte en adekvat och neutral värde-

ring utan proklamerar för en samhällssyn, som fokuserar på de fattiga (arbetarklas-

sen kan inkluderas här), att de är förfördelade på grund av den politik som bedrivs 

och därmed kan uttolkningen göras att det är en reproduktion av reformistisk social-

istisk ideologi.  

Kapitel 31, Ekonomisk politik, behandlas främst den offentliga sektorn och hur sam-

hällsekonomin kan styras med ekonomisk politik (Bengtsson, 2015, s. 247-258). I 

denna del går det inte att uttolka någon reproducering av de använda ideologierna. 

Kapitlet var beskrivande, och författaren använde inte några värdeladdade ord.  

Kapitel 32, Beskattning, behandlar olika typer av skatt (Bengtsson, 2015, s. 259-266). 

Författaren menar att ”de flesta” svenskarna är positiva till en stark offentlig sektor 

(Bengtsson, 2015, s. 259). Detta kan tolkas som en generalisering, och författaren går 

inte in närmre på vad han menar med detta. Han definierar inte vad han avser med 

de flesta och inte heller vad han menar med en stark offentlig sektor. Det går att tolka 

som att de som bryter mot denna åsikt går mot normen, och detta i sig kan ses som 

att en stark offentlig sektor är en hegemonisk åsikt i Sverige. Detta kan tydas som en 

reproduktion av reformistisk socialistisk ideologi. I kapitlet redogörs också för den 

offentliga sektorns negativa sida: ”Men myntet har förstås en baksida: Kalaset betalas 

med skatter […]” (Bengtsson, 2015, s. 259). Detta påstående kan tolkas som att skatter 

är något negativt, dvs i paritet med en samhällssyn som reproducerar liberal ideologi 

som förespråkar låga skatter; men också konservativ ideologi. Vidare skriver förfat-

taren att staten tar mer skatt från de rika kommunerna (Bengtsson, 2015, s. 261) och 

denna typ av skatt kallas ”Robin Hood-skatt” (Bengtsson, 2015, s. 261). Författarna 

använder positiva associationer i och med bruket av begreppet ”Robin Hood-skatt”. 

Detta kan därmed tolkas som en reproduktion av reformistisk socialistisk ideologi, 

eftersom en människosyn där man vill utjämna ojämlikheter eftersträvas.  

Kapitel 33, Arbetsmarknad, behandlar bland annat vad fackförbund, arbetsgivarför-

bund och medbestämmandelagen är för något (Bengtsson, 2015, s. 267-280). Författa-

ren beskriver arbetsmarknaden och nämner en mängd olika faktorer som den 



HT 16  Fredrik Nyman Gunnarsson 

Mittuniversitetet 

Handledare: Lars Sandin 
 

34 

svenska arbetsmarknaden influeras av. Bland annat skriver Bengtsson att projektan-

ställningar och vikariat är vanliga företeelser idag (Bengtsson, 2012, s. 269). Vidare 

försöker han förklara varför det är så, och citerar Svenska Arbetsgivareföreningen 

(SAF), ”Detta är en oundviklig konsekvens av övergången till tjänstesamhället. 

Tjänster kan – i motsats till varor – inte lagras, utan måste konsumeras i samma 

stund som de produceras. För att hela tiden kunna möta efterfrågan måste arbets-

styrkan därför anpassas efter hur denna varierar” (Bengtsson, 2015, s. 269).  Författa-

ren nämner ingen annan förklaring till att det är vanligt med tillfälliga anställningar. 

Detta medför att författaren tillskriver SAF:s förklaring väldigt mycket värde, vilket 

går att tolkas som att författaren anser att detta är sanningen. Föregående citat före-

språkar att arbetsstyrkan måste anpassas efter efterfrågan, dvs förespråkandet att 

detta är rationellt, dvs en människosyn som kan tolkas som en reproduktion av libe-

ral ideologi.  

4.2 Forum 1 

I Forum 1 har kapitel 5-8 analyserats. Dessa kapitel behandlar också ekonomi. Denna 

bok är utgiven av Sanoma och är skriven av Krister Brolin och Lars Nohagen (2012).  

I kapitel 5, redogör författarna för ekonomins grunder (Brolin & Nohagen, 2012, s. 

154-195). De skriver att det system som flest länder använder sig av när det gäller 

transfereringar, ligger närmst något som kallas prestationsprincipen. Den som bidrar 

mest till samhället skall också få mest tillbaka (Brolin & Nohagen, 2012, s. 166-167). 

Dock påpekar de: ”Fördelningen i verkliga livet är inte alltid så rättvis […] och en 

börsmäklare kan tjäna flera gånger mer än en sjuksköterska”(Brolin & Nohagen, 

2012, s. 167). Författarna tar därmed ställning, och menar implicit att sjuksköterskor 

bidrar mer till samhället än vad börsmäklare gör. I och med detta ifrågasätter de den 

fria marknaden, där utbud och efterfrågan styr lönesättningen. Författarna föresprå-

kar härmed en människosyn som förordar att utjämna individers olikheter, vilket 

kan tolkas som en reproduktion av reformistisk socialism. Vidare anser författarna 

att politiken behövs för att utjämna orättvisor då enbart samhällsekonomin inte kla-

rar av detta (Brolin & Nohagen, 2012, s. 167). Författarna tar därmed ställning för att 

en utjämningspolitik behövs. Skatteutjämning blir något nödvändigt och även det 

kan tolkas som en reproduktion av reformistisk socialistisk ideologi. 

Under rubriken ”Hur fungerar marknadsekonomin?” skriver författarna ”Hur kan 

över nio miljoner svenskar sova lugnt om natten utan att behöva bekymra sig om det 

finns mat att sätta fram på bordet nästa dag?” (Brolin & Nohagen, 2012, s. 171).  Då 
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citatet skrivs i direkt anknytning till rubriken kan det tolkas som att författarna till-

skriver marknadsekonomin förtjänsten att människor i Sverige inte känner någon oro 

över morgondagen. Begreppet marknadsekonomi får således ett positivt värde som 

kan kopplas samman med en liberal samhällssyn och ideologi. Det kan dock finnas 

invändningar mot detta synsätt, då vissa hävdar att liberalismen inte förespråkar en 

fullständig marknadsekonomi. Å andra sidan, lutar liberalismen sig mot denna åsikt 

delvis. Citatet skulle också kunna tolkas som en reproduktion av konservativ ideo-

logi, då denna samhällssyn också förespråkar en fri marknad till stor del. Däremot 

går det inte att tolka citatet som en reformistisk socialistisk reproduktion, då denna 

förvisso, förordar marknadsekonomi till stor grad, men samtidigt förespråkar en viss 

styrning av den ekonomiska marknaden, vilket inte nämns i citatet.  

Författarna hävdar vidare att det finns marknader som ”bör” vara reglerade av avtal 

och föreskrifter, för att människor på så sätt inte skall kunna komma i kläm (Brolin & 

Nohagen, 2012, s. 178). Med ordvalet bör, lägger författarna en värdering på att vissa 

marknader ska regleras. Det verkar således som att författarna proklamerar för en 

människosyn där olikheter ska utjämnas, men även för en samhällssyn som före-

språkar en reglering av marknaden genom politiska styrmedel. I och med detta går 

det att göra tolkningen att detta är en reproduktion av reformistisk socialistisk ideo-

logi.  

Författarna redogör även för vad ökad produktivitet är och vad detta kan innebära. 

De menar att det finns två möjliga utgångar vid ökad produktivitet, antingen höjer 

man lönerna eller så minskar man arbetstiden (Brolin & Nohagen, 2012, s. 192). Där-

efter skriver författarna: ”Ekonomisk tillväxt gör att fler kan få det bättre men i 

många länder används inte de ökade inkomsterna till att förbättra levnadsnivån för 

alla. Istället går pengarna rakt ner i de rikas ficka till egen lyxkonsumtion” (Brolin & 

Nohagen, 2012, s. 192). Det kan tolkas som att författarna föredrar en jämnare fördel-

ning av inkomsterna vid en progression istället för att några få skor sig. Författarna 

polariserar de rika mot dem som har det mindre bra. Att många som har det ekono-

miskt sämre ställt får det lite bättre tillskrivs ett större värde än att några få (rika) får 

det mycket bättre, som egentligen inte behöver mer. Detta kan tolkas som en social-

istisk reformistisk människosyn, då de proklamerar för utjämning av olikheter.   

I kapitel 6 behandlas privatekonomi (Brolin & Nohagen, 2012, s. 196-221) och förfat-

tarna redogör för allt från arbetsrätt till hur man gör en privat budgetplan, hur man 

söker jobb och vad olika försäkringar fungerar (Brolin & Nohagen, 2012, s. 196-221). 
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Detta görs utan några tydliga värderingar och därmed går det inte att göra några 

uttolkningar av ideologisk reproduktion i detta kapitel. 

I kapitel 7 som behandlar Sveriges ekonomi (Brolin & Nohagen, 2012, s. 222-251), 

skriver författarna om sysselsättning och arbetslöshet (Brolin & Nohagen, 2012, s. 

228-231). I underrubriken ”Vad kan göras åt arbetslösheten?” (Brolin & Nohagen, 

2012, s. 231), skriver författarna: ”Arbetslöshet innebär stora kostnader för samhället 

[…]. Därför är det viktigt att staten griper in och bedriver en aktiv arbetsmarknads-

politik” (Brolin & Nohagen, 2012, s. 231). Detta är ett exempel som kan tolkas som en 

reproduktion av reformistisk socialism, eftersom författarna proklamerar för en 

samhällssyn, att arbetslöshet ska bekämpas med politiska medel för att utjämna 

ojämlikheter mellan människor. Det är också ett försök att förbättra samhällsförhål-

landena överlag då en aktiv arbetsmarknadspolitik vanligtvis innebär stödåtgärder 

på individnivå. Även detta synsätt kan tolkas som en reproduktion av socialistisk 

reproduktion.  

I samma kapitel under rubriken ”offentliga sektorn” (Brolin & Nohagen, 2012, s. 

232), står det: 

Om jag ska gå över en gata med mycket bilar, blir jag nog glad om det finns ett 

övergångsställe med trafikljus. De flesta tycker också att det är bra med brandför-

svar, samhällsplanering och miljövård. […]. För att sköta dessa gemensamma upp-

gifter behövs en offentlig sektor (Brolin & Nohagen, 2012, s. 232).  

Föregående stycke visar på en reformistisk socialistisk reproduktion eftersom bokens 

syn på samhället förespråkar statlig inblandning. Författarna skriver att det behövs en 

offentlig sektor för att kunna lägga upp riktlinjer för exempelvis övergångsställen 

(Brolin & Nohagen, 2012, s. 232). Implicit kan det då tolkas som att övergångsställen 

inte kan planeras eller förvaltas av en privat sektor. Offentlig sektor är en typ av stat-

lig planhushållning.  

Vidare tillskriver författarna transfereringar ett värde, i och med att de beskriver om-

fördelning av pengar; från de rika till de fattiga, som en Robin Hood-princip (Brolin 

& Nohagen, 2012, s. 233). Även detta kan tolkas som en människosyn som kan tolkas 

som reproduktion av reformistisk socialistisk ideologi, då författarna använder posi-

tiva värdeord, och implicit menar att en utjämning av inkomstskillnaderna är posi-

tivt. På liknande sätt använder författarna negativa värdeord för att förklara varför 

man betalar skatt (Brolin & Nohagen, 2012, s. 234). De skriver ”De påverkar kon-

sumtionen och får oss att exempelvis röka eller dricka mindre” (Brolin & Nohagen, 
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2012, s. 234). Outsagt menar författarna att det är dåligt att röka och att dricka alko-

hol och skatter minskar nyttjandet av dessa produkter, vilket är positivt för vår hälsa 

som i sin tur ger en mindre belastning på offentliga sektorn (sjukvården). Detta kan 

därmed ses som en reformistisk socialistisk människosyn, eftersom det är ett försök 

att förbättra förutsättningarna för alla människor genom att styra vissa samhällsför-

hållanden. 

Under avsnittet ekonomisk politik i kapitel 7, så skriver författarna att: ”En samhälls-

ekonomi som helt lämnas åt marknadskrafterna tenderar att skapa såväl ekonomiska 

problem som sociala orättvisor. Därför behövs en viss grad av politisk styrning” 

(Brolin & Nohagen, 2012, s. 243). Även detta kan tolkas som en reformistisk socialist-

isk reproduktion, då författarna förespråkar en samhällssyn som står för statlig kon-

troll och en människosyn som står för utjämning av ojämlikheterna genom politisk 

styrning.  

I kapitel 8, under rubriken ”Varför handlar länder med varandra? (Brolin & Noha-

gen, 2012, s. 262), skriver författarna:  

Det märkliga är att alla länder tjänar på handel – även de som redan har allt. Om 

varje land specialiserar sig på vad det kan göra bättre och billigare än andra länder 

och sedan importerar sådan som andra gör bäst kommer alla i slutändan stå som 

vinnare. Men för att handeln ska fungera på bästa möjliga sätt bör den vara fri. De 

länder som på olika sätt försöker skydda det egna näringslivet från utländsk kon-

kurrens kommer i det långa loppet att förlora. Detta gäller även länder som isolerar 

sig och försöker klara sig på egen hand (Brolin & Nohagen, 2012, s. 262).  

I föregående citat beskriver författarna teorin om komparativa fördelar. Detta gäller 

främst, om det finns en fri marknad. Författarna betonar också att handeln bör vara 

fri och att de länder som försöker skydda näringslivet, kommer att förlora på det. Detta 

kan således tolkas som att författarna anbefaller en samhällssyn som innefattar en fri 

marknad som är emot tariffer och annan protektionistisk ekonomisk politik. Tolk-

ningen av citatet är en reproduktion av liberal ideologi. Av samma anledningar så 

kan det tolkas som en reproduktion konservativ ideologi. 

Vidare under avsnittet handelspolitik (Brolin & Nohagen, 2012, s. 266) skriver förfat-

tarna: ”Tullar löser egentligen inga problem. Istället kan de skapa nya. Förutom att 

handeln begränsas drabbas konsumenterna genom att varorna blir dyrare. På så sätt 

minskar välfärden” (Brolin & Nohagen, 2012, s. 267). Endast de negativa konsekven-

serna av tullar beskrivs, vilket har till följd att synen på handelshindret tull blir en 

typ av vedertagen sanning. Vissa aktörer proklamerar faktiskt för tullar. Därmed kan 
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det tolkas som att citatet är en reproduktion av liberal och konservativ ideologi, då 

dessa ideologier i stor utsträckning står för en samhällssyn med fri marknad.  

4.3 Samhällskunskap 1b 

Samhällskunskap 1b är skriven av Johan Eriksson, Peggy Thornström och Jenny Kes-

selfors (2015). Jag har analyserat kapitel 9 och 10 i denna bok. Kapitel 9 behandlar 

samhällsekonomi medan kapitel 10 behandlar privatekonomi (Eriksson, et al., 2015, 

s. 250-322).  

Kapitel 9 börjar med att författaren beskriver vad ekonomi är (Eriksson, et al, 2015, s. 

252-253). Under marknadsekonomi, beskriver författarna först fördelarna med den 

fria marknadsekonomin, och sedan pekar de på de negativa följderna (Eriksson et al., 

2015, s. 257). Ett problem med marknadsekonomin är enligt dem: ”miljöförstöring till 

följd av produktionen” (Eriksson et al., 2015, s. 257).  Detta kan tolkas som att förfat-

tarna menar att marknadsekonomi inte är hållbar och att de kritiserar storindustrial-

ismen. Detta kan därmed uttolkas som en reproduktion av konservativ ideologi, då 

konservatismen anser att storindustrialismen kan vara dålig för miljön. Vidare näm-

ner författarna fler negativa konsekvenser med den fria marknadsekonomin; ”Ojäm-

likhet och orättvisor: vissa grupper gynnas mer än andra på den fria marknaden. 

Västvärlden har berikat sig på fattigare utvecklingsländers bekostnad, och genomgå-

ende tjänar män mer än kvinnor i marknadsekonomin” (Eriksson et al, 2015, s. 257). 

Författarna ställer sig således kritiska till marknadsekonomin och den fria konkur-

rensen, vilket kan tolkas som en samhällssyn som sammanfaller med den reformist-

iska socialismen som tror på användningen av politiska styrmedel för den ekono-

miska marknaden. I och med kritiken att marknadsekonomin är orättvis mot vissa 

grupper förespråkas en utjämning av ojämlikheter. Författarna diskuterar även för-

delarna med marknadsekonomi. De nämner att fler behov och önskningar kan till-

godoses med en öppen marknad. Vidare nämner de att varorna blir bättre vid fri 

marknadsekonomi och att resurserna kan användas på ett mer effektivt sätt (Eriks-

son et al., 2015, s. 263). Dessa åsikter överensstämmer med en liberal samhällssyn, 

där marknadsekonomi och fri konkurrens förespråkas. I och med att författarna skri-

ver att ”den ’perfekta’ marknadsekonomin, […], har flera goda sidor ur en ren eko-

nomisk synvinkel” (Eriksson et al., 2015, s. 263), går det att göra tolkningen att förfat-

tarna förespråkar en samhällssyn, som står för marknadsekonomi. De sammankopp-

lar marknadsekonomi med positiva ekonomiska effekter för samhället och därmed 

går det att uttolka en association till liberal reproducering. Det går också att göra ut-
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tolkningen att det är en konservativ reproducering, då även konservatismen anser att 

fri marknad bör råda.  

Vidare nämner författarna vad de menar med marknadens begränsningar (Eriksson 

et al., 2015, s. 264) bl. a infrastrukturen. De menar att staten har större möjlighet att ta 

ekonomiska risker, vid byggande av bland annat elnät och järnväg (Eriksson et al., 

2015, s. 264). Författarna skriver: ”Dessutom vore det riskabelt för samhället om pri-

vata företag styrde över tekniska system som hela samhället är beroende av” (Eriks-

son, 2015, s. 264). Detta tyder på en samhällssyn som anbefaller en ekonomi som 

styrs av politiska medel. Den liberala samhällssynen motsätter sig kollektiva lös-

ningar till stor grad och proklamerar oftast för marknadsekonomi, till skillnad från 

den reformistiska socialismen som förespråkar bruket av politiska medel. Slutsatsen 

blir därmed att ovanstående citat kan tolkas som en reproduktion av reformistisk 

socialistisk ideologi, då författarna hävdar att exempelvis järnväg inte kan styras av 

privata företag.  

Vidare anser författarna att kollektiva nyttigheter inte kan bejakas av marknadseko-

nomin. Med kollektiva nyttigheter menar författarna t.ex. domstol, polis, och försvar 

(Eriksson et al., 2015, s. 264). Detta är en uttolkning utifrån begreppsklassen styrel-

seskick, som överensstämmer med alla tre ideologierna. Visserligen vill inte liberal-

ismen ha kollektiva lösningar och inte heller konservatismen i någon större mån. 

Men när det kommer till rättssamhället så föredrar alla kollektiva nyttigheter. I och 

med alla tre ideologiers förespråkande av demokrati, så går detta också att tolka som 

att alla de valda ideologierna också förespråkar domstol och polis.  

Under dolda kostnader så betonar författarna de externa effekterna med exempelvis 

alkohol, bensin och tobak. De pekar då på hur vår hälsa kan påverkas, som exempel-

vis alkoholism och cancer, men även att vår miljö berörs. Å andra sidan, menar för-

fattarna att marknaden inte kan ta hänsyn till dylika effekter. Exempelvis, så hade 

alkoholkonsumtionen varit högre om inte systembolaget hade funnits (Eriksson et 

al., 2015, s. 265). Detta går att tolka som att författarna tror att människan är irration-

ell och att vi inte överväger våra beslut. De är också av uppfattningen att skatter och 

andra politiska medel kan minska konsumtionen, och därmed också de negativa ef-

fekterna. Detta kan tolkas som en reproduktion av reformistisk socialistisk ideologi 

eftersom de förespråkar en förbättring av samhällsförhållandena för att påverka vår 

hälsa och miljö positivt. Det går också att uttolka en samhällssyn som är för en statlig 

styrning, för att minska bland annat tobaks- och alkoholkonsumtion. Författarna be-

handlar även marknader och ideologier. De skriver: ”Marknadens begränsningar 
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visar tydligt att staten ibland måste styra över ekonomin” (Eriksson et al., 2015, s. 

266), vilket kan tolkas som en reformistisk socialistisk reproduktion, eftersom den 

anbefaller en samhällssyn med statlig inblandning.  

Kapitel 10 behandlar ämnet privatekonomi (Eriksson et al., 2015, s. 290-321). Förfat-

tarna tar upp ämnen såsom skatt, olika bostadsformer, försäkringar, reklamation och 

pensioner (Eriksson et al., 2015, s. 290-321).  I detta kapitel har författarna varit be-

skrivande, och därmed kan inte några ideologiska reproduktioner uttolkas.   

4.4 Millenium 1 

Millenium 1 är skriven av Christer Palmqvist och Hans Kristian Widberg (2012). 

Denna bok är uppdelad i fyra avsnitt. Jag skall analysera två av avsnitten, Arbete och 

pengar och Samhällets ekonomi.  

Under rubriken Bakgrund till det sociala trygghetssystemet? (Palmqvist & Widberg, 

2012, s. 97), skriver författarna: ”Mycket av dagens sociala trygghet i form av bl.a. 

barnbidrag, fri utbildning, studiemedel och pensioner, tar vi för givet. Men förutsätt-

ningarna har förändrats. Statens ekonomiska resurser är begränsade. Många anser att 

något måste förändras – frågan är bara vad och hur” (Palmqvist & Widberg, 2012, s. 

97).  Citatet kan tolkas som att de sociala privilegierna vi har i Sverige är självklara 

för många. De anser också att  flertalet tycker att detta system skall förändras. Detta 

går därmed att tolka som att författarna menar att detta är en norm, eftersom de inte 

skriver något om att många vill ha kvar systemet.  Detta i sig innebär att det indirekt 

kan tolkas som om författarna är emot en utjämningspolitik och implicit också för 

hög skatt. I citatet förespråkas en samhällssyn med lite skatt, vilket innebär en repro-

duktion av liberal och konservativ ideologi. Vidare går det att uttolka en människo-

syn, som inte förespråkar utjämning av olikheter och därmed kan en reproduktion 

liberal och konservativ ideologi, åter uttolkas. 

Författarna skriver under rubriken Socialpolitik och den nya tiden (Palmqvist & Wid-

berg, 2012, s. 102) att när ett land gör besparingar i sin välfärd, så krävs det att indi-

viden måste ta ett större enskilt ansvar, t.ex. teckna privata sjukförsäkringar (Pal-

mqvist & Widberg, 2012, s. 102).  Vidare skriver författarna: ”Sverige är välkänt för 

sina höga skatter och många anser att något måste ske med skattetrycket innan vi 

kan övergå till ett nytt system” (Palmqvist & Widberg, 2012, s. 102).  Detta går att 

tolka som att författarna anser att det är en genomgripande norm i samhället att 

många vill sänka skatten. Det går även att tyda det som att författarna proklamerar 

för en samhällssyn som skulle innebära att ett nytt skattesystem skulle inrättas i Sve-
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rige.  Författarna verkar tycka att detta är naturligt, att vi måste tolerera en minskad 

välfärd för att kunna lätta på skattetrycket. Citatet kan tolkas som en reproducering 

av liberal och konservativ ideologi, då det innehåller en samhällssyn som proklame-

rar för mindre skatt.  

Under avsnittet ”välfärdsstaten byggs” (Palmqvist & Widberg, 2012, s. 123) så skriver 

författarna att Sverige lyckades att bryta den ekonomiska depressionen på 1930-talet. 

Genom idéer från makarna Myrdal och Keynes, så skapades reformarbete. Här 

ingick bland annat en statlig arbetslöshetsförsäkring (Palmqvist & Widberg, 2012, s. 

123). Vidare skriver författarna: ”den moderna välfärdsstaten tog sin form […]” 

(Palmqvist & Widberg, 2012, s. 123). Detta kan tolkas som att författarna förknippar 

välfärdsstat med socialpolitik vilket är ett reformistiskt socialistiskt människosyn. De 

skriver vidare modern välfärdsstat, vilket kan tolkas som att författarna är positiv till 

socialpolitik i och med det värdeladdade ordet, modern. Följaktligen en människosyn 

som förespråkar en utjämningspolitik för individer och därmed en reproduktion av 

reformistisk socialistisk ideologi kan uttolkas.  

Författarna redogör för olika ekonomiska modeller under rubriken: ”Olika ekono-

miska system – olika spelregler” (Palmqvist & Widberg, 2012, s. 137). Författarna 

skriver: ”Kapitalismens ekonomiska system kallas marknadsekonomi och social-

ismens kallas planekonomi. De två systemen bör uppfattas som ekonomiska teorier. I 

verkligheten är det snarare en blandning av de två systemen som länder använder” 

(Palmqvist & Widberg, 2012, s. 137). I föregående citat hävdar författarna att varken 

planekonomi eller marknadsekonomi används fullt ut i verkligenheten utan ett mel-

lanting av de två systemen. Det är riktigt att världens länder oftast använder blande-

konomi, men inte alla. Författarna tillskriver dock blandekonomin stort värde och ge-

neraliserar att alla använder sig av en sådan. Blandekonomi normeras. Ett sådant 

tänkande återspeglar en reproduktion reformistisk socialistisk ideologi eftersom den 

anbefaller en marknadsekonomi som behöver styras upp med politiska beslut.  

Under avsnittet om offentlig sektor (Palmqvist & Widberg, 2012, s. 146), skriver för-

fattarna att den skiljer sig åt, ”men sjuk och -åldringsvård, utbildning, polis och för-

svar är några exempel på offentlig verksamhet, som de flesta länder bedriver” (Pal-

mqvist & Widberg, 2012, s. 146). Genom att författarna använder egna tolkande be-

grepp såsom flesta länder, så skapas en norm. Ett sådant synsätt förespråkar en sam-

hällssyn som proklamerar för socialisering av delar i näringslivet och kan därmed 

uttolkas som en reproduktion av reformistisk socialistisk ideologi.  
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Under ”Blockpolitik och vågmästare” (Palmqvist & Widberg, 2012, s. 154), så skriver 

författarna om de olika politiska blocken som existerar i Sverige. De hävdar att det 

röd/gröna blocket vill ha en stor samhällssektor jämfört med de borgerliga, eftersom 

detta block vill sänka skatterna (Palmqvist & Widberg, 2012, s. 154). Vidare skriver 

de: ”Var och en ska istället själv betala för den samhällsservice de vill ha, något som 

det röd/gröna blocket protesterar mot. De sämst ställda skulle inte ha råd med t.ex. 

vård, skola och omsorg” (Palmqvist & Widberg, 2012, s. 154). Detta kan tolkas som 

att författarna tar ställning för det röd/gröna blocket då endast deras syn på den of-

fentliga sektorn återges. Ingenting sägs om att vissa kanske skulle få det bättre vad 

gäller exempelvis sjukvården. Därmed kan det tolkas som att författarna förespråkar 

en människosyn som proklamerar för utjämnande av olikheter och därmed en re-

produktion av reformistisk socialistisk ideologi. 

Palmqvist och Widberg menar att det finns två olika ekonomiska uppfattningar, 

marknadsekonomi, och den ekonomi som utvecklats ur den s.k. keynesianska sko-

lan. Ekonomin utgående från den keynesianska skolan beskrivs som att staten kan 

och bör påverka de ekonomiska konjunkturerna (Palmqvist & Widgren, 2012, s. 156-

157) eller ”Genom statliga ingrepp kan den ekonomiska utvecklingen påverkas så att 

tillväxten sker i jämn takt, d.v.s. i så små konjunktursvängningar som möjligt och 

därigenom minska de sociala, ekonomiska och politiska problemen som uppstår vid 

konjunktursvängningar” (Palmqvist & Widgren, 2012, s. 157). Vidare skriver förfat-

tarna: ”Hans [Keynes] tankar fungerade fram till 1970-talet och var fram till dess ett 

framgångsrikt sätt att bedriva ekonomisk politik på” (Palmqvist & Widgren, 2012, s. 

157). Författarna sätter således ett bäst före datum på den keynesianska skolan. Om 

de båda citaten sätts i samma kontext, så går det att göra uttolkningen att författarna 

anser att det idag inte går att använda sig utav politiska styrmedel vid ekonomisk 

politik. Ett sådant tänkande är inte längre aktuellt. Implicit kan man då tolka detta 

som att författarna föredrar marknadsekonomi utan politiska styrmedel, dvs en 

samhällssyn som är en reproduktion av liberal och konservativ ideologi.  

Författarna beskriver hur 1970-talet präglades av ekonomisk tillbakagång, vilket re-

sulterade i att staten höjde skatterna.  ”Det var en ny typ av problem som den aktiva 

finanspolitiken inte kunde hantera. Höjda inkomstskatter leder till lägre konsumtion, 

som i sin tur leder till minskad försäljning av varor och på sikt även ökar arbetslös-

heten” (Palmqvist & Widberg, 2012, s. 159). Detta är inte en universal sanning. 

Många menar att höjda inkomstskatter leder till fler jobb framför allt inom den of-

fentliga sektorn. Citatet kan således tolkas som att författarna tar ställning mot höjda 
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skatter, och därmed en samhällssyn som förespråkar lite skatt, följaktligen en liberal 

och konservativ reproduktion.  

Skribenterna redogör även för Sveriges statsskuld. De menar att Sverige är känt för 

att ha en jämn och hög social standard, men också för att ha ett högt skattetryck. Vi-

dare menar de att statens inkomster inte alltid räckt till för utgifterna trots det höga 

skattetrycket (Palmqvist & Widberg, 2012, s. 165-166). ”Vår välfärd har blivit dyr” 

(Palmqvist & Widberg, 2012, s. 165-166), vilket indikerar att välfärden är något som 

Sverige inte har råd med. Ordet dyr har dessutom en negativ klang i detta samman-

hang. Därmed kan man tolka citatet som att författarna kritiserar välfärdsstaten och 

indirekt även höga skatter. Citatet kan därmed tolkas som en liberal eller konservativ 

samhällssyn, eftersom det ställer sig kritiskt till kollektiva lösningar och förespråkar 

lite skatt.  

Begreppet, kollektiva varor, behandlas också (Palmqvist & Widberg, 2012, s 177). De 

skriver: ”Är statens ingrepp bara av ondo? Svaret är nej! De flesta/alla partier i par-

lamenten i de s.k. västdemokratierna är eniga om att vissa verksamheter bör skötas 

och kontrolleras av den offentliga sektorn” (Palmqvist & Widberg, 2012, s. 177). Cita-

tet kan tolkas som att författarna tillskriver statens inblandning som något som 

många tycker är bra, detta görs således till en norm. Detta på grund av författarnas 

ordval, att de flesta/alla partier tycker att vissa verksamheter bör skötas av den offent-

liga sektorn. Samhällssynen i citatet förespråkar således en socialisering av näringsli-

vet till viss del. Detta kan därmed tolkas som en reproduktion av reformistisk social-

istisk ideologi.  

5. Sammanfattande resultat 

Mina frågeställningar löd: ”Sker det reproduktion av liberal, konservativ eller re-

formistisk socialistisk ideologi i det undersökta källmaterialet?”, ”Vilken eller vilka 

ideologier är i så fall dominerande?” och ”Hur kommer dessa tre ideologier till ut-

tryck i det undersökta källmaterialet?” I min analys, har jag visat att uttolkningar kan 

göras i mitt källmaterial. Alla böcker reproducerar ideologier. Liberal och reformist-

isk socialistisk ideologi är de två ideologierna som reproduceras i störst utsträckning. 

Dock går det att urskilja reproduktion av konservativ ideologi i alla fyra böckerna 

om än i en mindre utsträckning.  

Gemensamt för uttolkningarna är att dessa vävs in i texten när författarna på ett de-

skriptivt sätt skall förklara ett område eller fenomen. Ofta används ett värderande 
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ordval, både positivt eller negativt, för att beskriva olika företeelser. Många av de 

uttolkade reproduktionerna tillskrivs värdet som en sanning, det blir en norm och att 

det är så här det är beskaffat. I vissa fall har författaren/författarna en rad förklaring-

ar till vissa fenomen, men det går ändå att uttolka reproduktion av ideologi. Repro-

duktionerna som har uttolkats innehåller också komplexa begrepp och samband som 

har förenklats av författaren för att öka förståelsen för dessa; men som möjliggör för 

misstolkningar.  

I läroboken Z-Classic 1b kunde en rad uttolkningar av tydliga ideologiska reprodukt-

ioner göras. Reproduktion av liberalistisk och reformistisk socialistisk ideologi var de 

som identifierades i störst grad. Ett exempel på tolkning av liberal reproduktion, är 

den kritiska hållning författaren för mot EU:s jordbrukssubventioner och framställ-

ningen av människan som rationell. Exempel på en reformistisk socialistisk repro-

duktion, är att författaren försvarar ett högt skattetryck och framställer arbetarna 

som samhällets viktigaste grupp. Även i Forum 1 är de uttolkade reproduktionerna 

främst av reformistisk socialistisk och liberal ideologi. Exempel på reproduktion av 

reformistisk socialistisk ideologi är att författarna förespråkar politisk reglering av 

vissa ekonomiska marknader för att utjämna ojämlikheter; medan man i andra sam-

manhang förespråkar marknadsekonomi och en fri ekonomisk marknad, dvs en re-

produktion av liberal ideologi. I boken Samhällskunskap 1b går det inte att göra många 

uttolkningar av reproduktion av ideologi. Dock har några uttolkningar av av alla tre 

undersökta ideologierna uttolkats; men främst reproduktion av liberal och reformist-

iskt socialistisk ideologi har identifierats. Bland annat proklamerar författarna, delvis 

för de positiva effekterna med marknadsekonomi, vilket kan uttolkas som en repro-

duktion av liberal ideologi. Ett exempel som kan uttolkas som en reproduktion av 

reformistisk socialistisk ideologi, är författarnas negativa uppfattning angående pri-

vata aktörer i bland annat järnvägsbranschen, och förespråkandet av reglering av 

vissa ekonomiska marknader. I Millennium 1 är det de liberala reproduktionerna som 

dominerar bland tolkningarna. Detta uttrycks av författarna som en skepticism mot 

skattesystemet och uppfattningen att välfärdssystemet är dyrt. Dock kan reprodukt-

ion av reformistisk socialistisk ideologi till en viss utsträckning uttolkas och förfat-

tarna menar att en statlig inverkan i vissa fall kan vara bra.  De konservativa repro-

duktionerna som har uttolkats är få, men har förekommit i alla fyra undersökta 

böckerna. De konservativa uttolkningarna har främst berört kritik mot högt skatte-

tryck, förespråkandet av fri marknadsekonomi och kritik mot storindustrialismen, 

samt det positiva värdet av svensk historia och kultur.  
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De kapitel jag har analyserat i de fyra böckerna visar att ideologisk reproduktion i 

läroböcker är vanligt förekommande. Det är inte lika utbrett i alla böckerna, men  

återfinns ändå i allt undersökt material. Tolkningarna i undersökningen har även 

visat att författarna ofta använder ett ordval som är värderande för att få fram sitt 

budskap. Exempel på värdeord som använts är dyr, bör, snobbutiker och Robin Hood. 

Uttolkningar har gjorts att författarna även likställer ord som har olika betydelse med 

varandra, som exempelvis flesta/alla. Ett annat exempel på värdebegrepp som an-

vänds är; Inflation tar från de fattiga. 

Tolkningarna som gjorts visar även att vissa skeenden och begrepp endast kritiseras 

implicit. Författarna har då använt en kritisk ton när de exempelvis har beskrivit den 

ekonomiska politiken. Detta har även gjorts genom användandet av värderande ut-

tryck och utropstecken istället för punkt, de har vidare uttalat sig implicit och kritiskt 

mot vissa företeelser samt beskrivit händelser på ett ensidigt och nästan felaktigt sätt 

och då inte nämnt andra möjligheter/lösningar eller synsätt. Författarna använder 

även metaforer eller bildliga uttryck. Tolkningarna har gjorts på ett positivt sätt som 

gör läsaren gynnsamt inställd, och fenomenet i sig får ett positivt värde. På samma 

sätt kan detta göras negativt.  Kontentan är att dessa uttryck alla är normativa.  

6. Diskussion  

Alla ting som har varit i kontakt med mänskligheten, kan tolkas utifrån ideologiska 

termer enligt Liedman (1989).  Detta innebär att exempelvis böcker, såsom mitt käll-

material kan och bör tolkas utifrån ideologiska ställningstaganden. Det är också 

själva kärnan i mitt forskningsproblem och som denna undersökning utgår ifrån. 

Enligt läroplanen skall skolan emellertid vara saklig men allsidig och proklamera för 

olika perspektiv. Alla de tre valda ideologierna kan identifieras i det valda käll-

materialet utifrån mina tolkningar. Dock kunde inte reproduktion av ideologi uttol-

kas i någon större utsträckning, utifrån begreppsklassen styrelseskick. Med facit i 

hand, efter att materialet har studerats, så var inte denna begreppsklass den bästa för 

det valda materialet. Troligen skulle den kunna användas i större utsträckning för ett 

annat material. Dessutom är de tre ideologierna ganska eniga om hur styrelseskicket 

bör vara; så skillnaderna är inte särskilt märkbara. Det är också problematiken med 

analysverktyget, att uppdelningen ibland blir allt för grov; och skillnader kan där-

med inte uttolkas.  

Att det kunde uttolkas reproduktion av ideologi, innebär att alla de valda böckerna 

egentligen motsätter sig läroplanens krav. Eftersom läroböckerna reproducerar ideo-
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logi, så blir det ett reellt problem och en direkt motsatt ståndpunkt till läroplanen. 

Forskaren Klas-Göran Karlsson (2011), anser att läroböcker har med maktutövning 

att göra. Dessutom hävdar han att i och med att läroböckerna är fakta på papper mel-

lan två pärmar, så uppfattas informationen som adekvat och verklig och han menar 

till och med att de är ”som maktens representationer i skolvärlden” (Karlsson, 2011, 

s. 45). Det är således ett stort problem att läromedelsförfattarna reproducerar politisk 

ideologi i sina böcker (och i värsta fall skulle det kunna liknas vid propaganda om 

det görs medvetet). Eleverna är dessutom unga och lättpåverkade och troligen så 

saknar de ett kritiskt förhållningssätt när de läser läroböckerna. Det skulle kanske bli 

bättre om läromedelsförfattarna skrev ut vilket teoretiskt och politiskt perspektiv de 

utgår ifrån. Edman och Forsberg (2009) menar att läroböckerna skulle gynnas av ett 

sådant förfarande. Detta är en utmärkt idé, men risken är att eleverna måste erbjudas 

flera böcker, som utgår från andra perspektiv för att läroplanens krav på allsidighet 

skall uppfyllas. Dock instämmer jag med att transparensen ökar om författarna är 

tydliga med vilka ideologiska och teoretiska ståndpunkter som avses. Risken är dock 

att inte författarna själva vet vilken ideologisk eller teoretisk ståndpunkt de intar; att 

det ligger latent eller att någon ideologi är en hegemoni. Detta tar mig in på Rojas 

(2007 b) undersökning som visar att de flesta läroböckerna är vinklade utifrån social-

demokratisk ideologi och att detta beror på att socialdemokratin har en hegemonisk 

ställning. Mina resultat visar också att socialdemokratin (reformistisk socialism) har 

en dominerande ställning i läromedelsförfattandet, vilket inte är så konstigt i och 

med att socialdemokratin ur historisk synvinkel har varit den dominerande politiska 

ideologin i Sverige. Å andra sidan, så visar mina resultat på att det även finns en tyd-

lig reproduktion av liberal ideologi och till och med av konservativ ideologi, vilket 

inte är helt förenligt med Rojas resultat. Frågan är om min analys är ett resultat av 

beslutet att undersöka avsnittet samhällsekonomi i läroböckerna. Hade jag fått ett 

annat resultat om jag valt ett annat ämne? Skillnaderna mellan reformistisk socialism 

och liberalism angående ekonomiska frågor är också större än mellan liberalism och 

konservatism, och därmed är det också lättare att uttolka liberala och reformistiskt 

socialistiska reproduktioner. Sofia Olofsson (2013) har också visat ett annat resultat 

än vad Rojas (2007 b) har gjort i sitt examensarbete. I de svenska läroböckerna som 

hon har undersökt, menar hon att det är främst liberal och socialistisk ideologi som 

reproduceras. Hon menar även att inte endast en ideologi reproduceras i läroböcker-

na, vilket är i motsats till Rojas resultat men däremot överensstämmer med mina. 

Därmed kan man inte påstå att socialdemokratin har en hegemonisk ställning inom 

läromedelsförfattandet.  
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Den stora frågan är hur kurslitteratur då skall utformas. Sture Långström och Arja 

Virta (2016) menar att läroboken fortfarande intar en stark ställning. Modern teknik 

som datorer kan gå sönder, medan böcker inte gör det. Böcker kan dessutom tas med 

överallt. Läroboken har fått en ny roll än tidigare. Den skall inte återge ”vad som är 

sant” och läroboken har fortfarande en stark roll i utbildningsväsendet på grund av 

att den har lyckats att anpassa sig till denna förändringsprocess. Den skall hjälpa ele-

ven att strukturera och sovra i materialet, stimulera till kritiskt lärande och föra fram 

aktuella forskningsresultat (Långström & Virta, 2016, s. 175). Forskningen visar att 

läroboken fortfarande fyller en viktig funktion i undervisningen, men Mattlar (2008) 

intar samma ståndpunkt som Liedman att när det är människor som skriver, så ut-

trycks en ideologi vare sig man vill eller inte och det går inte att vara helt objektiv, 

det är en omöjlighet. Jag instämmer helt med detta. Reproduktionen i mitt käll-

material, har uttolkat olika ideologier i olika stor utsträckning. Med detta menar jag 

att de undersökta böckerna är mer eller mindre problematiska utifrån ett läroplans-

perspektiv. Detta innebär att jag är av uppfattningen att det självklart går att redu-

cera den ideologiska reproduktionen till en viss utsträckning; men att det inte går att 

skriva en lärobok på ett helt objektivt sätt. Författare är människor med olika erfa-

renheter; och därmed kommer läroböcker alltid att vara subjektiva till en viss mån. 

Detta är i paritet med Edman och Forsberg som anser att läroböcker alltid kommer 

vara subjektiva. Sture Långström (1997) använder begreppet författarröst i detta 

sammanhang. Med detta menar han att den som håller i pennan vid författandet av 

en lärobok kommer med tolkningar och bedömningar med hjälp av sin egen kunskap 

och egna erfarenheter. I och med att alla böcker som jag har undersökt har påvisat 

reproduktion av ideologi, så instämmer jag i Långströms (1997) resonemang. Lång-

ström och Virta (2016), framhåller en intressant ståndpunkt angående att läroböcker 

blir vinklade. De skriver: ”Ibland behöver man dock metoder för att upptäcka sådana 

brister” (Långström & Virta, 2016, s. 177). Vidare nämner de exemplet: ”Även om de 

flesta förlag säger sig vara noga med att se till att det finns en balans mellan könen i 

läromedlen, så kan det vara intressant för elever att kontrollera hur det är ställt med 

den saken i de läromedel, uppslagsverk och artiklar på nätet, […] (Långström & 

Virta, 2016, s. 177). Detta är en intressant tanke. Man kanske borde inkorporera den 

ideologiska nyanseringen i samhällskunskapsundervisningen. Ställa frågan till ele-

verna, ”Finns det andra teorier som ser på denna aspekt på ett annat sätt?”, och låta 

dem söka efter informationen själva.  

Mattlar hävdar också att lärarna måste utbildas i textanalytisk förmåga i större grad, 

eftersom ansvaret i stor grad ligger på dem beträffande vilken bok som skall använ-
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das i undervisningen. Denna synpunkt instämmer jag också med, då det trots allt är 

lärarens ansvar att uppfylla läroplanen. Detta innebär att jag är kritisk till vissa lärare 

angående de läroböcker de har valt i sin undervisning. Jag har fått intrycket av att de 

inte ställer sig kritiska till innehållet i läroböckerna i och med deras val av läromedel. 

Detta skulle kunna bero på att lärarna överlag brister i sin textanalytiska förmåga vid 

granskning och val av lärobok. Detta har jag dock inte undersökt och kan egentligen 

inte dra några slutsatser om.  

Holmén (2006) har visat att det rådande samhällsklimatet påverkar läroböckernas 

innehåll. Om man studerar den politiska diskursen i Sverige, så kan detta också tän-

kas stämma in på mina resultat. De reproduktioner jag har uttolkat är i störst ut-

sträckning liberala och socialistiskt reformistiska. Dagen politiska klimat präglas i 

stor utsträckning av liberala och socialistiska reformistiska idéer. Dock har den kon-

servativa och de nationalistiska idéströmningarna vuxit sig starkare inom den poli-

tiska diskursen i Sverige. Detta kan, å ena sidan, förklara att jag har även har uttolkat 

reproduktioner av konservativ ideologi, men å andra sidan är de relativt få. Dessu-

tom kan många av de konservativa reproduktionerna, även tolkas som reprodukt-

ioner av liberal ideologi. Det är reproduceringar som exempelvis ifrågasätter högt 

skattetryck och politisk styrning av den ekonomiska marknaden. För att se om de 

nationalistiska tankeströmmarna har påverkat läromedelsförfattandet, krävs det 

dock att en undersökning utifrån en sådan ideologi utförs och också att man gör ett 

annat urval. Andra delar av kursen Samhällskunskap 1b skulle då ligga i fokus.  

Johan Edman och Anna Maria Forsberg (2010) har skrivit en rapport, som jag också 

skall återknyta till. De menar att det är svårt att placera in ideologireproduktionen 

som de har hittat i läroböcker på en höger- och vänsterskala. Detta håller jag delvis 

med om, eftersom jag har uttolkat ideologireproduktion stämmer in på alla de tre 

valda ideologierna. Å andra sidan, så har jag uttolkat många ideologireproduktioner 

som överensstämmer väldigt bra med mitt metodologiska ramverk, vilket innebär att 

det var ganska enkelt att placera dem på en vänster och högerskala. Edman och 

Forsberg har även tittat på om partipolitiska ideologier reproduceras, men detta har 

jag inte tagit ställning till. Författarna menar att läroböcker ofta skrivs utifrån den 

politiska ideologi som dominerar i samhället, för att på så sätt få spridning på pro-

dukten. Denna slutsats överensstämmer inte helt med mina slutsatser, då jag anser 

att mitt resultat i så fall skulle präglats av konservativa idéströmningar i större ut-

sträckning. Å andra sidan, så är de flesta reproduktioner jag har uttolkat socialistiskt 

reformistiska och liberala. Socialistisk reformism och liberalismen intar, trots den 

växande konservativa vågen i Sverige, en ledande ställning.  



HT 16  Fredrik Nyman Gunnarsson 

Mittuniversitetet 

Handledare: Lars Sandin 
 

49 

6.1 Konklusion 

Jag har uttolkat reproduktion av ideologi i allt mitt undersökta källmaterial. Det är 

främst reformistisk socialistisk och liberal reproduktion som har uttolkats. Den kon-

servativa reproduktionen är ej lika stor, men finns ändå i alla de läroböcker jag har 

undersökt. Dessa gäller främst skattetryck och politisk styrning av den ekonomiska 

marknaden; vilket innebär att dessa också kan tolkas som liberala reproduktioner. 

Detta resultat överensstämmer med annan forskning som finns angående läromedel. 

Undersökningen visar att författaren påverkar innehållet i läroboken, medvetet eller 

omedvetet. Andra menar också att läroböcker inte kan vara helt objektiva. Mitt resul-

tat kan dock inte tolkas som att det existerar en reformistisk socialistisk, liberal eller 

konservativ hegemoni, vilket står i kontrast till exempelvis Rojas undersökning som 

visar att det existerar en socialistisk sådan. Mitt resultat stämmer heller inte med 

Edman och Forsbergs resultat, som anser att läroböckernas innehåll påverkas av det 

politiska läget i landet. Om så vore fallet borde jag ha kunnat uttolka fler konserva-

tiva reproduktioner som inte gäller endast skattetryck och kritik mot politisk styr-

ning av den ekonomiska marknaden; i och med Sverigedemokraternas växande in-

flytande, om det är så att det har hunnit ge avtryck. Valet av källmaterial kan också 

ha påverkat resultatet. De reproduktioner som har uttolkats i källmaterialet, har det 

gemensamt att många är ”dolda” av författaren, och har därför uttolkats implicit. 

Författarna har även använt sig av värdeord och utropstecken för att markera sin 

egen åsikt. De har även dragit förhastade slutsatser som ibland resulterat i rena 

osanningar. I och med att reproduktioner av ideologi har uttolkats, så strider det 

valda källmaterialet mot styrdokumentens krav.  

7. Vidare forskning 

Undersökningen jag har genomfört är kvalitativ, vilket innebär att jag inte kan gene-

ralisera mina resultat. Jag har visat att det går att uttolka ideologiska reproduktioner 

i de olika läroböckerna inom ämnet samhällskunskap, och därmed skulle det vara 

både intressant och angeläget om kommande studier kunde fokusera på att kartlägga  

kurslitteratur i flera ämnen. För att kunna generalisera resultatet borde detta göras 

med kvantitativa studier. Det är också viktigt att studier av läroböcker görs kontinu-

erligt då nya läroböcker lanseras ständigt. Förhoppningsvis kan framtida undersök-

ningar, skapa en debatt och sätta press på läroboksförfattarna och bokförlagen att 

skriva mer nyanserat och sakligt än vad merparten av böckerna jag har undersökt 

har visat/indikerat.  
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I och med att Mattlar (2008) hävdar att det är viktigt att lärarna har den textanaly-

tiska förmågan att avgöra om läroboken är politiskt vinklad eller inte, så skulle det 

vara nyttigt om framtida forskning kunde undersöka lärares textanalytiska förmåga.  
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