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1 Inledning       

Ekonomisk demokrati innebär demokratiskt beslutsfattande inom ekonomins område 

(Arrhenius, 2017, s. 71). Det handlar alltså om medborgarnas möjlighet att påverka ekonomin 

(Långström & Virta, 2011, s. 214-216). Under 1900-talet diskuterades denna fråga inom bl.a. 

arbetar- och fackföreningsrörelsen i Sverige, där man menade att politisk demokrati inte var 

tillräckligt, utan att också ekonomisk demokrati borde råda. På 1980-talet infördes efter en 

lång kamp ett fåtal löntagarfonder som gav arbetarna inflytande i företagen, men sedan de 

avvecklades på 1990-talet verkar frågan om ekonomisk demokrati ha dött ut, samtidigt som 

politisk demokrati har fått starkt genomslag i stora delar av världen (Rothstein, 2017, s. 9-12). 

Demokrati anses fungera för hela nationalstater även i utvecklingsländer, men inte för de 

organisationer som har hand om produktion av varor och tjänster i utvecklade länder. 

Samtidigt råder en ökande ekonomisk ojämlikhet i de rika länderna (Piketty, 2015, s. 23) som 

den politiska demokratin inte verkar kunna, eller vilja, ändra på. I en tid där politisk 

demokrati och stor ekonomisk ojämlikhet samexisterar är det rimligt att lyfta frågan om 

ekonomisk demokrati till diskussion. Jag menar att detta inte minst är en fråga om fördjupad 

demokrati, en fråga om huruvida makten över ekonomin i större utsträckning bör ligga hos 

folket. Det hoppas jag kunna lyfta med denna uppsats. Men framförallt hoppas jag, genom att 

undersöka förekomsten av ekonomisk demokrati i gymnasieskolans läroböcker, kunna ta reda 

på om ekonomisk demokrati lyfts i skolan till en nivå där man kan diskutera dess för- och 

nackdelar. Jag menar att skolan med sitt demokratiska uppdrag (Skolverket, 2011, s. 6) bör 

verka för en diskussion om fördjupad demokrati, och att frågan om ekonomisk demokrati är 

en viktig del av detta. Utifrån vad jag kunnat hitta verkar förekomsten av ekonomisk 

demokrati i undervisningen inom skolan vara ett förhållandevis outforskat område. Min studie 

kan bidra till att fylla denna lucka. 

1.1 Syfte och frågeställningar       

Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning och på vilket sätt ekonomisk 

demokrati förekommer i aktuella läroböcker för samhällskunskap på gymnasiet i Sverige.  

Frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning förekommer ekonomisk demokrati i läroböckerna (direkt och 

indirekt)? 
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2. Hur framställs det?   

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning förklaras begreppet ekonomisk 

demokrati och en genomgång av tidigare forskning och styrdokument görs. I kapitel 3 Metod 

och material presenteras metodval och urval. I kapitel 4 Resultat presenteras resultat och 

tolkning för den kvantitativa och kvalitativa analysen. Kapitel 5 Diskussion innehåller 

diskussion av resultat och metod. I kapitel 6 Avslutning återfinns en avslutande text. 

2 Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

I avsnitt 2.1 Definitionen av ekonomisk demokrati i denna studie förklaras hur begreppet 

ekonomisk demokrati definieras i denna studie. I avsnitt 2.2 Ekonomisk demokrati presenteras 

olika teorier om ekonomisk demokrati och empirisk forskning om det. I avsnitt 2.3 Ekonomisk 

demokrati och skolan presenteras litteratur som behandlar ekonomisk demokrati i ett 

skolsammanhang. I avsnitt 2.4 Angränsande ämnesområden i skolan presenteras forskning 

som är jämförbar med min studie. I avsnitt 2.5 Styrdokument presenteras utdrag ur läroplan 

och ämnes- och kursplan för samhällskunskap. 

2.1 Definitionen av ekonomisk demokrati i denna studie 

I denna studie kommer ekonomisk demokrati att definieras i enlighet med Tom Mallesons 

(2013) ramverk för ekonomisk demokrati som består av fyra komponenter. Anledningen till 

att jag valt att använda just detta ramverk som definition är att det innehåller flera aspekter av 

ekonomisk demokrati, vilket ger en bred bild av ämnet. Aspekterna ger också en viss 

spridning över olika ekonomiska områden, vilket gör att ramverket kan användas i fler 

sammanhang. Jag menar också att aspekterna är konkreta och därför passar bra att tillämpa i 

en studie. Den första komponenten är arbetsplatsdemokrati. Det definierar Malleson (2013, s. 

88) som att de som arbetar ska äga företaget och få inflytande enligt principen en medlem – 

en röst. Han menar att små firmor kan använda direkt demokrati medan stora firmor kan 

använda representativ demokrati. Den andra komponenten är finansiell demokrati. Malleson 

(2013, s. 90-91) menar att utlåning av pengar är det centrala och källor för detta är exempelvis 

banker. Finansiell demokrati handlar om mer demokratiskt inflytande och insyn på detta 

område. Den tredje komponenten är att demokratisera investeringar, exempelvis när företag 

utökar sina fabriker eller anställer personal (Malleson, 2013, s. 94-95). Detta kan realiseras 
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genom t.ex. arbetarkooperationer eller genom budgetdeltagande för invånare. Den fjärde 

komponenten handlar om att demokratisera marknadssystemet (Malleson, 2013, s. 96-97). En 

demokratisk marknad existerar om alla har ungefär samma ”röst” att styra den, d.v.s. att man 

har ungefär lika mycket pengar. Det handlar alltså om att minska skillnader i materiell 

standard. Att demokratisera marknadssystemet kan också göras genom att demokratisera 

centralbanken.    

2.2 Ekonomisk demokrati 

Ramón G. Vela (2000) presenterar en teori om ekonomisk demokrati som definierar och 

förklarar begreppet och ger argument för det. Vela (2000, s. 14, 31) menar att ekonomisk 

demokrati är detsamma som arbetsplatsdemokrati. Detta definierar han som att de anställda 

har rätt att styra de företag där de arbetar, precis som medborgare styr sitt land. Ekonomisk 

demokrati gäller inte alla arbetsplatser utan mer specifikt ekonomiska företag (Vela, 2000, s. 

45). Definitionen för dessa är att de syftar till att göra vinst alternativt tillhör det offentliga 

rummet. De är också arbetsgivare för ett betydande antal människor. Trots att inte alla 

arbetsplatser räknas in håller Vela fast vid begreppet arbetsplatsdemokrati. Ett exempel på 

arbetsplatser som inte omfattas är t.ex. skolor och detta motiverar Vela med att medborgare i 

allmänhet bör vara med och styra sådana viktiga samhällsinstitutioner.  

Vela (2000, s. 14) framhåller att rättvisa kräver inte bara politisk, utan också ekonomisk 

demokrati. Därmed handlar ekonomisk demokrati om en rättviseprincip där det är önskvärt att 

besluten ger ett utfall som möjliggör att de materiella resurserna kan fördelas rättvist. Han 

menar att detta handlar om liberala värden och att arbetsplatsdemokratin därmed borde vara 

lika önskvärd som lika möjligheter, en dräglig levnadsstandard och politisk demokrati. Det är 

alltså en liberal syn som motiverar ekonomisk demokrati, som Vela ser det. 

Det är enligt Vela (2000, s. 34) hur organisationen styrs och hur besluten fattas som är 

fokuset i ekonomisk demokrati, vilket handlar om att hitta ett rättvist sätt att organisera detta. 

Det säger alltså ingenting om hur utfallet av styret blir. Arbetsplatsdemokrati innebär att 

kollektiva beslut på ett företag ska fattas på ett demokratiskt sätt (Vela, 2000, s. 43). Vela 

(2000, s. 41-42) menar att arbetsplatsdemokrati står över principen om rättvis fördelning 

eftersom det annars finns risk att demokratin undermineras om man exempelvis kan visa att 

ett annat styrelsesätt ger en bättre resursfördelning. Han menar också att det är viktigt att hitta 

ett styrelsesätt där det råder balans mellan de anställdas rätt att styra och rättvis fördelning. 

Vidare anser Vela (2000, s. 43) att arbetsplatsdemokrati ska vara frivilligt från de anställdas 

sida, vilket betyder att de gemensamt kan skapa en demokratisk arbetsplats om de vill göra 
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det, och att de som föredrar ett annat slags organisation antingen kan motsätta sig 

demokratiseringen eller söka sig till en arbetsplats som inte styrs demokratiskt. Vela 

preciserar inte exakt vilka regler som ska gälla om sådana oenigheter skulle uppstå. 

Peter Abell (1985) har ett annat sätt att se på ekonomisk demokrati. Han intresserar sig för 

hur arbetardeltagande påverkar kapitalistiska företag (Abell, 1985, s. 435). För att kunna 

studera detta utarbetar han ett ramverk där maktfördelning, exploatering och demokratisk 

legitimitet är centralt. Abell (1985, s. 437-438) är kritisk mot förslag om demokratiska 

reformer på arbetsplatser eftersom han menar att dessa inte gör något åt den verkliga 

konflikten mellan kapital och arbetare utan snarare döljer den. Reformerna leder alltså inte till 

någon verklig omfördelning av makt. Han föredrar heller inte något av de rättvisekoncept som 

han definierar som neo-klassiska eller marxistiska/neo-marxistiska, utan presenterar ett eget 

koncept (Abell, 1985, s. 442). De olika koncepten har betydelse för hur arbetarnas ökade 

deltagande påverkar maktfördelningen mellan kapitalist och arbetare och för graden av 

exploatering av arbetare. Det alternativa ramverk Abell (1985, s. 441, 449) själv utarbetat 

handlar i korthet om att kognitiv autonomi och generisk kraft måste skapas. Kognitiv 

autonomi betyder att det finns förutsättningar för fri preferensbildning och för att självständigt 

kunna bedöma olika möjliga alternativ. Generisk kraft handlar om att kunna skapa resultat 

som motsvarar de intressen man har. När dessa båda saker fungerar menar Abell att utfallet av 

de val som görs blir rättvisa. Abell (1985, s. 440) menar alltså att ekonomisk demokrati 

handlar om arbetardeltagande och i vilken grad detta klarar att ändra graden av exploatering.   

Nadia Johanisova och Stephan Wolf (2012, s. 562) definierar ekonomisk demokrati som ”a 

system of checks and balances on economic power and support for the right of citizens to 

actively participate in the economy regardless of social status, race, gender, etc.”. Utifrån den 

definitionen presenterar de en modell med sex olika aspekter av ekonomisk demokrati 

(Johanisova & Wolf, 2012, s. 564-568). Den första är reglering av marknadsmekanismer och 

företagsaktiviteter och det kan t.ex. handla om att ge staten ökad möjlighet att reglera 

marknaden. Den andra aspekten handlar om att stödja socialt entreprenörskap vilket innebär 

små, lokala företag som har ett specifikt etiskt mål och ofta är kooperativa. Den tredje 

aspekten rör skapandet av pengar, närmare bestämt hur banker gör pengar på lån och skulder. 

Detta menar författarna bör begränsas genom t.ex. statliga eller offentliga banker. Den fjärde 

aspekten handlar om att återta eller återskapa det allmänna, alltså gemensamma resurser som 

alla kan använda, t.ex. skog och byggnader. Den femte aspekten syftar till att omfördela 

tillgångar i form av inkomst och kapital så att den ekonomiska makten omfördelas. Den sjätte 

och sista aspekten går ut på att alla människor ska vara ekonomiskt fria i den bemärkelsen att 
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de själva kan styra över hur de vill konsumera och vad de vill producera och det innebär en 

icke kommersialiserad ekonomi där de grundläggande behoven fylls och där pengar inte 

används.  

Henry Hansmann (1990) har analyserat ekonomisk demokrati genom att bl.a. undersöka 

vilka för- och nackdelar som finns med arbetarägande, och jag ska ge några exempel på dessa. 

En av fördelarna som lyfts fram är att arbetarägda företag i princip inte behöver övervaka 

arbetarna och se att de sköter sina uppgifter eftersom de som arbetar också har intresse av att 

arbetet sköts ordentligt (Hansmann, 1990, s. 1761). En annan fördel som Hansmann (1990, s. 

1766) lyfter är att arbetarägande gör att intressekonflikter som kan innebära strejk undviks 

eftersom de som arbetar har insyn i både arbetet och styret av företaget. En av nackdelarna 

som tas upp är att arbetarägda företag har svårt att få tag på det kapital som behövs 

(Hansmann, 1990, s. 1771). Att hyra kapital är ett alternativ som fungerar om kapitalet är 

enkelt att sälja tillbaka, men så är inte alltid fallet. Vidare menar Hansmann (1990, s. 1772-

1773) att risktagande är ett problem för dessa företag eftersom arbetarna kan förlora både 

arbete och besparingar om de har bekostat kapitalet själva. Det kan också vara problematiskt 

om de får ovissa inkomster.   

James J. Kennelly och Mehmet Odekon (2016) har gjort en undersökning om hur 

arbetarkooperativ i USA fungerar genom att utföra tre olika fallstudier där arkivinformation, 

intervjuer och fältstudier användes för att samla in material. Författarna menar att deras 

resultat stämmer överens med annan forskning om arbetarkooperativ (Kennelly & Odekon, 

2016, s. 181). För det första har arbetarkooperativen varken sämre eller bättre produktivitet 

och ekonomiska resultat än andra företag, och de går inte heller omkull i högre utsträckning 

(Kennelly & Odekon, 2016, s. 171-172). För det andra har arbetarkooperativen fördelar för de 

som arbetar eftersom de fokuserar på att skapa och behålla arbetstillfällen och på att ha 

ekonomisk utdelning som är lika eller högre jämfört med andra företag, åtminstone för de 

lägre lönenivåerna. De uppvisar också i högre utsträckning att arbetarna känner motivation, 

solidaritet och tillfredsställelse med arbetet. För det tredje har arbetarkooperativ goda sociala 

och miljömässiga effekter på samhället runtomkring eftersom arbetarna ofta är förankrade i 

det. Slutligen visar resultaten att arbetarkooperativen har stora utmaningar när det gäller att få 

tillgång till kapital och svårigheter med kollektivt ägarskap och beslutsfattande.   

Caroline S. Hossein (2012) har undersökt hur olika typer av institut för mikrolån fungerar 

på Haiti. En kvalitativ studie gjordes där etnografi, fokusgrupper, enkäter, 

litteraturgenomgångar och intervjuer användes som undersökningsmetoder. Studien visar att 

det finns tre olika typer av institut för mikrolån: finansiella kooperativ som regleras av staten, 
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kommersiella banker och informella banker (Hossein, 2012, s. 49). Kooperativen står för den 

största delen av mikrolånen. De informella bankernas verksamhet sker utan institutionellt 

stöd, utlåningen sker informellt och de når miljontals av de fattiga invånarna. Hossein (2012, 

s. 56) menar att mikrolånen kan leda till sociala förändringar för de fattiga eftersom de når ut 

till så många, och eftersom de ger en möjlighet till egen försörjning.  

Adalmir Marquetti, Carlos E. Schonerwald da Silva och Al Campbell (2012) har gjort en 

fallstudie om hur budgetdeltagande i en brasiliansk stad fungerar. De aspekter som undersökts 

i studien är deltagande, valmöjligheter och hur omfördelningen blivit. Invånarna deltar i hela 

budgetprocessen, vilken involverar att definiera invånarnas preferenser, att översätta dessa till 

en budget, och att kontrollera att budgeten genomförs (Marquetti m.fl., 2012, s. 66-69). 

Processen sker till viss del genom direkt deltagande och till viss del genom att representanter 

utses. Ett antal möten hålls där budgeten diskuteras. Många av de som deltar är från 

traditionellt sett underrepresenterade grupper gällande inkomst, utbildning och kön. 

Budgetdeltagandet har starka omfördelande effekter till fördel för de annars missgynnade 

(Marquetti m.fl., 2012, s. 76).  

Philip Whyman (2006) har undersökt hur de svenska löntagarfonderna fungerade utifrån 

makroekonomiska, finansiella och demokratiska mål. Löntagarfonderna infördes på 1980-

talet och skulle ge arbetarna ägarinflytande i företagen (Whyman, 2006, s. 53). Studien visar 

att flera av de makroekonomiska och finansiella målen nåddes, som ekonomisk tillväxt, att 

fler kom i arbete och att tillgångarna tryggades (Whyman, 2006, s. 64-65). Däremot uppnådde 

inte fonderna målen om ekonomisk demokratisering lika bra, detta eftersom investeringarna 

fokuserade på ekonomisk tillväxt snarare än att maximera arbetarnas inflytande.  

2.3 Ekonomisk demokrati och skolan 

Henry M. Levin (1979, s. 1) anser att alla som arbetar har rätt till ekonomisk demokrati, att 

alltså ha inflytande på sin arbetsplats. Han menar också att det råder en dialektisk relation 

mellan skolsystemet och arbetslivet, där skolan förbereder elever för arbetslivet utifrån det 

ekonomiska system som råder i samhället. Levin menar att skolan förbereder elever genom 

starkt strukturerade regelverk, och i en anda av tävlande och alienation. Han skriver också att 

utbildningssystemet underminerar det ekonomiska systemet eftersom det genererar ett 

överskott av överutbildad arbetskraft som inte vill ta mindre kvalificerade arbeten. Lösningen 

på detta är enligt Levin att ge arbetarna mer inflytande över arbetsplatsen. Därför bör också 

skolsystemet ändras i fem punkter som förbereder eleverna för detta: eleverna ska utveckla 

förmågan att delta i gruppbeslut, de ska utveckla sin kapacitet till individuellt beslutsfattande, 
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de ska få viss kompetens i vissa grundläggande färdigheter, de ska utveckla kapacitet att ta 

emot och ge fortbildning till kollegor, och de ska utveckla samarbetsförmågan (Levin, 1979, 

s. 23).    

Quentin Wheeler-Bell (2017) är en annan av de som lyfter ekonomisk demokrati i ett 

skolsammanhang. Han menar att studenter ur den ”privilegierade klassen” borde utbildas i 

ekonomisk demokrati som ett sätt att främja social rättvisa, inte minst med tanke på ökade 

ekonomiska klyftor (Wheeler-Bell, 2017, s. 379). Dessa studenter borde, enligt Wheeler-Bell, 

få lära sig värdet av denna fördjupade demokrati samt att de har en moralisk förpliktelse att 

skapa detta jämlika samhälle. Sådan undervisning ska utveckla studenternas medvetenhet om 

klasstrukturer och politiska solidaritet på ett sådant sätt att de agerar för att ändra de orättvisa 

ekonomiska systemen. Wheeler-Bell (2017, s. 395) menar att skolan förvisso inte är ensamt 

ansvarig för denna undervisning, men att den ändå har en bärande roll i den. 

I boken Samhällskunskapsdidaktik: För utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt 

tänkande (2011, s. 216) beskriver Sture Långström och Arja Virta begreppet ekonomisk 

demokrati på följande sätt: ”Ytterst handlar tankarna på ekonomisk demokrati om 

medborgarnas möjligheter att påverka det ekonomiska livet i stort (det går för närvarande i 

någon mån endast indirekt med den politiska rösträtten)”. Författarna menar att idén om 

demokrati inom ekonomins område inte fått genomslag och de påpekar att de flesta företag 

ägs av enskilda personer samt att ägandet ofta är koncentrerat (Långström & Virta, 2011, s. 

215-217). De menar att samhällskunskapslärare har möjlighet att ta upp detta som en del av 

att undervisa om frågor som rör ekonomisk makt.  

2.4 Angränsande ämnesområden i skolan 

Eftersom det inte, utifrån vad jag kunnat hitta, finns någon forskning om ekonomisk 

demokrati i ett skolsammanhang jämförbar med min studie har jag valt att referera annan 

forskning i ett skolsammanhang. Den liknar min studie såtillvida att den behandlar 

närliggande områden i gymnasiets samhällskunskapsämne, och dessutom har i princip 

samtliga undersökt innehåll i läroböcker. Därför menar jag att denna forskning, som jag i det 

följande redogör för, är jämförbar med min studie. 

Richard Neumann (2012) har undersökt hur socialism framställs i fyra läroböcker i 

samhällskunskap för gymnasiet genom att dels söka efter närliggande innehållsord och 

ämnen, och dels genom att närmare undersöka relevanta delar av böckerna utifrån hur de 

presenterade socialism. Analysen visar att en av böckerna ger en väldigt vag bild av socialism 

och dess inflytande på politiskt, socialt och ekonomiskt tänkande eller samtida 
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samhällsförhållanden (Neumann, 2012, s. 33). Begreppet beskrivs som att staten ska ha ett 

stort ägarinflytande, vilket en majoritet av folket sägs vara emot. Även en annan av de 

undersökta böckerna visar liknande resultat, och Neumann menar att det ger eleverna en 

begränsad förståelse av ämnet, vilket gör att de får svårare att tänka rationellt kring det i 

förhållande till framtidens samhälle (Neumann, 2012, s. 34-35). Begreppet associeras också 

till diktaturer, och ingen jämförelse mellan det egna landets system och andra länders system 

möjliggörs. En tredje undersökt bok möjliggör i större utsträckning för eleverna att ta sig an 

ämnet på ett kritiskt sätt, då både för- och nackdelar och olika synsätt lyfts. Dock är den något 

ensidig i det att den uppmuntrar eleverna till att kritisera socialismen, men inte kapitalismen. 

Den sista undersökta boken lyckas inte visa en allsidig bild där olika system kan jämföras och 

förstås (Neumann, 2012, s. 36). Istället styr den eleverna mot ett färdigt synsätt och visar på 

tydliga värderingar kring hur ämnet ska ses. Neumann menar att socialism framstår som något 

historiskt och något främmande, utan koppling till det nutida samhället, vilket ger eleverna 

fördomar om ämnet. Resultaten visar också att de rådande systemen, som inte bygger på 

socialism, framhävs, utan att exempelvis socialistiska alternativ framkommer. Neumann 

(2012, s. 37) kommer fram till att läroböckerna inte uppfyller styrdokumentens krav om att 

eleverna ska ges möjlighet att utvärdera och analysera olika idéer i undervisningen. 

Sammantaget anser han att de undersökta läroböckerna ger en ofullständig och missvisande 

bild av socialism.       

Richard Neumann (2014) har också gjort en studie om hur fördelning av välstånd 

behandlas i åtta böcker i samhällskunskap för gymnasiet genom att sökningar gjordes på 

relevanta ord, och genom att viktiga delar undersöktes. Resultaten visar att endast en av 

böckerna tar upp fördelning av välstånd i samhället, vilket görs mycket övergripande, och att 

alla böcker utom en tar upp inkomstskillnader (Neumann, 2014, s. 279). Till välstånd räknas 

många olika finansiella och materiella tillgångar, såsom obligationer, investeringsfonder, 

aktier, pensionskonton, bostäder, fordon o.s.v. Neumann anser att fördelning av välstånd ger 

en bättre bild av den ekonomiska verkligheten än bara fördelning av inkomst, eftersom den 

visar en större koncentration till färre individer i jämförelse. Neumann menar att böckerna, då 

de inte behandlar välståndsfördelning, ger eleverna begränsad information som kan hjälpa 

dem att förstå frågor om socialt välmående och ekonomisk rättvisa i samhället, samt den 

maktkoncentration som det koncentrerade välståndet skapar. Han förstår resultaten utifrån att 

läroböckerna inte enbart visar upp objektiv kunskap, även om de utger sig för att göra det, 

utan att de till viss del speglar intressen som har makt att påverka skolan, vilket gör att en 

särskild ideologi framkommer (Neumann, 2014, s. 280). Neumann (2014, s. 281) menar att 
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studien visar hur den ekonomiska verkligheten döljs då välståndets fördelning inte 

framkommer, och att detta ger eleverna dålig information då de ska delta i politiken. Han drar 

därför slutsatsen att lärarna inte enbart bör förlita sig på läroböcker i undervisningen i 

samhällskunskap. Vidare menar han att välståndsfördelning bör inkluderas och tas upp på ett 

kritiskt sätt i både styrdokument och läroböcker, för att hjälpa elever att förbereda sig för att 

delta i det politiska livet. 

Anand R. Marri m.fl. (2011) har gjort en studie om hur den federala budgeten, statsskulden 

och budgetunderskottet behandlas i undervisningen på gymnasiet och vad som lärs ut om 

dessa ämnen. Studien genomfördes genom intervjuer med lärare och observationer av 

klassrumspraktiken. Resultaten visade att de nämnda budgetfrågorna berördes väldigt lite i 

undervisningen och att läroböcker användes i väldigt liten utsträckning (Marri m.fl., 2011, s. 

205). Istället använde lärarna sig av material som de själva tagit fram eller internetkällor. 

Vidare framkom att de flesta av lärarna inte använde sig av en djupgående pedagogik, utan 

berörde ämnena mer i förbigående, och att frågorna lärdes ut som enkla fakta utan att eleverna 

fick möjlighet att tolka, utvärdera eller skapa ett samhällsengagemang för innehållet (Marri 

m.fl., 2011, s. 207). Det framkom också att lärarna inte lyfte budgetfrågorna på ett sätt som 

gjorde att de framställdes som resultatet av olika val som görs av politiker. Marri m.fl. (2011, 

s. 209) menar dock att gymnasieelever är mogna att ta till sig frågor om budget på ett mer 

djupgående och engagerande sätt, och att undervisningen bör sträva efter att uppnå detta. De 

anser att en sådan undervisning kan leda till att eleverna blir mer engagerade och kan ställa 

mer krav på politikerna i dessa frågor. 

Marti Hope Gonzales m.fl. (2004) har undersökt hur rättigheter, skyldigheter och 

deltagande framställs i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet. De har använt kvantitativ 

innehållsanalys, där läroböckerna sökts igenom efter relaterade ämnesord, för att studera 

detta. Resultaten visar att en stor del av innehållet handlade om rättigheter och att en liten del 

av det handlade om skyldigheter som medborgare har gentemot varandra och demokratin 

(Gonzales m.fl., 2004, s. 314-315). De visade också att liberalism och individualism framhävs 

och att deltagande i civilsamhället hamnar i skymundan. Att rösta i val var den form av 

deltagande som dominerade i läroböckerna, medan andra typer av aktivt samhällsdeltagande 

var mindre vanligt förekommande. Gonzales m.fl. menar att detta ger eleverna budskapet att 

samhällsdeltagande innebär att rösta, och definitivt inte att engagera sig i rörelser som 

uttrycker värderingar som går emot regeringens politik. De skriver att böckerna framställer 

det som att rättigheter som ändrar landets rådande system är oviktiga och suspekta. 

Exempelvis framställdes röstning som ett sätt att delta i det politiska systemet, medan 
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protester framställdes som ett radikalt sätt att kringgå systemet. Författarna menar att 

läroböckerna sammantaget framställer en smal bild av demokratiskt medborgarskap. De drar 

slutsatsen att detta begränsade synsätt på medborgarskap inte skapar förutsättningar för 

eleverna att bli aktiva medborgare, utan att det snarare gör dem passiva eller skeptiska 

gentemot deltagande i det politiska systemet (Gonzales m.fl., 2004, s. 316).  

Wendy Scott och Yonghee Suh (2015) har i en studie undersökt vilken sorts 

medborgarskap som framställs i läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet, detta genom att 

använda innehållsanalys på material som rörde medborgares rättigheter och skyldigheter. 

Resultaten visar att läroböckerna inte främjar elevernas möjlighet till deltagande i samhället 

och till att kunna göra sociala förändringar gemensamt, utöver möjligheten att rösta (Scott & 

Suh, 2015, s. 97). Individuella snarare än kollektiva rättigheter och skyldigheter fokuserades, 

och läroböckerna bortsåg från ett kollektivt medborgarskap som kan ändra rådande 

förhållanden och arbeta för det allmänna bästa. Inte heller gav böckerna många exempel på 

individer eller grupper som förändrat samhället, och som eleverna kunde relatera till (Scott & 

Suh, 2015, s. 98-99). Vad gäller deltagande genom t.ex. volontärarbete, att rösta och att 

protestera, visade läroböckerna olika resultat. Scott och Suh (2015, s. 100-101) menar att 

läroböckerna sammantaget ger väldigt få exempel eller berättelser som visar eleverna hur de 

kan vara aktiva i hur samhället styrs och genomföra förändringar. De drar slutsatsen att 

läroböckerna inte framhäver aktivt demokratiskt medborgarskap utöver att rösta. De anser att 

detta innebär att eleverna inte får möjlighet att utvecklas till aktiva medborgare, vilket är 

negativt då en demokrati kräver detta. Slutligen menar de att skolan har en möjlighet och 

skyldighet att hjälpa eleverna att bli aktiva demokratiska medborgare, och att detta kräver att 

en starkare, mer relevant och verklighetsnära modell för aktivt demokratiskt medborgarskap 

lyfts. 

Agneta Bronäs (2000) har undersökt vilka bilder av demokrati som framkommer i 

läromedel för samhällskunskap under olika tider i Sverige och Tyskland. För att kunna se hur 

demokratibilderna gestaltas använder Bronäs (2000, s. 21) frågor som handlar om 

demokratibegreppets innehåll, avgränsning samt vad som lyfts fram som centralt i begreppet. 

Hon undersöker också om demokratibegreppet sammankopplas med olika politiska ideal. I 

analysen använder Bronäs (2000, s. 17-20) tre olika demokratimodeller som hon skapat. 

Tanken bakom dem är att kunna förstå de demokratibilder som framträder och att kunna 

upptäcka både det som sägs och inte sägs gällande demokratibegreppet. Den första modellen 

benämner Bronäs beslutsmetodens demokrati. I den ses demokrati som ett sätt att fatta beslut 

som utgår från majoritetsprincipen. Det är alltså form och inte innehåll i demokratin som 
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betonas. Staten har enligt den här modellen ansvar för att se till att folket har grundläggande 

fri- och rättigheter. Den andra modellen kallar Bronäs frihetens demokrati. Här betonas frihet 

som det centrala och samvetsfrihet, demonstrationsfrihet och åsiktsfrihet betraktas som 

viktigt. Med det starka fokuset på frihet följer ett samhälle baserat på pluralism samt ett fokus 

på individen. Den tredje modellen är gemenskapens demokrati och enligt den är jämlikhet och 

gemenskap det centrala. I samhället finns ett gemensamt intresse som staten har till uppgift att 

förverkliga. Intresset brukar kallas det allmänna bästa eller ibland solidaritet och detta intresse 

förväntas folk anpassa sig efter. Frihet och autonomi är ändå viktiga delar då medborgarna ses 

som handlingskraftiga och rationella, och det är önskvärt utifrån samhällets bästa att 

samhällets normer kan utmanas, även om de starka normerna gör att en total autonomi blir 

svår att uppnå.   

Under den senast undersökta perioden i Sverige, åren 1990–1999, är beslutsprocessen det 

centrala i begreppet demokrati som det framstår i läromedlen (Bronäs, 2000, s. 209-210). Den 

allmänna rösträtten lyfts fram som det huvudsakliga sättet att delta och påverka och för att 

kunna göra detta förutsätts medborgarna vara engagerade och kunniga. Förmågan till eget 

omdöme och att kunna ta ställning är önskvärt, men på samma gång beskrivs att medborgarna 

saknar kunskap och engagemang. Majoritetsprincip och eget ansvar framstår som viktiga 

principer och här är individen i centrum. Staten har en mer undanskymd roll i socialpolitiska 

frågor gällande exempelvis sociala skyddsnät, där individens ansvar istället betonas. 

Bronäs (2000) beskriver att läromedlen visserligen beskriver medborgerligt engagemang 

men att ett förmyndarskap i mycket präglar framställningen av demokrati: ”Innebörden i 

demokrati slås helt enkelt fast och det lämnas inget utrymme för läsaren att diskutera eller 

reflektera över demokratin och dess problem.” (s. 196). Vidare skriver Bronäs att i och med 

att valdeltagande fokuseras i demokratin så ligger tonvikten på indirekt, alltså representativ, 

demokrati. Denna framställs som ”det normala och dessutom en praktisk och billig form av 

demokrati” (Bronäs, 2000, s. 209).  

Lars Sandin (2015) har bl.a. undersökt bilden av ekonomi som gestaltas i läromedel i 

samhällskunskap för årskurs nio, detta genom en fallstudie. I den uppmärksammar Sandin 

(2015, s. 215-216) bl.a. att den ekonomiska marknaden beskrivs utifrån att aktörerna där är 

jämlika, vilket han menar utesluter en sociopolitisk förståelse av den. Inte heller samhällets 

arbetsfördelning problematiseras ur ett sociopolitiskt perspektiv, utan beskrivs som att 

människor helt enkelt arbetar med det de är lämpade för. Vidare beskriver Sandin (2015) hur 

ekonomi beskrivs handla om effektivitet, ”inte om moraliska och politiska värden som 

exempelvis rättvisa” (s. 222), detta när läroboken uttrycker att man inte kan ”bygga 
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motorvägar, simhallar och flygplatser i varenda liten småstad” (s. 222). Sandin (2015, s. 223) 

menar att resursfördelningen i samhället beskrivs som neutral ur politiskt och moraliskt 

perspektiv. Han kommer fram till att läroboken intar ett särskilt sätt att se ekonomi men att det 

inte framgår att det bara är ett av flera möjliga sätt, vilket gör att en legitimering sker. Han 

menar att detta inte kan ses som en förenkling för att anpassa innehållet till eleverna. Han 

skriver: ”de funktionella sambanden i ekonomin visas upp som ett kalt skelett, avskalat det 

sociala, kulturella, politiska och moraliska kött och blod som finns där när vi möter dem i 

praxis” (Sandin, 2015, s. 223).  

2.5 Styrdokument 

Läroplanen för gymnasieskolan har flera formuleringar som motiverar min studie, både sett 

till ämnesvalet i sig och till det demokratiska uppdraget i vidare bemärkelse. Vad gäller själva 

ämnet står det i läroplanen att målet med skolan är att varje elev: ”utvecklar sin vilja att aktivt 

bidra till en fördjupad demokrati i arbetsliv och samhällsliv” (Skolverket, 2011, s. 12), och det 

är just så som jag tänker mig att ekonomisk demokrati kan ses. I ämnesplanen för 

samhällskunskap står också att eleverna ska få kunskap om frågor om arbetsliv och 

demokrati, samt att de ska lära sig om ”hur olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala 

och miljömässiga förhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och 

samhällsstrukturer” (Skolverket, 2011, s. 143). Jag menar att frågan om ekonomisk demokrati 

är en av de saker som kan passa in på detta. Vidare ska kurs 1 i samhällskunskap behandla 

bl.a. frågor om arbetsmarknaden, olika demokratimodeller och frågor om resursanvändning 

och resursfördelning (Skolverket, 2011, s. 150), frågor som kan beröra ekonomisk demokrati. 

Kurs 2 i samhällskunskap ska behandla nationalekonomiska teorier i förhållande till bl.a. 

makt och resursfördelning (Skolverket, 2011, s. 155), vilket också är relevant.  

Min studie berör också aspekter som handlar om skolans demokratiska uppdrag i vidare 

bemärkelse. Exempel från läroplanen är att skolan ska hjälpa eleverna att utvecklas till 

medborgare som aktivt deltar i samhället, att skolan ska genomsyras av saklighet och 

allsidighet och uppmuntra eleverna till att framföra olika uppfattningar (Skolverket, 2011, s. 

6). Eleverna ska också genom skolan få förmåga till att kunna analysera och reflektera kring 

samt kritiskt granska olika saker (Skolverket, 2011, s. 9-10). Vidare anger ämnesplanen för 

samhällskunskap att undervisningen ska lyfta fram olika sätt att organisera samhällen utifrån 

olika perspektiv och tolkningar (Skolverket, 2011, s. 143), och dessa förmågor och innehåll 

menar jag hör till en del av den demokratiska fostran som skolan har som uppgift.   
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3 Metod och material 

I avsnitt 3.1 Metodologiska överväganden presenteras studiens metodologi. I avsnitt 3.2 

Kvantitativ innehållsanalys presenteras hur den kvantitativa innehållsanalysen förbereddes, 

genomfördes och sammanställdes. I avsnitt 3.3 Kvalitativ textanalys beskrivs hur den 

kvalitativa textanalysen förbereddes och genomfördes. I avsnitt 3.4 Tolkning beskrivs hur 

resultaten från den kvantitativa och kvalitativa analysen tolkades. I avsnitt 3.5 Urval 

presenteras studiens material samt hur urvalet gjordes.  

3.1 Metodologiska överväganden 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar används en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ metod. För att svara på frågeställning 1 används kvantitativ 

innehållsanalys, och för att svara på frågeställning 2 används kvalitativ textanalys. Syftet med 

att göra en studie som är både kvantitativ och kvalitativ är att ge en så utförlig bild av 

förekomsten av ekonomisk demokrati i läroböcker som möjligt, och att täcka studiens frågor 

så att validitet uppnås (Denscombe, 2009, s. 152, 425). Att kombinera metoder är något som 

har stöd i flera metodböcker. Peter Esaiasson m.fl. (2017, s. 232) skriver t.ex. att det ofta är 

lämpligt att göra en kreativ kombination av kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ 

textanalys. Kristina Boréus och Göran Bergström (2005, s. 45) menar också att kvantitativ 

innehållsanalys gärna kan kombineras med andra sorters textanalys. Denscombe (2009, s. 

150, 152) skriver att metodkombination, av t.ex. kvantitativ och kvalitativ metod, kan vara 

just ett sätt att ge en mer fullständig bild av det undersökta och på så sätt få bättre 

forskningsfynd.  

3.2 Kvantitativ innehållsanalys 

För att göra den kvantitativa innehållsanalysen måste man först välja analysenhet, alltså det 

som ska undersökas (Esaiasson m.fl., 2017, s. 202). Ibland är det ganska självklart vad som 

ska utgöra analysenheter, vilket till stor del är fallet i min studie där delar av relevanta 

läroböcker är analysenheter. Som analysinstrument användes ett kodschema med instruktioner 

(se bilaga 1), som beskriver vad som ska noteras i texten (Boréus & Bergström, 2005, s. 49). 

Kodschemat utarbetades utifrån ett begreppsligt ramverk för att studera ekonomisk demokrati 

som Malleson (2013) tagit fram. Detta fångar olika aspekter av ämnet och i analysen blev 

detta kodningsenheter, vilket kan vara vad som helst som kan finnas i texter (Boréus & 

Bergström, 2005, s. 49). För att få en referenspunkt valde jag att också konstruera alternativ 
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till varje aspekt, som kan sägas utgöra motsatser till respektive aspekt av ekonomisk 

demokrati (Boréus & Bergström, 2005, s. 59), och även dessa utgör kodningsenheter. I 

analysinstrumentet har aspekterna av ekonomisk demokrati getts bokstaven a och motsatserna 

har getts bokstaven b. Förutom dessa aspekter och motsatser valde jag att lägga in uttrycket 

”ekonomisk demokrati” som en kodningsenhet. Den har dock inget motsvarande b-alternativ. 

Utöver kodschemat utarbetades och användes en kodningsinstruktion, som förklarar hur man 

ska hantera särskilt svårklassificerade observationer (Boréus & Bergström, 2005, s. 49). För 

att ta fram analysinstrumentet utgick jag från Mallesons (2013) ramverk, som gav en grund 

till det. Sedan fortsatte jag att utarbeta det genom att prova analysinstrumentet på delar av 

materialet, och på så sätt göra det mer detaljerat (Boréus & Bergström, 2005, s. 49). Slutligen 

gjordes en sista provkodning för att säkerställa att det fungerade bra. 

Schemat och instruktionerna hade till uppgift att vid analysen identifiera textavsnitt som 

handlar om ämnet så att dessa sedan kunde räknas avseende utrymme. För att undvika att 

tolkningen gled över åt något håll valde jag att gå igenom olika böcker växlande istället för att 

gå igenom en bok i taget (Boréus & Bergström, 2005, s. 52). Detta är något som syftar till 

ökad reliabilitet. Jag valde att göra analysen manuellt, eftersom detta ger möjlighet till mer 

komplicerade tolkningar och bedömningar än om en dator används (Boréus & Bergström, 

2005, s. 44-45). För att säkerställa en god reliabilitet gjordes en reliabilitetstest i ett tidigt 

skede, vilket innebär att mindre delar av materialet gicks igenom en extra gång (Esaiasson 

m.fl., 2017, s. 208-209). Analysen utfördes genom att analysenheterna, alltså delar av 

läroböckerna, gicks igenom och kodningsenheterna noterades (Boréus & Bergström, 2005, s. 

52).  

När analysen var genomförd sammanställdes resultatet (Boréus & Bergström, 2005, s. 52). 

Detta gjordes genom att jag räknade antalet stycken som kodats med varje enskild 

kodningsenhet, och sedan räknade om detta till sidor. Sedan räknades andelen sidor för varje 

kodningsenhet ut i förhållande till det totala antalet sidor som gåtts igenom i analysen, vilket 

presenterades i procent för att möjliggöra en översikt och jämförelse mellan de olika 

kodningsenheterna. Eftersom inte exakt lika många sidor analyserats i alla böcker ansåg jag 

också att andel i procent skulle ge den mest rättvisande bilden. Jag valde att presentera alla 

böcker sammantaget och inte varje bok enskilt, eftersom böckerna visade så lika resultat, och 

eftersom jag bedömde att enskilda presentationer skulle bli alltför detaljerade och svåra att 

överblicka, utan att tillföra särskilt mycket till förståelsen. Jag menar, precis som Boréus och 

Bergström (2005, s. 53), att en relativt enkel sammanställning är tillräcklig för att ge 

intressant information. 
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3.3 Kvalitativ textanalys 

För att utföra den kvalitativa textanalysen behövdes preciserade frågor, som utarbetades 

utifrån studiens frågeställningar, och som sedan ställdes till materialet (Esaiasson m.fl., 2017, 

s. 216). Frågorna ska vägledas av lämpliga analytiska begrepp som är en hjälp att hantera 

texten. Esaiasson m.fl. ger exempel på begrepp, men skriver att man även kan använda andra. 

Jag valde att använda begreppen innehåll, kontext och ideologi, eftersom jag anser att de 

fångar det centrala jag vill få ut av analysen. Samtliga begrepp har hämtats från Lennart 

Hellspong (2001, s. 19, 34, 131), men innehåll används också av Bronäs (2000), och ideologi 

används också av Sandin (2015). Med begreppet innehåll ville jag fånga det som rent konkret 

stod skrivet i texten. Kontext använde jag för att kunna sätta texten i ett sammanhang. 

Ideologi beskriver Hellspong (2001, s. 131) som: ”en helhet av mer eller mindre tydliga 

föreställningar och värderingar som präglar hur vi ser på människan, samhället och världen”. 

Med detta begrepp var avsikten att ”rycka av den [texten] slöjan av intresselös objektivitet 

och visa dess sociala och ideologiska tendens” (Hellspong, 2001, s. 132), och alltså försöka ta 

fram det mer dolda i texten. De preciserade frågorna (se bilaga 2) har sedan satts samman och 

formulerats med inspiration av begreppen. Vissa frågor har jag själv formulerat, och vissa har 

jag hämtat från Hellspong (2001, s. 133-139).  

Esaiasson m.fl. (2017, s. 216, 228) skriver att textanalysen genomförs genom att frågorna 

ställs till texten, men att det inte finns någon färdig mall för hur man konkret ska analysera en 

text. Kristina Boreús (2011, s. 149) skriver om kvalitativ textanalysmetod att man först ska 

välja frågor till texten som kan svara på forskningsfrågorna, och att man sedan ska utveckla 

eller välja tekniker som kan svara på frågorna till analysen. Jag har valt att använda en 

textmodell från Hellspong (2001, s. 17-51) samt Lennart Hellspong och Per Ledin (1997, s. 

41-215) för att konkret svara på frågorna och alltså utföra analysen. Modellen har fyra 

strukturer eller nivåer, och av dessa använder jag tre. Den första är den textuella strukturen 

som behandlar textens språkliga form. Där kan man exempelvis titta på lexikon, alltså textens 

ordförråd. Olika ordklasser kan vara olika vanliga och skapa olika stilar, då t.ex. många 

substantiv visar på en text som är innehållstät. Lexikonet kan också ge information om t.ex. 

ordlängd och vilka typer av innehållsliga ord som texten använder. I den textuella strukturen 

kan man också undersöka textens bindningar. Ett exempel på sådana är konnektivbindningar, 

som visar hur två meningar hänger ihop logiskt. Betydelsen kan skilja sig något om 

meningarna binds ihop med t.ex. ”och”, ”men”, eller ”därför att”, genom att bindningen 

skapar ett samband. 
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Den andra nivån är den ideationella strukturen, som behandlar textens innehåll. Där kan 

man t.ex. undersöka textens propositioner, alltså vilket innehåll som finns i ett påstående. En 

text kan innehålla makropropositioner, som har en starkare tyngd jämfört med textens 

mikropropositioner, som är av underordnad betydelse. I exempelvis en argumenterande text är 

det ofta lätt att hitta en makroproposition, en huvudidé. I den ideationella strukturen kan man 

också titta på perspektiv. En sorts perspektiv är jämförelseperspektiv, där olika saker kan 

liknas vid varandra genom en metafor, en bildlig liknelse, vilket skapar associationer som har 

betydelse för uppfattningen. En annan sort är subjektsperspektiv som utgår från den som bär 

upp perspektivet. Det kan utgöras av t.ex. en person eller en speciell teoretisk eller ideologisk 

hållning. 

Den tredje nivån är den interpersonella strukturen och den handlar om textens relationer. I 

den kan man undersöka exempelvis textens språkhandlingar, vilket är vad texten gör. En text 

kan förklara, föreslå, varna, beordra o.s.v. Oftast har en text en huvudfunktion, som kallas 

makrohandling. Vidare kan man i den interpersonella strukturen studera textens attityder. 

Dessa kan t.ex. utgöras av textens värderingar som kommer fram i positivt eller negativt 

värderande ord. Orden kan ha ett värde både i sin grundbetydelse och i olika bibetydelser som 

skapar vissa känslor eller tankar. Attityder kan också utgöras av sociala figurer som ironi, att 

visa läsaren att man menar något annat än det som uttrycks, eller hyberbol, en kraftig 

överdrift. 

Hellspong (2001, s. 51) menar att modellen bör användas kreativt och kan användas som 

stöd för olika analysmetoder. Han skriver också att man bara bör använda de delar av den som 

är relevanta och att den alltså ska anpassas efter det syfte man har. Utifrån detta har jag alltså 

valt bort en av modellens strukturer. Jag har också valt att använda modellen som en 

verktygslåda där jag i varje fråga väljer lämpliga verktyg från modellen för att besvara frågan. 

Verktygslådan utgörs av vad jag valt att kalla mina övriga analysverktyg (se bilaga 2), 

eftersom även de frågor och begrepp som används kan ses som verktyg för analysen. Konkret 

genomfördes alltså analysen genom att de frågor som jag utarbetat ställdes till texten och 

besvarades med hjälp av lämpliga verktyg. Eftersom den kvalitativa textanalysens syfte i 

denna studie är att svara på frågan hur ekonomisk demokrati framställs i läroböcker är det 

rimligt att de textavsnitt som identifierats i den kvantitativa analysen, och som handlar om just 

detta, utgör materialet. Då detta material blev väldigt omfattande analyserades endast de 

vanligaste kontexterna där de olika kodningsenheterna förekom. Jag gjorde alltså en 

avvägning utifrån vad som var lämpligt rent praktiskt eftersom analysen kräver detaljerad 

läsning av texten (Esaiasson m.fl., 2017, s. 226). För att ge analysen trovärdighet är det viktigt 
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att presentera referat och citat från texten och att belägga tolkningen med resonemang och 

argument, (Esaiasson m.fl., 2017, s. 232) och det var också min strävan då jag utförde 

analysen. 

3.4 Tolkning 

När analysen är klar behöver resultatet tolkas (Boréus & Bergström, 2005, s. 86). Eftersom 

den kvantitativa och framförallt den kvalitativa analysen i sig består av en stor del tolkning 

som i presentationen hjälper läsaren att förstå resultaten, bedömde jag att det inte fanns behov 

av någon ytterligare omfattande tolkning. Dock ansåg jag att en viss tolkning kunde läggas till 

analysen där det behövdes, för att säkerställa att resultaten gavs en förståelse. Därför gjordes 

en mycket enkel tolkning av de kvantitativa och kvalitativa resultaten. Syftet med den var att 

visa hur resultaten kunde förstås och förklaras (Holme & Solvang, 1997, s. 316; Tivenius, 

2015, s. 48). Tolkningen genomfördes genom att jag gick igenom resultatpresentationen och 

för varje enskild del avgjorde om resultaten kunde tala för sig själva eller om de behövde ges 

någon förklaring. Om en tolkning behövdes gjorde jag en förklaring utifrån hur jag själv 

menade att de skulle kunna förstås. På så sätt strävade jag efter att ge resultaten mening 

genom att sätta dem i ett sammanhang. Jag valde att presentera tolkningen i direkt anslutning 

till analysen för att göra texten mer läsvänlig. 

3.5 Urval 

Då studien utgick från ett intresse för förekomsten av ekonomisk demokrati i skolan fanns 

några möjliga alternativ till vad som skulle utgöra material. Det hade varit möjligt att göra 

exempelvis enkäter eller intervjuer med lärare eller elever, observationer av 

klassrumspraktiken eller undersökning av lärarnas egna undervisningsmaterial. Av praktiska 

skäl menar jag att läroböcker är lämpliga att undersöka, då de är enkla att få tag på och har ett 

omfattande innehåll, samtidigt som de kan ge en bra bild över vad undervisningen innehåller, 

eller kan innehålla.  

Materialet som används i studien är sju läroböcker i samhällskunskap för gymnasiets 

kurser 1, 2 och 3 som används i dagsläget. Syftet med detta är att täcka ämnet 

samhällskunskap som helhet eftersom studien inte inriktas på att undersöka någon särskild 

kurs inom ämnet. Detta val baseras på läsning av kursplanerna där jag gjort bedömningen att 

alla kurser är relevanta för studien på ett eller annat sätt. Eftersom det utifrån vad jag kunde 

hitta bara fanns sju böcker som omfattade alla kurser valde jag att undersöka alla dessa. 
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Antalet böcker bedömde jag som tillräckligt för att få fram intressanta resultat och ge en viss 

spridning, samtidigt som det inte framstod som för mycket i förhållande till studiens 

omfattning. Av de böcker som utgör studiens material tillhör tre förlaget Libers: Libers 

samhällskunskap 123 (West & Hedengren, 2018), Zigma: Samhällskunskap Kurserna 1, 2 och 

3 (Bengtsson, 2017) och Vårt samhälle: Samhällskunskap 1, 2 och 3 (Rundblom & Berg, 

2014). Två av böckerna är utgivna på Gleerups: Arena 123: Samhällskunskap för gymnasiet 

(Karlsson, 2014) och Reflex 123: Samhällskunskap för gymnasieskolan (Almgren, Höjelid, 

Nilsson & Furevik, 2017). En bok är utgiven på förlaget Sanoma utbildning: Forum: 

Samhällskunskap 123 (Brolin & Nohagen, 2017) och en är utgiven på NA förlag: Perspektiv 

på samhället 1-3 (Eriksson, Thornström & Kesselfors, 2017). Fortsatt kommer läroböckernas 

titlar skrivas ut i något förkortad version i den löpande texten, detta för att göra texten mer 

läsvänlig.  

Eftersom hela böckerna hade utgjort ett för stort material utifrån studiens omfattning, och 

eftersom inte alla områden inom samhällskunskap är relevanta för studien, behövde en 

avgränsning inom böckerna göras. Denna avgränsning gjordes med hänsyn till att materialet 

skulle vara relevant för studiens frågeställningar (Boréus & Bergström, 2005, s. 85), vilket 

innebär att det ska beröra rimliga ämnesområden. Avgränsningen gjorde jag genom att utgå 

från analysinstrumentet och genom att gå igenom läroböckerna. Jag strävade efter att 

inkludera alla områden som hade med ämnet att göra. Efter att jag ingående bekantat mig med 

läroböckernas innehåll kom jag fram till att arbetsmarknad, demokrati, ideologier, välfärd och 

ekonomi var lämpliga områden att analysera i den inledande kvantitativa analysen. Sedan 

avgränsades de exakta sidorna som skulle analyseras i varje bok, och eftersom alla böcker har 

olika fokus skiljde sig antalet sidor som skulle analyseras åt mellan böckerna. Totalt utgjordes 

materialet för den kvantitativa innehållsanalysen av 736 sidor. 

4 Resultat 

I avsnitt 4.1 Kvantitativ analys presenteras resultat och tolkning för den kvantitativa analysen. 

I avsnitt 4.2 Kvalitativ analys presenteras resultat och tolkning för den kvalitativa analysen 

uppdelat efter aspekterna av ekonomisk demokrati som används i den kvantitativa analysen 

(1-5). 
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4.1 Kvantitativ analys 

Kodningsenheternas andel av utrymmet i procent för alla böcker 

1. Begreppet ekonomisk demokrati 0,1% 

2. Arbetsplatsdemokrati A och B 9,9% 

2a. Arbetsplatsdemokrati A 0,2% 

2b. Arbetsplatsdemokrati B 9,7% 

3. Finansiell demokrati A och B 0,3% 

3a. Finansiell demokrati A 0,2% 

3b. Finansiell demokrati B 0,1% 

4.  Demokratisering av investeringar A och B 2,3% 

4a. Demokratisering av investeringar A 0% 

4b. Demokratisering av investeringar B 2,3% 

5.  Demokratisering av marknadssystemet A och B 13,1% 

5a. Demokratisering av marknadssystemet A 10,3% 

5b. Demokratisering av marknadssystemet B 2,8% 

Alla kodningsenheter för A (inkl. 1) 10,8% 

Alla kodningsenheter för B 14,9% 

 

För varje område totalt sett visar resultaten att 2 och 5 förekommer i mycket större 

utsträckning än övriga områden. 1 och 3 förekommer väldigt lite medan 4 förekommer något 

mer. Andelen för de enskilda kodningsenheterna visar att 2b och 5a sticker ut då dessa utgör 

en betydligt större andel än övriga enheter, och de utgör en stor del av den totala andelen för a 

och b. Bland övriga ligger 1, 2a, 3a och 3b mycket nära noll medan 4a inte förekommer alls. 

4b och 5b utgör en något större andel än dessa, men andelen är ändå låg i förhållande till 2b 

och 5a. Kodningsenheterna för b utgör totalt sett en något större andel av utrymmet än a. 

Skillnaderna mellan a och b för enskilda enheter visar en liten skillnad mellan 3a och 3b 

medan skillnaden mellan 4a och 4b är något större. För 2 och 5 är skillnaderna mellan a och b 

istället mycket stora. 

Min tolkning är att 2b och 5a förekommer betydligt mer än de andra kodningsenheterna 

eftersom de behandlar områden som är vanligt förekommande i samhället, och som 
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läroböckerna till stor del innehåller långa textavsnitt om. Dessa är strukturen arbetstagare – 

arbetsgivare inom arbetsmarknad samt den svenska välfärdsmodellen inom välfärd. Att 2a 

förekommer så lite i relation till 2b kan alltså förstås utifrån att strukturen är betydligt mer 

ovanlig i samhället, och på samma sätt skulle man kunna förklara varför 5b förekommer så 

mycket mindre än 5a. Det skulle alltså kunna bero på att Sverige har ett relativt omfattande 

välfärdssystem, som dessutom beskrivs relativt ingående i böckerna, vilket upptar mycket 

utrymme. Att 1 ligger nära noll skulle kunna förstås utifrån att begreppet ekonomisk 

demokrati är ganska ovanligt, och analysen visar att även när ekonomisk demokrati beskrivs 

används för det mesta inte uttrycket. Att 3a och 3b är så lite förekommande beror på att det 

sällan framkommer i böckerna hur exempelvis banker styrs. Om detta vore mer explicit i 

beskrivningen av kreditinstituten, vilket det i ett fåtal fall är, skulle siffrorna ju stiga. Vad det 

kan bero på är svårt att säga. En möjlighet är att en särskild organisering av t.ex. banker ses 

som något självklart som därför inte behöver skrivas ut explicit. En annan möjlighet är att 

organiseringen i sig inte ses som relevant att ta upp i sammanhanget, och att beskrivningarna 

därmed kan åsyfta olika typer av organisering. 4a förekommer inte alls, vilket troligen beror 

på att t.ex. budgetdeltagande är mycket ovanligt i samhället, och motsvarande är t.ex. 

investeringar beslutade av politiker, 4b, det vanliga. På det stora hela går det att urskilja ett 

mönster där vanliga företeelser i samhället tenderar att förekomma i större utsträckning 

jämfört med mindre vanliga företeelser, vilket skulle kunna förklaras utifrån att läroböcker till 

stor del har som syfte att beskriva samhället.  

4.2 Kvalitativ analys 

4.2.1 Ordsammansättningen ”ekonomisk demokrati” 

Uttrycket ”ekonomisk demokrati” förekommer i tre av böckerna, i en av dessa i samband med 

att löntagarfonderna beskrivs, vilket jag behandlar lite kort nedan under rubriken 

arbetsplatsdemokrati. I boken Forum (Brolin & Nohagen, 2017, s. 290) tas ekonomisk 

demokrati upp i en annan kontext, i ett kapitel om styrelsesätt. Där återfinns begreppet under 

rubriken ”Demokratins problem” i ett stycke kallat ”Konflikten mellan individens rättighet 

och andra värden”. Stycket handlar om de kommunistiska länderna på 1900-talet som kallades 

folkdemokratier. Det beskrivs att länderna var diktaturer som inte efterlevde mänskliga 

rättigheter, samt utövade personförföljelse och mediecensur. På detta följer: ”Dessa samhällen 

tolkade demokrati först och främst som ekonomisk demokrati. De menade att så länge 

företagen var gemensamt ägda och alla invånare hade ungefär lika bra ekonomisk standard 
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var det demokrati” (Brolin & Nohagen, 2017, s. 290). Efter det beskrivs att det bara fanns en 

sanning och att om man inte höll med ledarna blev man fängslad och dödad.  

Placeringen av ”ekonomisk demokrati” och sättet det beskrivs gör att det framstår som en 

motsats till (politisk) demokrati och mänskliga rättigheter, särskilt som styckets rubrik 

framhåller en konflikt mellan olika värden. Begreppet blir förknippat med diktaturer och får 

alltså en negativ värdering genom hur det används i texten, och eftersom det inte förekommer 

i boken i övrigt (utifrån de delar jag undersökt) finns det ingen alternativ bild som kan ge en 

balans. Även om det inte står explicit i texten att ekonomisk och politisk demokrati inte kan 

kombineras blir det lite underförstått den slutsats man drar, och eftersom det knappast anses 

önskvärt att avstå politisk demokrati blir ekonomisk demokrati otänkbart. Även om texten 

framstår som beskrivande visar den konflikt som beskrivs att texten tar ställning mot 

ekonomisk demokrati och därmed har normativa inslag. Motsatsen till ekonomisk demokrati, 

som boken beskriver det, legitimeras då ekonomisk demokrati framstår som oförenligt med 

demokrati eftersom det är placerat i en sådan kontext.  

I Libers samhällskunskap (West & Hedengren, 2018, s. 179-180) förekommer uttrycket 

”ekonomisk demokrati” i ett kapitel om ideologier, där under avsnittet ”Socialismen” och 

rubriken ”Ekonomisk demokrati”. Det beskrivs som gemensamt ägande av viktiga funktioner 

och resurser i samhället och som något betydelsefullt för socialdemokrater och övriga 

socialister. Texten lyfter fram fördelar med det gemensamma ägandet, som beskrivs vara att 

det ökar möjligheten för demokratiska beslut över det som ägs gemensamt, och att resurserna 

kommer fler till del istället för att ge vinster till färre personer. Vidare redogör texten för två 

olika synsätt på statligt ägda företag inom socialdemokratin, där vissa anser att staten ska äga 

så mycket som möjligt och andra anser att staten bara ska äga företag i den utsträckning det 

verkligen behövs. Även motiven bakom synsätten framkommer. 

Rösterna i texten är till viss del tydliga, och där framkommer det att det handlar om olika 

synsätt som representeras av olika grupper, som i synen på statliga företag. Ibland blir det 

dock något otydligt vem eller vilka som står för ett uttalande. Så här står det efter att det 

beskrivits att man kan besluta demokratiskt om det gemensamt ägda: ”På så sätt kan 

resurserna användas för det allmänna bästa och komma alla till del, snarare än att skapa 

vinster och rikedomar till ett fåtal” (West & Hedengren, 2018, s. 179). Det framgår inte på ett 

tydligt sätt av texten om detta är ett synsätt som finns hos förespråkare av ekonomisk 

demokrati, eller om det är författarna som tycker så. Meningen har en positivt värderande 

underton gentemot ekonomisk demokrati eftersom den skapar ett antingen-eller-samband 

mellan det allmänna bästa och vinster till några få. Detta görs med uttrycket ”snarare än”, 
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vilket inbjuder till tolkningen att de två sakerna inte går att förena, som då blir underförstått. 

Att ett fåtal blir rika framstår som negativt i jämförelse med ”det allmänna bästa”, som har en 

mer positiv klang. Precis som motsatsen till ekonomisk demokrati legitimerades i Forum 

enligt ovan legitimeras här ekonomisk demokrati genom att en konflikt skapas och genom att 

ingen alternativ bild som kan skapa balans framkommer.   

Hur ”ekonomisk demokrati” värderas skiljer sig mellan de båda böckerna, även om båda 

ger det samma grundbetydelse. Det är möjligt att tänka sig att kontexten möjliggör de olika 

värderingarna eftersom diktaturer och brott mot mänskliga rättigheter generellt värderas lägre 

jämfört med demokratiska socialdemokratiska partier som generellt accepteras i vår 

demokratiska kultur. Det är förståeligt att diktaturer värderas negativt, men även ekonomisk 

demokrati får en negativ värdering, trots att det borde kunna ses i ett mer objektivt ljus. Dock 

är det inte lika förståeligt varför författarna i Libers samhällskunskap med kontexten skapar 

positiva värderingar istället för att vara mer neutrala. Hur ”ekonomisk demokrati” värderas 

visar alltså ändå exempel på att böckerna har normativa inslag. I Forum verkar det tydligt att 

det är författarna som står för dessa, eftersom de bl.a. hänger samman med hur rubriken 

formulerats, men i Libers samhällskunskap är det mer osäkert om det är författarnas värdering 

som framkommer eller om de varit otydliga med att referera till vem det är som talar i texten. 

Huruvida någon ideologisk hållning ligger bakom texterna är oklart, men oavsett det uttrycker 

texterna olika ideologiska ståndpunkter i relation till synen på ekonomisk demokrati, vilket 

också stärks av att man endast visar en bild av det.   

4.2.2 Arbetsplatsdemokrati 

Kodningsenheten 2a utgör endast ett fåtal textavsnitt. Det vanligaste är att dessa handlar om 

löntagarfonderna. Texterna är korta och placerade i olika avsnitt i böckerna, som ekonomiska 

teorier under marxismen och socialdemokratin, arbetsmarknadens historia och ekonomiska 

system. Dock är innehållet i stort sett lika där det beskrivs att löntagarfonderna inrättades för 

att ge arbetarna ägarinflytande i företagen där de jobbade. Texterna beskriver att det rådde 

politisk oenighet om löntagarfonderna som socialdemokraterna var för och borgerliga partier 

var emot. I Arena används också uttrycket ”ekonomisk demokrati”, detta i samband med att 

förespråkarnas syn på löntagarfonderna framkommer. Motståndarnas syn på fonderna 

beskrivs istället som ”en socialisering av svenskt näringsliv” (Karlsson, 2014, s. 288). Ett 

annat exempel är: ”Under 1970-talet ville socialdemokraterna att ägandet i svenska företag 

skulle socialiseras” (Eriksson m.fl., 2017, s. 368). Att de olika ståndpunkterna presenteras 

bidrar till att ge texten en beskrivande snarare än normativ framtoning och det blir tydligt 
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vems ”röst” som talar i texten, och därmed vem som väljer att använda de olika begreppen. 

Dock skulle det å andra sidan gå att tolka det som att det är textförfattarna själva som står för 

begreppsanvändningen, utan att den alltså speglar de olika ”rösternas” egna uttryckssätt. En 

sådan tolkning gör att texten framstår som mindre neutral, då uttrycket ”socialisering” har en 

ideologisk karaktär som skapar vissa associationer, snarare än att vara enbart beskrivande. I 

övrigt är texterna skrivna på ett beskrivande sätt utan exempelvis värderande uttryck som 

avslöjar författarnas inställning.  

Att 2a och löntagarfonderna beskrivs i ett historiskt perspektiv är nog ganska förståeligt 

eftersom de förekom under en tid och sedan avskaffades, och inget liknande har sedan dess 

förekommit i Sverige. Min tolkning av att de ges ett relativt litet utrymme är att de kanske ses 

som just en mindre del av historien utan större relevans idag. Det skulle kunna bero på att 

vanliga system och nutid fokuseras istället. Den sakliga beskrivande tonen i texten är ganska 

väntad av en text som har till syfte att lära ut och inte att ta ställning.  

Den allra vanligaste kontexten för 2b är kapitel som handlar om arbetsmarknad. Det 

vanliga är att texten innehåller en beskrivning av hur arbetsmarknaden fungerar och vilka 

parter som finns på den. Det som påstås är att arbetsgivare och arbetstagare har olika intressen 

på arbetsmarknaden och att de företräds av olika organisationer som driver deras intressen. 

Eftersom det i stort sett alltid bara är strukturen med arbetsgivare och arbetstagare som 

beskrivs blir det underförstått att detta är det normala sättet att organisera arbete. Det framstår 

också som det enda sättet. Flera av böckerna nämner också hur man driver företag, men 

strukturen som beskrivs är densamma. På det här sättet legitimeras strukturen till viss del då 

den framstår som den enda och rätta. Den bilden stärks av att 2a förekommer i en så liten 

utsträckning jämförelsevis, och då endast i ett historiskt perspektiv.  

De som för talan i texten är författarna. Till största del är texten beskrivande snarare än 

normativ, sett till vad den öppet uttrycker, men undantag finns. Exempelvis står det i Vårt 

samhälle: ”Arbetsgivaren äger och har ansvaret för arbetsplatsen. Därför är det också 

arbetsgivaren som beslutar i de flesta viktiga frågor” (Rundblom & Berg, 2014, s. 225). I 

denna formulering ger författarna med ordet därför en förklaring till varför arbetsgivaren 

bestämmer, som de ser det. Ordet har betydelse i sammanhanget eftersom det skapar ett 

orsakssamband mellan de båda meningarna som visar hur de ska förstås. Även här sker en 

legitimering. Det visar på ett språkbruk som närmar sig det värderande eftersom man lika 

gärna skulle kunna vända på perspektivet och ge andra förklaringar. Om man exempelvis 

skulle stryka ordet därför försvinner orsakssambandet och värderingen försvinner.  
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Att böckerna fokuserar på att beskriva just denna struktur på arbetsmarknaden kan förstås 

utifrån att den är så vanlig. Den legitimering som sker i texten skulle också kunna ses i ljuset 

av detta, samtidigt som det till viss del visar att läroböckerna nog ger en något ensidig bild. 

Till största del är texten ändå beskrivande vilket förväntas av läroböcker. I exemplet ovan där 

innehållet värderas är det svårt att säga hur texten är tänkt att uppfattas. Å ena sidan sker en 

värdering men å andra sidan är den ganska dold i språket. Kanske är orsakssambandet så 

självklart för författarna att de inte reflekterat över det. Oavsett tolkar jag det som att texten 

frångår en i övrigt beskrivande karaktär, vilket i denna form kan vara ganska svårt att 

synliggöra för läsaren. 

4.2.3 Finansiell demokrati 

3a återfinns nästan uteslutande i kapitel om ekonomisk politik och där i avsnitt om 

penningpolitik. Texterna handlar om hur den svenska Riksbanken fungerar. Det beskrivs att 

Riksbanken formellt sett lyder under Riksdagen och att den ska arbeta utifrån de mål som 

Riksdagen sätter upp. Anledningen till att jag tolkat detta som demokratiskt styrda banker är 

att kodningsenheten 5a anger att en demokratisk centralbank exempelvis kan arbeta med 

målstyrning från de folkvalda, och då borde de även räknas till demokratiserade banker mer 

allmänt. De texter som beskrivs här är alltså också kodade med 5a.  

Texterna är beskrivande utan värderande inslag, de förklarar neutralt hur vår centralbank 

fungerar, ett exempel är formuleringen ”Riksbanken har fått politikernas uppdrag att på egen 

hand ’upprätthålla ett fast penningvärde’” (Eriksson m.fl., 2017, s. 388). Rösten i texterna 

verkar uteslutande vara författarnas egna, och inga formuleringar framstår heller som att de av 

sin karaktär borde ha någon annan avsändare.   

Eftersom det är just hur den svenska Riksbanken fungerar som beskrivs är det inte heller så 

väntat att texterna ska ge fler perspektiv kring hur en centralbank kan styras mer eller mindre 

demokratiskt, även om det är fullt möjligt att lyfta in andra exempel och perspektiv. Dock 

upptar dessa beskrivningar väldigt lite utrymme, vilket gör att det kanske inte finns ett stort 

behov av att lyfta alternativ, eftersom beskrivningarna blir mindre dominerande. Dessutom 

beskrivs inte systemet som något som tas för givet då inget är underförstått i texten. Snarare 

skrivs påståendena om hur det fungerar ut explicit i texten, vilket indikerar att de inte är 

självskrivna. Således framstår texterna som mindre legitimerande gällande det system vi har, 

även om det också finns möjlighet att en viss legitimering sker just genom att det är det 

system som råder och genom att det inte jämförs med andra alternativ. Kanske kan det vara så 

att en viss legitimering alltid är oundviklig. 
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3b finns bara i ett textavsnitt och där har det också kodats med 3a. Det är i Libers 

samhällskunskap (West & Hedengren, 2018, s. 617), där det finns i ett avsnitt om monetarism 

under rubriken ”Självständiga centralbanker”. Där beskrivs att den monetaristiska teorin har 

påverkat hur flertalet länder organiserar sin centralbank, genom att inte ge politikerna direkt 

inflytande över den. Det står: ”En självständig centralbank styrs av ekonomer, som visserligen 

tillsätts av respektive lands regering, men som sedan är mycket svåra att avsätta” (West & 

Hedengren, 2018, s. 617). Jag har valt att tolka detta som å ena sidan demokratiska och å 

andra sidan odemokratiska banker, och utifrån citatet framstår det som att även författarna 

menar det så. Orden ”visserligen” och ”men” ger en fingervisning till hur den fakta som 

presenteras bör förstås, där texten verkar framhålla en mer demokratisk bankorganisation som 

önskvärd snarare än tvärtom. Det styrks också av att det uttrycks att monetarismen har haft 

som konsekvens att centralbankerna blivit självständiga. Ordet har kanske inte en direkt 

negativ ton, men min upplevelse är att det åtminstone tenderar att ge mer negativa än positiva 

associationer. Kanske skulle man kunna tolka det som att det finns ett visst värderande inslag 

i texten utifrån dessa formuleringar och att mer demokratiskt organiserade banksystem 

därmed också legitimeras, även om denna tendens inte är väldigt tydlig.        

4.2.4 Demokratisering av investeringar 

4a förekommer inte alls i böckerna och den vanligaste kontexten där 4b förekommer är i 

kapitel som handlar om hur riksdag, regering, landsting och kommuner fungerar i Sverige. 

Där beskrivs hur det går till när det beslutas om de olika budgetarna och vilka som fattar 

besluten, som t.ex. i Zigma: ”[…] att det ju är riksdagen som innehar finansmakten, dvs rätten 

att bestämma över statens affärer” (Bengtsson, 2017, s. 180) och ”[r ]egeringen ska lämna 

förslag till statens budget, budgetpropositionen, och ge anvisningar om hur statens pengar får 

användas (Bengtsson, 2017, s. 187). Sett till hur texterna är skrivna är de beskrivande, då de 

sakligt förklarar hur budgetarbetet fungerar i Sverige, genom författarnas egna röster. De 

uttrycker inte heller några värderingar som pekar ut hur informationen ska uppfattas. Däremot 

är det inte omöjligt att en legitimering sker i texten då det system som beskrivs framstår som 

legitimt eftersom det fungerar på detta sätt i vår representativa demokrati. Inget alternativt 

system, som t.ex. budgetdeltagande för invånare, beskrivs heller, vilket kan ses som väntat 

eftersom de inte förekommer i vårt samhälle. Även om själva beskrivningen nästan 

oundvikligen innebär en legitimering kan det vara värt att peka på att det ändå borde vara 

möjligt att t.ex. visa alternativ till vårt system för att minska legitimeringen. Samtidigt bidrar 
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den explicita beskrivningen av systemet till att visa att det inte tas för givet, eftersom det inte 

är ett underförstått antagande.   

Slutligen kan legitimeringen för systemet förstås i ljuset av att systemet nog kan anses ha 

en relativt hög legitimitet i vår demokrati som ju är representativ. Skulle vår demokrati i 

större utsträckning präglas av deltagardemokrati i övrigt skulle systemet möjligen vara mer 

ifrågasatt, och då kanske även läroböckerna skulle spegla detta.  

4.2.5 Demokratisering av marknadssystemet 

5a förekommer mest i samband med att välfärdssamhället beskrivs, ofta hur det fungerar i 

Sverige, och 5b förekommer ofta när samhällen utan en utbyggd välfärd beskrivs, ofta hur det 

fungerade i Sverige förr eller hur det fungerar i andra länder. Jag ska exemplifiera detta 

utifrån två böcker som visar upp olika perspektiv. Till att börja med ska jag visa hur välfärd 

framställs i Reflex (Almgren m.fl., 2017, s. 289-303), en framställning som är ganska 

representativ för vad övriga böcker visat. Där ges en förhållandevis ingående beskrivning av 

hur det svenska välfärdssystemet fungerar. Även alternativa system beskrivs, i ett svenskt 

historiskt perspektiv och lite kort om modeller som är vanligare i andra länder. 

Framställningen av det svenska systemet har en mestadels beskrivande karaktär, utan direkta 

normativa inslag i språkbruket. Ett exempel är: ”När ett barn föds har föräldrarna rätt till 

barnbidrag från månaden efter födseln till och med kvartalet barnet fyller sexton” (Almgren 

m.fl., 2017, s. 294). Framställningen av system i andra länder är till viss del beskrivande, men 

till viss del normativ. Där den liberala välfärdsmodellen beskrivs lyfts både för- och 

nackdelar, vilket ger en balans och en mindre normativ framtoning. Den konservativa 

modellen framstår som oförenlig med ett mer jämställt samhälle, sett till förvärvsfrekvensen: 

”Familjen, läs kvinnorna förväntas ta huvudansvaret för barnomsorg och äldreomsorg. […] I 

praktiken innebär det ett system där hemmafruar är vanligt” (Almgren, 2017, s. 293). Denna 

konflikt kan göra att systemet verkar mindre önskvärt, vilket kan förstås i ljuset av att frågan i 

Sverige kommit mycket att handla om jämställdhet, i bemärkelsen båda könens möjlighet att 

förvärvsarbeta även vid föräldraskap. När denna modell framställs som mindre önskvärd gör 

det också indirekt att andra modeller med annan organisering, som den svenska, framstår i 

bättre dager. 

Beskrivningen av det svenska systemet tar relativt mycket plats och blir därför ganska 

dominerande. Det kan medverka till legitimering av det, samtidigt som det är förståeligt att 

det system vi har i samhället får en noggrann beskrivning. En sak som dock bidrar till en 

minskad legitimering för systemet är att det framställs som ett av flera alternativ kring hur 
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man kan organisera välfärd, detta då de två ovan nämnda modellerna tillsammans med den 

(svenska) socialdemokratiska välfärdsmodellen beskrivs under den övergripande rubriken ”tre 

välfärdsmodeller”. En annan sak som bidrar till en minskad legitimering och ökad balans i 

framställningen är att även utmaningar och kostnader lyfts fram, samt att texten beskriver 

explicit istället för att lämna saker underförstådda.  

I Vårt samhälle (Rundblom & Berg, 2014, s. 312-318) ser framställningen helt annorlunda 

ut. Den är inte typisk för hur det ser ut i de andra böckerna, men jag har valt att ta med den i 

analysen eftersom jag ser den som anmärkningsvärd för en lärobok. Där beskrivs hur 

välfärden är organiserad i Sverige och USA. Sverige beskrivs som en välfärdsstat och USA 

beskrivs inte vara en välfärdsstat. Det anmärkningsvärda är de tydliga värderingar som görs 

av systemen, vilka syns ganska öppet i språkbruket, och framstår som författarnas egna då 

inga referenser till andra grupper eller personer görs. Efter en beskrivning av USA:s system, 

som innebär ett stort individuellt ansvar för sjukvård m.m., följer dessa meningar: ”Men när 

det verkligen behövs hjälper amerikanerna varandra och är mycket generösa. I Sverige väntar 

vi oss numera att ’samhället’, myndigheterna, tar ansvar för alla som behöver stöd och hjälp” 

(Rundblom & Berg, 2014, s. 315). USA:s system legitimeras eftersom det framstår som att 

man alltid får hjälp av någon, även om inte staten tar ansvaret. Svenskarna framstår i motsats 

till detta som lite bortskämda och som att de inte själva tar något ansvar. Denna lite 

nedvärderande ton gentemot den svenska välfärden återfinns genomgående i kapitlet. Ett 

annat exempel är när utbyggnaden av den svenska välfärden decennierna efter andra 

världskriget beskrivs som en ”fest” som slutligen tvingade politikerna till stora besparingar. I 

ett annat stycke ställs den retoriska frågan ”[o]ch ska det verkligen inte kosta just något att gå 

till doktorn eller att ligga på sjukhus” (Rundblom & Berg, 2014, s. 317). Slutligen beskrivs 

hur besparingar är svåra att göra eftersom att olika grupper, som föräldrar och pensionärer, då 

”klagar” över dessa. I samtliga av exemplen kan man skönja en negativ värdering av 

välfärden då den beskrivs lite som en lyx som människor blivit bortskämda med. Några 

alternativa synsätt, som exempelvis framhåller välfärden som något nödvändigt, finns inte, 

vilket gör den ensidiga värderingen tydligare. Det tas nästan för givet i texten att välfärden är 

en lyx, som politikerna kan välja att dra ner på utan större konsekvenser än att människor 

klagar. Det ger i sin tur, sammantaget med helheten, en mindre omfattande välfärd legitimitet. 

Båda böckerna skapar värderingar genom att på olika sätt visa det ena som positivt och det 

andra som mer negativt, men jag menar att värderingarna visas tydligast i Vårt samhälle, där 

det nästan framstår som om författarna gör ett ställningstagande. Detta skulle kunna vara 

tecken på en liberal och individualistisk ideologisk hållning, men det skulle också kunna vara 
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tecken på att författarna valt en provokativ stil för att försöka skapa reaktioner till det 

beskrivna. I så fall är det lite märkligt att man inte väljer att använda samma stil även i 

motsatserna för att ge balans. Oavsett framstår den tydligt värderande tonen som ovanlig för 

en lärobokstext.  

5 Diskussion 

I avsnitt 5.1 Resultatdiskussion jämförs studiens resultat med tidigare forskning. Resultaten 

reflekteras kring och problematiseras i relation till skolans demokratiska uppdrag. I avsnitt 5.2 

Metoddiskussion diskuteras studiens metodval. 

5.1 Resultatdiskussion 

5.1.1 Studiens resultat i ljuset av tidigare forskning 

Mina resultat för 4b visar att böckerna redogör för fakta kring hur budgetarbetet fungerar, att 

inga alternativ till det svenska representativa systemet framkommer samt att framställningarna 

om budgetprocesser och andra investeringar upptar relativt lite utrymme. Den studie som 

Marri m.fl. (2011, s. 205, 207) gjort visar på liknande resultat, då den visar att budgetfrågor 

får väldigt lite fokus i undervisningen, och att fakta är det centrala. Den visar också att ingen 

tolkning eller utvärdering uppmuntras, vilket jag menar också är fallet för min studie då det 

inte framkommer alternativ som kan hjälpa eleverna att fundera över vilket system som är 

mer önskvärt. Däremot visar Marris m.fl. studie att budgetfrågor bara tas upp i förbigående 

och inte på djupet, vilket inte är fallet för min studie där budgetprocesser beskrivs mer 

ingående, även om fakta fokuseras. En annan sak som Marris m.fl. studie visar är att frågor 

om budget inte lyftes utifrån att det handlar om olika överväganden som politiker gör, och det 

stämmer inte heller för min studie, då den istället visar att sådana överväganden framhävs som 

en del i den representativt demokratiska processen med att ta fram en budget. Detta ger 

eleverna möjlighet att själva kunna reflektera kring dessa överväganden, eftersom böckerna 

visar att det finns flera möjliga sätt att göra det på. 

Resultaten gällande välfärd går att jämföra med Neumanns (2014) studie som handlar om 

fördelning av välstånd. Jämförelsen visar att resultaten skiljer sig åt. Till att börja med ser 

resultaten kvantitativt väldigt olika ut, då min studie visar att böckerna tar upp frågor om 

fördelning i stor utsträckning, medan Neumanns (2014, s. 279) resultat visar att böckerna 

behandlar det väldigt lite, och där det behandlas sker det bara i förbigående. Neumann menar 

att läroböckerna sammantaget erbjuder begränsad information om ämnet. Det skiljer sig från 



 29

min studie där ämnet tas upp både mycket och ingående, vilket ger eleverna större möjlighet 

att ta till sig kunskap och reflektera kring dessa frågor. Däremot visar mina resultat att 

framställningarna i vissa fall innehåller normativa inslag, som visar hur informationen bör 

förstås, vilket minskar möjligheten att eleverna uppmuntras till att reflektera.    

Mina resultat visar att läroböckerna på flera ställen innehåller legitimeringar av olika saker. 

Två olika bilder av ekonomisk demokrati, strukturen med arbetsgivare och arbetstagare, 

Riksbankens organisering, hur budgetbeslut tas och minskad välfärd är de saker som på olika 

sätt legitimeras i böckerna. Dock ser legitimeringarna i texten väldigt olika ut och de är mer 

eller mindre problematiska beroende på det. Som jag tidigare nämnt kanske en viss 

legitimering alltid är oundviklig då t.ex. rådande system beskrivs, men det är ändå värt att 

peka på att det kan finnas fördelar med att visa alternativ till dessa. Ett exempel gäller det 

svenska välfärdssystemet, där analysen visade att legitimeringen minskas av att andra system 

lyfts som alternativ, och av att också utmaningar och kostnader lyftes fram. I andra fall, som 

ifråga om 2b, 3a och 4b finns inte samma balans, vilket gör att systemen framstår som mer 

legitima, även om språkbruket i sig i texterna innehåller ganska få värderande inslag. Mest 

anmärkningsvärd är dock framställningen av välfärdssystemet i Vårt samhälle (Rundblom & 

Berg, 2014, s. 312-318), där de tydliga normativa inslagen i språket gör legitimeringen 

mycket stark.  

Dessa resultat stämmer överens med det Sandin (2015, s. 223) kom fram till i sin 

forskning. Precis som i min studie visar den att läroboken endast visar ett sätt att se ett 

fenomen, utan att det framgår att det finns fler alternativ till detta synsätt. Han menar precis 

som jag att detta leder till en legitimering. Vidare menar han också att det inte bör ses som en 

förenkling med syfte att anpassa till eleverna, och det håller jag helt med honom om. Även 

om det kan finnas sådana ambitioner med lärobokstexterna måste man fråga sig om det inte i 

så fall går att förenkla på något annat sätt, utan att det leder till legitimeringar. Då jag 

undersökt läroböcker på gymnasiet innebär det dessutom att en del av eleverna inte kommer 

att studera mer samhällskunskap i skolan, vilket gör det än mer viktigt att de får möjlighet att 

se flera alternativ till hur man kan organisera samhället.   

Även Neumanns (2012) studie visar på legitimeringar. Hans forskning visar att socialism 

framställs som något historiskt utan relevans i dagens samhälle (Neumann, 2012, s. 36), och 

det är väldigt likt hur begreppet ekonomisk demokrati framställdes i Forum (Brolin & 

Nohagen, 2017, s. 290) i min studie. Båda begreppen har dessutom i stort sett samma 

definition, då de beskrivs som ett omfattande statligt eller gemensamt ägande (Brolin & 

Nohagen, 2017, s. 290; Neumann, 2012, s. 33). Vidare visar både Neumanns (2012, s. 34) och 
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min studie att framställningen gör att begreppen främst förknippas med diktaturer, och 

sammantaget ger detta legitimitet till olika system som är motsatser till socialism respektive 

ekonomisk demokrati. Dock finns det även exempel som visar en mer allsidig bild. Neumanns 

(2012, s. 35) resultat visar att både för- och nackdelar med socialism redogjordes för, och 

mina resultat visar hur olika synsätt på löntagarfonderna framställdes. Sådana mer varierade 

bilder minskar risken för en legitimering till följd av en bild som bara visar upp en sida. 

Sammantaget menar Neumann (2012, s. 37) att hans resultat innebär att böckerna inte ger 

eleverna någon hjälp att utvärdera och analysera undervisningens innehåll, vilket också 

stämmer med mycket av det min studie visat. 

Läroböckerna lyckas alltså inte fullt ut att skapa möjlighet till reflektion och analys, vilket i 

sin tur kan minska möjligheten till att kunna skapa ett demokratiskt engagemang hos eleverna, 

även om det alltså också finns exempel på när böckerna skapar bättre förutsättningar för detta. 

De resultat som Scott och Suh (2015), Gonzales m.fl. (2004) och Bronäs (2000) forskning får 

fram pekar också mot att läroböckerna misslyckas med att främja demokratiskt engagemang. I 

Bronäs (2000, s. 209) avhandling sker det genom att exempelvis representativ demokrati, som 

att rösta i val, fokuseras, istället för mer deltagande. Det kan jämföras med min studie där så 

också är fallet i exemplet med budgetbeslut, och där engagemanget inte främjas eftersom 

eleverna inte alltid får möjlighet att se fler alternativ till våra svenska system, som skulle 

kunna bidra till att de funderar över hur de kan vara med och förändra samhället. Även Scott 

och Suhs (2015, s. 97) studie visar att det demokratiska deltagandet begränsas till att rösta 

som det visas i läroböckerna. Gonzales m.fl. (2004, s. 314-316) kommer också fram till detta, 

och en annan sak som de kommer fram till är att medborgerliga rättigheter med syfte att ändra 

de existerande systemen framstår som oviktiga eller suspekta. De menar att detta medför att 

medborgare framstår som passiva, och som att de inte kan bidra till fundamentala 

förändringar i samhället. Det är precis så jag menar att ovan nämnda legitimeringar i mina 

resultat fungerar, då de i princip endast visar det rådande systemet och inga alternativ. 

Systemen framstår alltså inte som något som vi medborgare har möjlighet att påverka, vare 

sig det gäller strukturen på arbetsmarknaden, eller hur budgeten beslutas. Det finns dock flera 

andra sätt att organisera detta, och sett till ekonomisk demokrati är löntagarfonder (Whyman, 

2006), arbetarkooperativ (Kennelly & Odekon, 2016; Hansmann, 1990) och budgetdeltagande 

(Marquetti m.fl., 2016) några exempel.  
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5.1.2 Reflektioner kring resultaten 

Av uppsatsens inledning framgår att jag anser att det vore önskvärt att ekonomisk demokrati 

lyfts till en nivå där man kan diskutera dess för- och nackdelar, inte minst i skolan. Vad visar 

då studiens resultat gällande detta? Om man tittar på de kvantitativa resultaten är det tydligt 

att uttrycket ”ekonomisk demokrati” förekommer i så liten utsträckning att det knappt går att 

säga att det är möjligt att lyfta till diskussion. Dessutom framställdes begreppet i två fall som 

något historiskt, varav ett av dessa gav begreppet mycket negativa associationer. En 

framställning som endast ger historiska associationer bidrar inte till att lyfta begreppet i någon 

större utsträckning eftersom det inte ger någon klar koppling till dagens samhälle som kan 

hjälpa läsaren att applicera det i ett nutidssammanhang. Endast i ett fall framställdes 

begreppet på ett sätt som gjorde det möjligt att se det i ett nutidsperspektiv, och där fick det en 

väldigt positiv laddning istället. Dock utgör detta en väldigt liten del av materialet. Frågan är 

då om de övriga aspekterna av ekonomisk demokrati lyckas lyfta begreppet. I exemplet med 

arbetsplatsdemokrati upptar 2a en så liten andel av utrymmet, både totalt och i jämförelse med 

2b, att det inte bidrar till att lyfta ekonomisk demokrati i någon större utsträckning. I den mån 

det finns med är perspektivet också främst historiskt, som i fallet med uttrycket ”ekonomisk 

demokrati”. Varken 3, finansiell demokrati, eller 4, demokratisering av investeringar, bidrar 

heller till att lyfta det särskilt mycket. Däremot skapar 5, demokratisering av 

marknadssystemet, bättre möjligheter till det, då den upptar ett stort utrymme. Där handlar det 

främst om den svenska välfärden, som alltså utgör en demokratisering av marknadssystemet, 

då det skapar jämlikhet genom omfördelning. Det är alltså framförallt detta ämne som gör att 

ekonomisk demokrati lyfts i läroböckerna.  

Sammantaget blir svaret på frågan om ekonomisk demokrati lyfts att det gör det till viss 

del, och till viss del inte. Man skulle kunna hävda att det lyfts i liten utsträckning ifråga om att 

skapa mer ekonomisk demokrati i samhället utöver den som redan finns, framförallt 

välfärdssystemet. Samtidigt visar resultaten gällande 5a att samhället i mycket omfattas av en 

viss typ av ekonomisk demokrati, även om det kanske inte är det vanliga sättet att definiera 

det. Utöver denna typ av ekonomisk demokrati anser jag nog ändå att fenomenet har ganska 

begränsade möjligheter att komma upp till en nivå där man kan diskutera dess för- och 

nackdelar, utifrån det min studie visar. Det innebär att eleverna inte får en fullgod möjlighet 

att själva reflektera kring huruvida vårt samhälle bör omfattas av denna typ av fördjupade 

demokrati, vilket i förlängningen minskar möjligheten för dem att i denna fråga påverka 

samhället utifrån vad de anser önskvärt.   
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5.1.3 Didaktiska konsekvenser och skolans demokratiska uppdrag 

När böckerna visar saker ur olika perspektiv genom att visa alternativ och för- och nackdelar 

får eleverna större möjlighet att bilda sig egna uppfattningar om hur olika saker i samhället 

bör organiseras. En snävare bild minskar denna möjlighet. Om organiseringen i samhället i 

större utsträckning framstår som ett alternativ av flera möjliga ökar möjligheten för eleverna 

att kunna ifrågasätta hur det ser ut. Om inga alternativ presenteras blir det svårare, eftersom 

man då kanske ser det som att det bara finns ett sätt att göra det på. Att det är de rådande 

systemen som beskrivs och i förlängningen legitimeras gör egentligen inte saken mindre 

problematisk. Dels eftersom dessa system inte är självklart bättre än andra, dels eftersom valet 

av måttstock ofta kan diskuteras, och dels eftersom det är just de egna systemen som kan vara 

svårast att se alternativ till och brister hos. Dessutom anger ämnesplanen för samhällskunskap 

att undervisningen ska ge eleverna kunskaper om de sätt som olika samhällen kan vara 

organiserade på, sett utifrån olika perspektiv och tolkningar (Skolverket, 2011 s. 143), vilket 

alltså inte alltid görs. När texten är tydligt värderande är det än mer problematiskt, eftersom 

den direkt anger hur det som läses bör uppfattas. Då lämnas lite utrymme till egen reflektion 

och ifrågasättande. Detta är även fallet då ensidiga bilder av saker visas genom att de 

förknippas med andra saker, eftersom man då inte ser att det kan finnas fler möjliga 

sammanhang för och synsätt på ett visst fenomen. Att läroböckerna ser ut på detta sätt är 

också problematiskt utifrån att läroplanen anger att skolan bör uppmuntra att olika 

uppfattningar förs fram (Skolverket, 2011, s. 6), något som alltså inte alltid uppfylls. 

Läroplanen för gymnasieskolan anger att eleverna ska utveckla en förmåga att kunna 

analysera och reflektera kring samt kritiskt granska olika företeelser (Skolverket, 2011, s. 9-

10). De resultat som framkommer i min studie visar som nämnts att läroböckerna inte alltid 

ger goda förutsättningar för det. När eleverna får mindre uppmuntran och möjlighet till att 

utveckla dessa förmågor riskerar också denna passiva hållning att få konsekvensen att 

eleverna fostras till att bli passiva istället för aktiva medborgare. Då uppfylls inte skolans mål 

att fostra demokratiska medborgare som aktivt deltar i samhällslivet (Skolverket, 2011, s. 6), 

vilket gör att eleverna riskerar att få mindre möjlighet att påverka samhället. För ett 

demokratiskt samhälle är det också problematiskt att eleverna fostras till att i så stor 

utsträckning acceptera samhället så som det ser ut, istället för att fundera över om det kan 

förbättras, och i så fall arbeta för att förändra det. Det demokratiska samhället bygger just på 

att det finns människor som är aktiva, och det är viktigt i en demokrati att alla har möjlighet 

att vara just det. Det kan vara ifråga om huruvida samhället ska bli mer ekonomisk-

demokratiskt, ha mer fördjupad demokrati i något annat avseende, eller helt andra saker. Lite 
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tillspetsat skulle man kunna hävda att demokratin i sig är hotad om det inte finns aktiva 

medborgare som deltar i den. Åtminstone finns nog en risk att demokratin begränsas till en 

beslutsmetod utan större engagemang från medborgarnas sida. Skolan har en viktig roll i att 

ge alla samma möjlighet att bli aktiva medborgare, oavsett vilka förutsättningar man har med 

sig dit. I detta ljus finns det alltså problem med läroböckernas framställningar. 

Utifrån detta finns det vissa saker lärare kan ta till sig. En viktig sak är att alltid försöka 

sträva efter att i undervisningen undvika legitimeringar, exempelvis genom att lyfta fler 

alternativ och perspektiv, eller genom att undvika underförstådda förgivet-taganden och 

värderingar genom språket. Skolan ska också enligt vad som anges i läroplanen för 

gymnasieskolan präglas av sådan saklighet och allsidighet (Skolverket, 2011, s. 6). Dock är 

det rimligt att tänka sig att inte ens den mest kritiska av lärare kan upprätthålla detta, även om 

strävan bör finnas där. Studien har visat att legitimeringar sker på många olika sätt, och även 

om man strävar efter en objektiv hållning återskapas nog många värderingar. Det kan handla 

om vad som fokuseras, vad som utelämnas, eller vilka ordval som görs. Om inte läroböckerna 

lyckas vara helt objektiva kan nog inte heller lärare, eller någon annan heller, vara det. Därför 

är det viktigt att lärare, förutom att sträva efter allsidighet, också har strategier för att göra 

eleverna till kritiskt ifrågasättande personer. Eleverna måste alltså få verktyg för att tänka 

kritiskt, vare sig det handlar om undervisningens innehåll, politisk propaganda, eller något 

helt annat. Den typ av kvalitativ analys jag ägnat mig åt i studiet av läroböckerna är ett 

exempel på detta, men det kritiska tänkandet handlar kanske framförallt om ett 

förhållningssätt som behöver prägla hela skolorganisationen. Det kan tyckas som att den 

studie jag genomfört endast handlar om ett enskilt fenomen och därför har begränsad 

betydelse, men mina resultat visar ändå på problematiska framställningar i böckerna, som är 

ett faktum oavsett vilken ingång man har till att undersöka dem. Jag vill också framhålla att 

min studie handlar om ett möjligt sätt att fördjupa demokratin, och att det tillsammans med 

annan forskning (Bronäs, 2000; Scott & Suh, 2015; Gonzales m.fl., 2004) visar att det finns 

saker skolan kan förbättra gällande det demokratiska uppdraget.  

5.2 Metoddiskussion 

Jag har i den här uppsatsen använt både kvantitativ och kvalitativ metod. Jag menar att 

metodkombinationen har genererat intressanta resultat då den sammantaget gav en större bild 

än vad som varit möjligt med bara en metod. Enbart kvantitativ analys hade gett en begränsad 

förståelse för det undersökta, eftersom man då inte hade kunnat säga så mycket om hur det 

framställs. Enbart kvalitativ analys hade i just detta fall inte varit möjlig att genomföra 
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eftersom det var de textavsnitt som identifierats i den kvantitativa analysen som utgjorde 

kodningsenheter för den kvalitativa analysen. Dessutom hade det ändå varit mindre intressant 

att analysera materialet kvalitativt om man inte också hade kunnat säga något om kvantiteten, 

eftersom det är intressant att veta om något fenomen är återkommande eller endast en 

avvikelse. 

Förberedelserna inför den kvantitativa undersökningen var tidskrävande, både vad gäller 

att avgränsa innehållsområden och att utarbeta analysinstrument. Men när jag sedan gjorde 

undersökningen gick kodningen relativt snabbt eftersom instrumentet fungerade bra, och inga 

större tolkningssvårigheter uppstod. Antagligen gick kodningen bra tack vare att jag lagt ner 

mycket tid på att utarbeta kodschema och kodningsinstruktioner. De dubbelkodningar som 

gjordes i början visade också att analysinstrumentet fungerade bra, då kodningarna i princip 

överensstämde helt med varandra. Att koda manuellt fungerade alltså bra både tidsmässigt 

och tolkningsmässigt. Däremot hade jag tänkt att sammanställa den kvantitativa analysen 

både utifrån utrymme och frekvens, men när jag gjorde analysen insåg jag att det inte skulle 

gå att räkna frekvens eftersom det ofta var långa stycken som kodades med olika 

kodningsenheter. Jag valde då att bara sammanställa utrymme eftersom jag ansåg att det 

skulle ge en mer rättvisande bild. Att sammanställa i procent menar jag också bidrog till att ge 

en rättvis bild eftersom det blev enkelt för läsaren att kunna jämföra mellan olika områden, 

och eftersom kodningsenheterna dessutom var uppdelade på a och b fick man en god referens 

till att kunna jämföra med ifråga om hur mycket något förekom.  

Den kvalitativa analysen gick smidigt eftersom frågorna var en god hjälp till att få fram det 

jag ville, och även de övriga verktygen gav vägledning till vad jag kunde titta på, även om jag 

inte behövde titta så mycket på verktygen under analysen, eftersom jag på förhand hade 

bekantat mig med dem tillräckligt mycket för att kunna använda dem relativt automatiskt. Då 

kunde jag titta på dem efteråt och se att jag fångat det viktiga. På samma sätt fungerade det 

med frågorna. Därför gick analysen smidigt att genomföra. Jag kände en säkerhet i att 

använda frågor och verktyg. Jag menar också att jag med hjälp av dem i analysen lyckades få 

fram intressanta saker. Egentligen var ursprungsplanen att kvalitativt analysera allt material 

som identifierades i den kvantitativa analysen, men eftersom detta material blev så omfattande 

fanns det inte möjlighet till det varken tidsmässigt eller omfångsmässigt. Jag valde då att 

istället i första hand analysera de allra vanligaste kontexterna där kodningsenheterna hittades, 

och att göra en mer generell analys utifrån flera böcker där de hade mycket liknande 

framställningar. Jag valde också att i vissa fall plocka ut särskilt intressanta delar, som 

exempelvis stack ut från det övriga materialet. Sammantaget menar jag att det gick att 
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bibehålla en högre kvalitet på analysen med ett mindre material, då detta hade varit svårt om 

mer hade analyserats. Jag anser också att analysen som helhet gav en bra bild över det som 

undersöktes, då både det vanliga och det mer ovanliga fick plats.  

Vad gäller den kvalitativa analysen bygger den på tolkning som i sig alltid är subjektiv. 

Förutom att jag behövde göra mycket tolkning bara för att kunna besvara frågorna valde jag 

också att lägga till ytterligare tolkningar där så behövdes, för att visa hur jag förstår resultaten 

och i viss mån förklara dem. Eftersom denna tolkning låg så nära frågorna blev det naturligt 

att lägga in den direkt i analysen eller direkt efter den, för att göra texten mer läsvänlig. Jag är 

medveten om att detta medför en risk för att det blir svårt att urskilja vad som är resultat och 

vad som är min egen tolkning av det. Dock blev detta inte ett jättestort problem eftersom hela 

analysen bygger på min egen tolkning, det finns alltså inget objektivt hos analysen i sig 

eftersom det är jag som uttolkare som ger texten mening (Esaiasson m.fl., 2017, s. 216). 

Dessutom har jag strävat efter att hela tiden upprätthålla en transparens, där jag tydligt visar 

att det handlar om just min tolkning, vilket jag också tycker att texten kan visa på att jag 

lyckats relativt bra med. En annan sak som gett denna analys trovärdighet är de många citaten, 

som möjliggör för läsaren att själv bedöma huruvida en tolkning är rimlig eller inte.   

6 Avslutning 

Min studie har visat att ekonomisk demokrati i skolan har begränsad möjlighet att lyftas till en 

nivå där man kan diskutera dess för- och nackdelar, särskilt utöver de system som råder. Sett 

till att ekonomisk demokrati är en möjlig fördjupning av demokratin missar skolan en chans 

att ge eleverna just en möjlighet att diskutera hur demokratin kan fördjupas och förbättras. 

Särskilt viktigt kan det tyckas att detta lyfts utöver de system vi redan har i vårt samhälle. Hur 

ska eleverna annars kunna verka för att förändra samhället på ett demokratiskt sätt? Jag 

hoppas att med min studie ha lyckats lyfta inte bara ekonomisk demokrati i sig, utan också 

som en fråga om fördjupad demokrati. Min uppfattning är att ännu mer forskning skulle 

behövas inom detta område, inte minst inom den svenska skolan där demokratin har en så 

stark framtoning i läroplanen (Skolverket, 2011, s. 5-6). Det skulle mer specifikt vara 

intressant att se ytterligare forskning om ekonomisk demokrati, exempelvis lärares och 

elevers kunskaper om och attityder till ämnet. Det skulle också vara intressant att se forskning 

om huruvida skolan ger likvärdig möjlighet till demokratiska förmågor och engagemang 

beroende på om eleverna läser ett yrkesprogram eller högskoleförberedande program. Denna 

fråga har aktualitet i och med att programmen skiljer sig åt gällande ämnet samhällskunskap, 
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där yrkesprogrammen innehåller en hälften så omfattande kurs med begränsat innehåll jämfört 

med de högskoleförberedande programmen (Skolverket, 2011, s. 144-150). Ett exempel på 

sådant särskiljande innehåll är att medias påverkan på människor och människors möjlighet 

att påverka genom media inte finns med i den kortare kursen som yrkesprogrammens elever 

läser. Andra exempel är att politiska ideologier och samhällsekonomi inte finns som innehåll i 

den kortare kursen. Jag vill hävda att det är viktigt utifrån möjligheten till demokratiskt 

engagemang att ha kunskap om dessa ämnen. Det skulle därför vara intressant att se om det 

finns skillnader mellan programmen gällande detta. Men mest av allt menar jag att det skulle 

behövas omfattande forskning om vad det är som gör att skolan ibland brister i sitt 

demokratiska uppdrag, och vilka åtgärder som behövs för att komma tillrätta med det. Vikten 

av att skolan klarar detta uppdrag kan aldrig nog betonas. 
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Bilaga 1 

Kodschema 

 

1 Begreppet ekonomisk demokrati 

När begreppet ekonomisk demokrati förekommer i texten. 

(Har inget motsvarande b-alternativ) 

 

2 a Arbetsplatsdemokrati 

Arbetarägande/arbetarkooperativ  

 

2b 

Arbetsplats/arbetsmarknad med strukturen arbetsgivare – arbetstagare, d.v.s. arbetsgivaren 
betalar lön till arbetstagaren för dennes arbetskraft. 

 

3a Finansiell demokrati 

Demokratiskt inflytande inom det finansiella området. 

Medlemsbanker/bankkooperativ. 

Offentligt drivna banker. 

Demokratisering av pensionsfonder. 

Demokratisering av banker/kreditinstitut. 

Decentraliserade och demokratiserade offentliga banker.  

Offentligt finansierade medlemsbanker/bankkooperativ. 

Kapitalkontroll, t.ex. skatt på finansiella transaktioner. 

 

3b 

Inget demokratiskt inflytande inom det finansiella området. 

Banker/kreditinstitut som ej styrs demokratiskt. 

Privata banker/kreditinstitut. 

Ingen kapitalkontroll. 
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Ej demokratiserade pensionsfonder. 
 
 

4a Demokratisering av investeringar 

Demokrati (deliberativ/deltagande) på investeringsområdet. 

Privat kontroll över investeringar ses som ett demokratiskt problem. 

Investeringsbeslut ska fattas med deliberativ/deltagande demokrati. 

Offentliga investeringar ska decentraliseras. 

Investeringsdeltagande, t.ex. budgetdeltagande.  

 

4b 

Ingen (deliberativ/deltagande) demokrati på investeringsområdet, investeringar som inte 
bestäms demokratiskt (både privata och offentliga investeringar). 

Centraliserade offentliga investeringar utan (deliberativt/deltagande) demokratiskt 
beslutsfattande. 

Privat kontroll över investeringar. 

 

5a Demokratisering av marknadssystemet 

Alla har ungefär samma röst (pengar) att kunna styra marknaden med. Då styrs marknaden 
demokratiskt genom att människor ”röstar” med sina pengar. 

Att minska skillnader i materiell standard/ojämlikhet för att ge människor mer likvärdiga 
röster på marknaden. Kan göras t.ex. genom höga skatter, allmän samhällsservice, starka fack, 
politik som har som mål att ge full sysselsättning för båda könen.  

Att människor får ekonomisk hjälp ur fattigdom av välfärdssystemet. Omfördelning för att 
minska ojämlikhet genom skatter och överföringar. 

Att demokratisera centralbanken på något sätt, t.ex. med målstyrning från regeringen, 
transparens inför allmänheten, medlemmarna i centralbanken väljs direkt av regeringen för 
korta perioder, kan avsättas om de inte uppnår målen. 

Centralbanken och penningpolitiken är ansvariga inför folket.   

 

5b 

Människor har olika röst (pengar) att kunna styra marknaden med. 

Att skillnader i materiell standard upprätthålls/ökar.  
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Skillnader i materiell standard upprätthålls genom tex låga skatter, mindre samhällsservice, 
svagare fack, ingen politik som har som mål att ge full sysselsättning för båda könen. 

Det finns inte ett välfärdssystem som lyfter människor ur fattigdom/minskar ojämlikhet. Ingen 
omfördelning för att minska ojämlikhet genom skatter och överföringar. 

En ej demokratiserad centralbank. Tex ingen transparens, ej regeringsvalda medlemmar, kan 
inte avsättas av regering, ej ansvarig inför folket, helt självständig från regeringen. 

Centralbank och penningpolitik som inte är ansvarig inför folket. 

 

Kodningsinstruktioner 

De utvalda innehållsområdena gås igenom i läroböckerna stycke för stycke. De stycken som 
behandlar någon/några av kodningsenheterna kommer kodas med en eller flera av dessa. Jag 
kommer att anteckna/markera vilka sidor som de kodade avsnitten finns på så att jag kan 
sammanställa dem kvantitativt samt återvända till dem i den kvalitativa analysen. 

 

2a, 2b  

Som 2a kodas arbetarägande/arbetarkooperativ, inte andra typer av kollektivt ägande av 
arbetsplatser. Demokrati på arbetsplatsen, som exempelvis medbestämmande eller inflytande, 
kodas inte. 

Som 2b kodas strukturen arbetstagare – arbetsgivare. Även tydliga uttryck för strukturen 
kodas, som tex arbetstagare, arbetsgivare, fack, strejk, då som 2b.  

Om det står om arbetsplatser/arbetsmarknad mer allmänt utan att strukturen framkommer, 
eller om strukturen är en annan än 2a och 2b kommer det inte att kodas. 

 

3a, 3b  

Om det står om banker mer allmänt utan att det framgår hur strukturen ser ut kommer det inte 
att kodas. 

 

4a, 4b 

Offentliga investeringar som beslutas av exempelvis folkvalda räknas till 4b eftersom de är 
centraliserade och inte deliberativa/deltagardemokratiska. 

Privata företag som omnämns mer allmänt kodas inte, det måste stå om investeringar. 

 

5a, 5b  

Endast om skatter m.m. med explicit syfte att minska ojämlikhet/inte minska ojämlikhet 
kodas, inte om skatter m.m. mer allmänt. 
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Facklig makt, t.ex. möjlighet att förhandla och utlysa strejk överlag kodas som 5a och 
motsvarande kodas begränsad eller inskränkt facklig makt som 5b. När facken bara nämns 
kommer det inte att kodas. 

Uttryck för facklig makt som tex strejker kodas som 5a bara om facken nämns i samband med 
det. 

Välfärd som omnämns mer allmänt kodas inte. 

Om centralbank och penningpolitik omnämns allmänt kommer det inte att kodas, det behöver 
framgå om de är demokratiserade eller inte. 
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Bilaga 2 

Begrepp som den kvalitativa textanalysen utgår från 

Innehåll 

Kontext 

Ideologi 

 

Frågor som den kvalitativa textanalysen utgår från 

Vad innehåller texten? 

Vad påstås i texten? 

Hur ser kontexten ut? 

I vilken utsträckning är texten beskrivande respektive normativ? 

Vilka värderingar ger texten uttryck för? 

Vilka saker tas för givet i texten? 

Har texten någon öppen eller dold ideologisk hållning? 

Vilka legitimeringar sker genom texten? 

Vem talar i texten och hur tydligt framgår det vem som talar?   

 

Övriga analysverktyg  

Formen - den textuella strukturen 

Lexikon: ordklasser, ordbildning, innehållsord, ordlängd 

Syntax: fraser, satser, fundament, meningslängd 

Bindning: referensbindning, tematisk bindning, konnektivbindning, retoriska bindningar 

Komposition: textmönster, disposition, metatext 
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Innehållet - den ideationella strukturen 

Teman: makrotema, mikroteman 

Propositioner: makroproposition, mikropropositioner, explicita/implicita inslag, 
presuppositioner, process, modalitet 

Perspektiv: perspektivmarkörer, subjektsperspektiv, jämförelseperspektiv 

 

Relationen - den interpersonella strukturen 

Språkhandlingar: makrohandling, allmänna/speciella/positiva/negativa språkhandlingar, 
sociala strategier 

Attityder: denotation, konnotationer, understrykning, gardering, sociala figurer 

Social ram: textjag, textdu, tilltal, omtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


