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Sammanfattning 

I detta arbete undersöks det ideologiska meningserbjudandet inom temat samhällsekonomi i 

samhällskunskapsböcker för gymnasieskolan. Syftet är att ta reda på om det finns en 

ideologireproduktion i läromedel och i så fall vilka ideologier som företräds, samt att jämföra 

dessa perspektiv i en internationell kontext mellan tyska och svenska läroböcker. 

Undersökningen sker genom ideologianalys och en kvalitativ textanalys genomförs med hjälp 

av idealtypskonstruktioner av de tre klassiska ideologierna konservatism, liberalism och 

socialism. Resultatet visar att läroböckerna innehåller ideologifragment där de liberala och 

socialistiska perspektiven dominerar. Det finns fler likheter än olikheter mellan de tyska och 

svenska läroböckerna, men de svenska läroböckerna har en något mer socialistisk 

ideologireproduktion och de tyska en mer liberal. Böckerna skiljs främst åt i synen på statens 

storlek och individens eget ansvar.   

 

 

Nyckelord: Lärobok, Gymnasieskolan, Samhällskunskap, Samhällsekonomi, 

Läromedelsanalys, Ideologianalys, Meningserbjudande, Ideologireproduktion, Sverige och 

Tyskland.  

  



3 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................. 5 

2. Bakgrund ................................................................................................................................ 6 

2.1. Det tyska systemet ........................................................................................................... 8 

2.1.1. Skolsystemet i Tyskland ........................................................................................... 8 

2.1.2. Tyska läromedel ........................................................................................................ 9 

3. Forskningsbakgrund ............................................................................................................. 10 

4. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter .................................................................... 13 

4.1. Ideologi .......................................................................................................................... 13 

4.2. Definition av de klassiska ideologierna ......................................................................... 14 

4.2.1. Liberalism ............................................................................................................... 14 

4.2.2. Konservatism .......................................................................................................... 16 

4.2.3. Socialism ................................................................................................................. 18 

4.3. Ideologireproduktion ..................................................................................................... 19 

4.4. Idealtyp som teori och metod ........................................................................................ 20 

5. Syfte och frågeställning ........................................................................................................ 21 

6. Material och Urval ............................................................................................................... 22 

6.1. De tyska läroböckerna ................................................................................................... 22 

6.1.1. Grundwissen Wirtschaft .......................................................................................... 22 

6.1.2. politik. wirtschaft. gesellschaft. .............................................................................. 22 

6.2. De svenska läroböckerna ............................................................................................... 23 

6.2.1. Zigma ...................................................................................................................... 23 

6.2.2. Forum ...................................................................................................................... 23 

7. Metod ................................................................................................................................... 24 

7.1. Idealtyper som analysverktyg ........................................................................................ 24 

7.2. Reflektion över metoden, validitet och reabilitet .......................................................... 26 

8. Resultat och Analys .............................................................................................................. 27 

8.1. Reslutat och analys av Grundwissen Wirtschaft ........................................................... 27 

8.1.1. Sammanfattning Grundwissen Wirtschaft .............................................................. 30 

8.2. Resultat och Analys av politik. wirtschaft. gesellschaft. ............................................... 30 

8.2.1. Sammanfattning politik. wirtschaft. gesellschaft. ................................................... 34 

8.3. Resultat och analys Zigma ............................................................................................. 35 

8.3.1. Sammanfattning Zigma ........................................................................................... 38 



4 

 

8.4. Resultat och analys av Forum ........................................................................................ 39 

8.4.1. Sammanfattning Forum .......................................................................................... 42 

9. Diskussion och jämförelse ................................................................................................... 43 

10. Konklusion ......................................................................................................................... 45 

11. Litteraturförteckning .......................................................................................................... 46 

Bilaga 1 .................................................................................................................................... 49 

Bilaga 2 .................................................................................................................................... 50 

Bilaga 3 .................................................................................................................................... 51 

 

  



5 

 

1. Inledning 

En av de största påverkansfaktorerna i skolan är läromedlen, som ofta är elevens egen källa 

till kunskap. Bakom all kunskap finns det olika värderingar och ideologier som påverkar 

eleverna och deras syn på samhället. Det är intressant att tar reda på hur elever förbereds för 

framtiden och vilka samhällsmedborgare som läroböckerna vill skapa. Dessutom lever vi i en 

globaliserad värld och påverkas i högsta grad av influenser från andra länder, både vad gäller 

varor och kultur liksom överstatliga beslut. Sverige är sedan 1995 medlem i den Europeiska 

Unionen och påverkas i stor grad av beslut fattade gemensamt av olika nationer och med olika 

politiska och ideologiska inriktningar. Även om EU inte direkt styr lagstiftning kring skola 

och utbildning, så har EU utformat rekommendationer för skolan. De består av åtta 

nyckelkompetenser för ett livslångt lärande och påverkar innehållet i medlemsländernas 

skolundervisning. (Europa, 2011). Tyskland är både det största landet i EU och den största 

ekonomin och har därav en central plats i den europeiska gemenskapen. Sverige och Tyskland 

har många likheter både kulturellt och ekonomiskt, t.ex. är båda länderna export- och 

importberoende och har starka ekonomier. Efter vilka värden ska de framtida 

samhällsmedborgarna fostras? Hur ser ideologireproduktionen ut i våra läroböcker och vilka 

likheter eller skillnader finns det mellan Tyskland och Sverige?  
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2. Bakgrund 

Skolan är en socialisationsagent med uppdrag att överföra och fostra eleverna efter vissa 

bestämda värden, som till största del återfinns i läroplanen. (Thornberg, 2006, s. 33). I Lgy11 

står det att ”Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt 

samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig 

handling.” (Lgy11, 2011, s. 11). Skolan ska således påverka de värden, normer och kunskaper 

som kommer att finnas i samhället i framtiden, en så kallad medborgarfostran som handlar om 

att påverka elevernas beteende i en önskad riktning. Värdena i skolan sprids således dels 

genom läraren men också genom läromedlen. (Thornberg, 2006, s. 33f, 36). 

     Det finns ingen entydig definition av begreppet läromedel, men enligt skolverket avgör 

materialets måluppfyllelse om det är ett läromedel. Således är ett läromedel ett material som 

både lärare och elever använder för att nå styrdokumentens uppställda mål. Begreppet är brett 

och innefattar så väl text, ordböcker och IKT- läromedel som reella material. 

Läromedelstexter delas upp i primära eller pedagogiska texter för organiserad 

undervisning/formellt lärande och sekundära texter eller pedagogiska texter för informellt 

lärande. De primära läromedlen är producerade för att användas i ett utbildningssyfte och är 

ofta anpassade efter skolans styrdokument och de sekundära texterna har inte detta primära 

syfte utan kan vara t.ex. nyhetsartiklar, encyklopedier eller skönlitterära texter. En lärobok 

kan innehålla både sekundära och primära texter. (Mattlar, 2008, s. 19, 25f; Skolverket, 2013; 

Skolverket, 2006, s. 9, 14). Läroböcker eller tryckta läromedel är det dominerande läromedlet 

i skolan och ingår i kategorin basläromedel, som innefattar läroböcker som t.ex. kursböcker, 

och textböcker. Läroboken skapas i syftet att informera och påverka läsaren och reproducerar 

gemensamma samhälliga tankekonstruktioner och normer om ämnet. I följande studie 

kommer begreppet lärobok användas synonymt för kursböcker och textböcker. (Selander, 

1992, s. 14f; Skolverket, 2006, s. 26; Skolverket, 2013). 

     Läromedlet är en politisk produkt, i det avseende att syftet är att reproducera ett visst 

bestämt innehåll utifrån politiska styrdokument. (Bronäs, 2000, s. 217f). Skolverket (2006, s. 

17f) anser att läroböcker kan betraktas som ett meningserbjudande som erbjuder ett visst 

perspektiv av världen och av ett ämne. Enligt Boel Englund (1999, s. 337) finns en immanent 

pedagogik i läromedelstexter, alltså en dold påverkan som texten utövar på eleven. Hon menar 

att läroboken ofta utgör elevens egen källa till kunskap och har ett ideologiskt inflytande på 

den lärande. Lärobokens texter är sociala konstruktioner och är normerande för vad som anses 

som kunskap, ger ett kunskapsideal, och bestämmer de värderingar som är acceptabla hur man 
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skall se på ett ämne. (Englund, 1999, s. 328, 331, 336, 338f). Läromedlet får också en stor 

auktoritet i egenskap av att det används i undervisningen, något som gör att 

tolkningsutrymmet som läromedlet förmedlar ofta ses som en sanning som inte ifrågasätts 

(Selander, 1992, s. 15).  

     Läromedelsforskning har konstaterat att förmedlingen av kultur och värden i skolan 

påverkas i stor omfattning av läromedlen (Mattlar, 2008, s. 69). Enligt Carlsson och Brömssen 

(2011, s. 30, 35) är det vanligare att läroboken eller läromedlet utgör utgångspunkten för 

undervisningsplaneringen än läroplanen och att lärare i stor utsträckning använder sig av 

läroboken som primärkälla (Skolverket, 2006, s. 20ff). Det innebär att läromedelstexter kan 

användas som ett verktyg i kampen om makten över skolans innehåll. Skolverket pekar på att 

innehållet i läromedel inte får strida mot läroplanen och att det därför är viktigt att skolan för 

en diskussion om innehållet och hur det lever upp till skolans uppdrag. (Skolverket, 2006, s. 

6). Före 1991, då Skolöverstyrelsens statliga förhandsgranskning lades ned, fanns en statlig 

styrning av läromedlen, där staten både granskade och rekommenderade läromedel. Idag finns 

ingen statlig förhandsgranskning men Skolverket kan göra granskningar i efterhand, vilket 

endast skett vid ett tillfälle sedan 1991. (Johnsson Harrie, 2010, s. 26; Skolverket, 2006, s. 9, 

13). Således är det upp till läraren att värdera och granska läromedel, så att de når upp till 

läroplanens grundvärdering om en ”saklig och allsidig undervisning” (Lgy11, 2011, s. 6).  

Mattlar menar att läromedlet har tre syften: ”[…] att upprätthålla ett kollektivt minne, 

normera sociala praktiker och sprida kunskaper.” (Mattlar, 2008, s. 19). Undersökningar visar 

att lärare anser att läroboken ger struktur i undervisningen och planeringen och garanterar ett 

visst kunskapsinnehåll samtidigt som den har en disciplinerande roll (håller eleven sysselsatt). 

Dessutom ger läroboken sammanhållning och gemenskap (så väl ideologisk som praktisk), 

skapar trygghet och underlättar måluppfyllelse och utvärdering. Forskare har sett att 

lärobokens betydelse ökat då kraven på utvärdering och kontroll ökat. (Englund, 1999, s. 

332f, 336, 339f). 

     Hur stort inflytande läromedlet har beror på läraren, ämnet och skolnivån. Inom de mer 

strukturerade ämnena där innehållet ofta bygger på tidigare kunskap, t.ex. NO och språk, 

används läroböcker i större utsträckning än inom mindre strukturerade ämnen som t.ex. 

samhällskunskap. (Egnlund, 1999, s. 330, 332; Skolverket, 2006, s. 14). Men även om 

läroboken inte används lika mycket inom samhällskunskap är det ändå synnerligen intressant 

att undersöka de politiska och ideologiska perspektiv som samhällskunskapsböckerna 

förmedlar, eftersom de ger eleverna en politisk fostran och syn på politik, en syn som i högsta 

grad påverkas av hur läromedelsförfattarna uppfattar detta uppdrag. (Englund, 1999, s. 36ff, 
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39). Tidigare forskning bekräftar att det finns ett ideologiskt meningserbjudande i läroböcker. 

Mauricio Rojas undersökning av temat ”Hur och varför Sverige blev ett rikt land” (Rojas, 

2007, s. 6) i historie- och geografiböcker visar att det finns en övervägande socialdemokratisk 

historie- och samhällsskildring och att företagens och entreprenörernas perspektiv är 

underrepresenterat. Anna Maria Forssberg och Johan Edman (2009), som undersöker 

ideologisynen i samhällskunskapsböcker från fyra årtionden (från 1970 till 2000), menar å sin 

sida att ideologisk reproduktion i läroböcker inte är så tydligt som forskare vill hävda. De 

menar att den socialdemokratiska inriktningen, som de ändå finner, är ett resultat av ett 

socialdemokratiskt samhälle där böckerna speglar den politiska majoriteten. De konstaterar 

dock att det finns ett generellt vänsterperspektiv i 1970-talets läroböcker, som ersatts av ett 

högerperspektiv under 2000- talet och att perspektivet byts från en tro på välfärdsstaten som 

det primära målet (socialdemokratiskt samhällsbygge) till en kritik mot densamme. (Edman & 

Forsberg, 2009, s. 3, 24f). 

2.1. Det tyska systemet 

Det tyska skolsystemet skiljer sig i stor utsträckning från det svenska, därför ges nedan en 

översikt över det tyska systemet. 

2.1.1. Skolsystemet i Tyskland 

Eftersom Tyskland är en federation och således består av flera förbundsländer, som har den 

lagstiftande makten över skolan, så har Tyskland inget enhetligt skolsystem. Även om det 

finns en nationellsamordning för skolan och vissa riktlinjer för hur t.ex. läromedel skall 

utformas för olika ämnen, så styr delstaterna skolsystemets struktur, läroplaner samt 

utbildning och finansieringen av lärare. Skolsystemets organisation och styrdokument kan 

därmed skilja sig mycket mellan förbundsländerna. I Tyskland liksom i Sverige råder 

skolplikt mellan sex års ålder till och med det nionde skolåret (det tionde i Berlin, 

Brandenburg, Bremen och Nordrhein-Westfalen). Grundskolan (Grundschule/Primärschule) 

sträcker sig från klass ett till och med klass fyra eller klass sex (beroende på förbundsland). 

Efter grundskolan väljer eleverna skoltyp och kan generellt välja tre olika skolformer: 

Hauptschule (huvudskolan), Realschule (realskolan) och Gymnasium (gymnasiet). Detta 

innebär att olika skolformer ger olika examen som nås efter olika antal år. Hauptschule och 

Realschule tillhör sekundärskolan I (Sekundärschule) och sträcker sig till årskurs nio eller tio. 

Gymnasiet tillhör sekundärskolan II (Sekundärschule/Oberstufe) och sträcker sig till och med 

årskurs 12 eller 13. Endast vid avlagd gymnasieexamen kan eleven fortsätta att studera vid 
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högskola eller universitet. (Bronäs, 2000, s. 43; Grindel & Lässig, 2007, s. 20f; Sauer, 2010, 

s. 117-122). 

2.1.2. Tyska läromedel 

Utbildningens olika utformning innebär att skolor i olika förbundsländer och för olika 

skoltyper har olika läroböcker som ofta utvecklas specifikt för ett förbundsland (Grindel & 

Lässig, 2007, s. 22). Sedan 1972 finns riktlinjer för läroböcker (Richtlinien für die 

Genehmigung von Schulbüchern) och det sker en kontroll av tyska läroböcker på delstatsnivå 

av de ansvariga för varje delstats utbildningsväsen (das Kultusministerium). De kontrollerar 

så att läroboken inte bryter mot konstitutionen och lagar, läroplaner och har en didaktisk och 

språklig lämplighet. Varje delstat publicerar sedan listor på de läroböcker som är godkända. I 

dagsläget är det endast Berlin, av alla delstater, som inte längre kontrollerar läroböcker. 

(Kultusminister Konferenz, 2013, Lern- und Lehrmittel; Sekretariat der Ständigen Konferenz 

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland, 2007). Eftersom denna 

stora skillnad finns mellan svenska och tyska läroböcker har läroböcker valts som på något 

sätt utger sig för att kunna användas inom hela Tyskland.  

     Läromedelsforskningen utvecklades under 1960- och 1970- talet och en betydelsefull aktör 

är Georg- Eckert institutet i Braunschweig (i före detta Västtyskland). Tyskland har en lång 

tradition av läromedelsanalys och det görs många internationelltövergripande studier av 

läromedel. (Mattlar, 2008, s. 63; Bamberger, 1997, s. 14). George- Eckert institutet grundades 

efter andra världskriget med syftet att diskutera och undersöka läromedel, för att undvika den 

propaganda och de fiendebilder som fanns under de två världskrigen. Enligt institutet har 

läroböcker en stor påverkanspotential och kan både förmedla de identiteter som samhället och 

staten efterfrågar och underblåsa eller stävja konflikter i samhället. Idag undersöker Georg- 

Eckert institutet främst historiska, politiska och geografiska framställningar i olika typer av 

läromedel. (Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, 2013). Historiskt 

sett var ideologireproduktionen (av socialism) i läroböcker inom DDR stor, särskilt stark var 

framställningen av det socialistiska ekonomiska systemet i böckerna, och i och med 

återföreningen skedde en omfattande revidering av innehållet i de nya förbundsländernas 

läroplaner och läromedel. (Budke, 2010, s. 15f, 360, 364). Tyska läromedel hade länge inget 

starkt ekonomiskt fokus, men sedan återföreningen har man sett ett ökat fokus på ekonomi 

och idag har alla förbundsländerna uttalade ekonomiska lärmål i sina läroplaner och särskilt i 

de nya östliga förbundsländerna. (Grindel & Lässig, 2007, s. 7f).  
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3. Forskningsbakgrund 

Generellt har läromedelsforskningen intresserat sig för förändringar över tid (Mattlar, 2008, s. 

69) och inom läromedelsforskningen finns olika huvudinriktningar. Carlsson och Brömssen 

(2011, s. 22f) presenterar en indelning av läromedelsforskningen som bygger på kategorierna 

system- och processanalyser (val av läromedel), produktanalyser (läromedlets innehåll), 

reception- och läsforskning (elevers reception och lärarens användning av läromedel) och 

designstudier (interaktiva läromedel och lärande praktiken). Detta arbete är en produktanalys 

och av relevans är därför tidigare forskning inom denna del av läromedelsforskningen. 

     Det finns mycket få svenska läromedelsanalyser som studerar ideologisynen i läromedel. 

Flertalet av de läroboksanalyser som gjorts visar dock att läroböckerna reproducerar ett 

ideologiskt perspektiv. Jörgen Mattlars läromedelsanalys (Skolbokspropaganda) av 

läroböcker inom svenska som andraspråk från 2008 visar att det finns ett ideologiskt 

meningsskapande i läroböcker. Mattlar menar att läroböcker reproducerar gemensamma 

värden för hela samhället och att det pågår en ideologisk maktkamp på den fria 

läromedelsmarknaden. I läroböckerna finns fragment av olika manifesta ideologier och 

traditioner och Mattlars syfte är att kartlägga dessa ideologifragment för att kunna fastställa 

läroböckernas ideologiproduktion och position. Han undersöker både den latenta och 

manifesta ideologiproduktionen i läroböckerna och ideologinanalysen görs utifrån en analys 

av de tre kategorierna kön, klass och etnicitet. Resultatet åskådliggör att bakom gestaltningar 

av det svenska samhället finns en ideologiproduktion, som visar sig mer eller mindre tydligt i 

värderingar och uppfattningar. Mattlar finner en ideologisk spridning bland läroböckerna från 

vänster till höger, men med en generell och övergripande bild av samhället som enhetligt och 

rättvist, där demokratin genomsyrar allt. (Mattlar, 2008, s. 17, 61, 181, 190f). 

     Inom läromedelsanalyser av temat ekonomi och arbetsmarknad återfinns bland annat 

Staffan Selander med flera (1992) som undersöker framställningen av arbetsmarknaden och 

näringslivet i samhällskunskapsböcker och historieböcker för mellanstadiet, högstadiet och 

gymnasiet. I studien analyseras och jämförs både text och bild i läroböcker från 1960- talet till 

1980-talet. Selander kommer fram till att det finns en socialdemokratisk dominans i 

läroböckerna, men menar att den är en produkt av mentaliteten och synsättet i samhället och 

inte en ideologisk propaganda. (Selander, 1992, s. 10f, 110ff).        

     Det finns mycket få jämförandestudier mellan tyska och svenska läromedel. Agneta 

Bronäs gjorde år 2000 en undersökning av demokratibegreppet mellan svenska och tyska 

samhällskunskapsböcker för gymnasiet. I Bronäs diskursanalys av text och innehåll i 
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läroböcker (från Västtyskland och Sverige) från 1950- talet fram till 1999 undersöks både 

vilken bild av demokrati som framställs och hur den har förändrats. Hon undersöker också 

vilka centrala värderingar och politiska ideal som framhävs och relateras till 

demokratibegreppet. Bronäs konstaterar att demokratibegreppet i båda ländernas 

samhällskunskapsböcker är vagt och oklart. I de svenska läroböckerna betonas enligt Bronäs 

synen på den passiva medborgaren, samförstånd, social rättvisa och jämlikhet, medan i de 

tyska betonas individens frihet, konflikt, den aktiva medborgare samt toppstyrning. Den stora 

skillnaden anser Bronäs är att i de tyska böckerna får individens eget handlande ett större 

utrymme. Beskrivningarna utgår enligt Bronäs från landets demokratiska system och de 

skillnader som finns förklaras som orsakade av kulturella faktorer, ideologiska faktorer och 

den rådande tidsanda. Vidare kommer hon fram till att det finns en tröghet i läromedlen och 

att händelser behandlas som skett fem till tio år tillbaka i tiden, vilket leder till att innehållet i 

böckerna inte hänger ihop med de samhällsförändringar som skett. Demokratibilden 

överrensstämmer inte heller helt med den allmänna bilden som rådde i samhället under tiden 

för publiceringen av böckerna. I de svenska böckerna finns det en tröghet i de moment 

(händelser) som sker i samhället och i de tyska förändras begreppen långsamt. (Bronäs, 2000, 

s. 16, 21f, 43, 211, 216ff, 249). 

     En studie som ligger mycket nära den som detta arbete ämnar genomföra är en tysk 

läromedelsanalys från Georg- Eckert institutet (2007), där Grindel och Lässig undersöker hur 

EU:s direktiv om ett ökat fokus på och en positivare bild av företagande i skolan gett sig till 

uttryck i läroböcker inom historia, geografi och samhällskunskap för årskurs fem till och med 

gymnasiets sista år i Tyskland, England och Sverige. I läroböckerna fokuseras områden som 

behandlar ekonomi och arbetsmarknad och totalt undersöks 142 läroböcker publicerade år 

1997- 2006.  I undersökningen analyseras läroböckerna först utifrån varje land och sedan görs 

en landsöverskridande jämförelse. Skolböckerna undersöks utifrån framställningen av 

entreprenörer och företagare, statens roll i samhället och ekonomin och slutligen vilka värden 

som reproduceras. En kombination av olika analysnivåer används i studien; kvantitativ rums- 

och frekvensanalys, kvalitativ innehållsanalys och hermeneutisk analysmetod. Studien visar 

att ingen av läroböckerna hade en uteslutande negativ bild av företagande, men företagens roll 

i samhället uppfattades olika. I tyska läroböcker ses staten som den aktör som planerar 

samhället och binder samman enskilda enheter, staten är organisationsformen för samhället. I 

de engelska böckerna framställs de enskilda aktörerna som skapare av samhället och staten 

ses som ett instrument för att nå ekonomiska och sociala mål. De svenska böckerna 

framställer staten som en enhet och en produkt av allmänhetens ideal (som definierar 
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samhället) och där företagen fogas in i den rådande modellen. (Grindel & Lässig, 2007, s. 12-

15, 89, 93ff). 

     De konstaterar att landets nationella historia i störst utsträckning påverkar de värden som 

förmedlas, t.ex. ses den industriella historien positivare i England och Sverige, än i Tyskland, 

som i stället förespråkar ansvar och socialt- och ekologiskmedvetenhet. Grindel och Lässig 

menar att läroböckerna har ett tudelat syfte, dels att skapa fritt tänkande och kritiska 

medborgare och dels att förmedla bestämda värden och ideal. Ingen av böckerna är neutrala 

utan reproducerar vissa generella antaganden och underliggande värden (hidden assumptions). 

De svenska böckerna främjar kollektiva värden och individen som en del av helheten, 

samtidigt uppmuntras individuella handlingar, men hela tiden i en kollektiv kontext. De tyska 

böckerna uppmuntrar individens egen problemlösningsförmåga för att främja individens 

möjligheter att ta hand om sig själv, samtidigt som vikten av staten som en förmedlare av 

gemensamma intressen betonas. De engelska böckerna har en än mer individualistisk syn och 

markerar individens ansvar och frihet. Staten ses som en viktig aktör med ansvaret att 

uppfylla de grundläggande värdena, sätta upp ramar för samhället samt mildra de största 

sociala orättvisorna. De svenska läroböckerna visar också den största öppenheten och 

uppmanar till en positiv företagaranda samt konkretiserar kompetenser och färdigheter för att 

driva ett företag. De tyska läroböckerna är mest teoretiska och ger störst grundläggande 

baskunskap och sammanhang om ekonomiska och samhälliga strukturer, samtidigt som de 

presenterar flest perspektiv på fenomen. (Grindel & Lässig, 2007, s. 14f, 93ff). I studien tas 

ingen ställning till vilken ideologisk reproduktion som sker.  
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4. Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Nedan definieras relevanta teoretiska utgångspunkter och begrepp för denna studie. 

4.1. Ideologi 

Ideologi definieras av Bergström & Boréus (2012, s. 140) som ett idésystem som är: ”[…] 

samlingar av idéer som rör samhället och politiken.” (Ibid. s. 140). Ideologi är ett 

handlingsinriktat trossystem som strukturerar och påverkar människors förståelse av fenomen 

och omvärlden, både i tanke och i handling. Ideologin skapar ett ”common sense”, är alltid 

länkad till makt och ger ordning och social stabilitet genom att forma det politiska systemet 

och förse grupper och/eller hela samhällen med ett gemensamt värde- och trossystem. De 

formar bland annat partiernas grundvärderingar, mål och övertygelser för vad de skall göra 

med makten. (Heywood, 2007, s. 3f, 5, 11, 13, 15). I detta arbete används ideologi enbart i ett 

politiskt avseende. (Bergström & Boréus, 2012, s. 140, 144). Politiska ideologier har dels 

svaga och flytande gränser som överlappar varandra, därav blandformer som t.ex. liberal-

konservatism, samtidigt som de har en tydlig kärna med karakteristiska skillnader. Enligt 

Heywood (2007) har konservatism, liberalism och socialism starka och tydliga värderingar. 

De ses traditionellt som de klassiska ideologierna och uppstod för att forma det industriella 

samhället. Förenklat representerade liberalismen den växande medelklassen, konservatismen 

aristokratin och socialismen arbetarklassen. Den stora ideologiska skiljelinjen mellan dessa tre 

är kapitalism och socialism. I detta arbete kommer materialet att analyseras utifrån dessa tre 

traditionella ideologier. (Heywood, 2007, s. 14, 16f). 

     Heywood menar att alla ideologier kan delas upp i följande grundkomponenter: en 

beskrivning av den rådande samhällsordningen, en vision och utopi och en handlingsplan för 

att nå utopin. (Heywood, 2007, s. 11f). Statsvetaren och professorn Herbert Tingsten, som i 

Sverige haft stor betydelse för utvecklingen av ideologibegreppet, gör ytterligare en 

indelning: Grundläggande värden (rättvisesyn eller människosyn), beskrivningar av och 

påståenden om samhället och dess utveckling samt handlingsförslag till ett nytt styrelseskick. 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 41). Maria Demker använder i sin ideologianalys av 

Gaullismens partiideologiska förändring en logisk kedja med frågorna är-bör-gör, som 

representerar verklighetsbild (hur samhället är), utopi (hur samhället bör se ut) och strategi 

(hur man skall göra för att nå utopin). Demker använder också tre domäner i analysen av varje 

tema: människan, samhället och omvärlden. (Demker, 1993, s. 68f). Utifrån de ovanstående 

indelningarna av en ideologis beståndsdelar kommer definitionerna av ideologierna att göras 

utifrån deras syn på kategorierna världsåskådning, strategi och utopi (för att få en tydlig bild 
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av ideologierna) och dimensionerna människan, samhället och omvärlden (för att konkritisera 

vad de olika ideologierna säger och ser på omvärlden). Det innebär att synen på t.ex. 

dimensionen människan beskrivs utifrån ideologins grundläggande syn på hur människan är 

beskaffad (världsåskådning), hur människan ska nå sitt ideal (strategi) och slutligen idealet för 

hur människan skall vara(utopin).  

4.2. Definition av de klassiska ideologierna 

Nedan följer en begreppsutredning av ideologierna som utgår från Heywood, Larsson och 

Liedmans definition av ideologierna. Således definieras ideologierna efter deras syn på de 

centrala delarna inom dessa idéer. Syftet är att ge en bild av ideologiernas kärna och inte 

redogöra för alla inriktningar. Valet att inte sluta sig till en inriktning inom ideologierna utan 

att istället utgå från ideologiernas kärna, görs för att få en bredare definition av ideologierna. 

Något som i sin tur möjliggör en bredare och öppnare analys av empirin.     

4.2.1. Liberalism 

Liberalismen är den idag mest inflytelserika ideologin i västvärlden och ordet liberal refereras 

oftast till frihet och valfrihet. Liberalismen växte fram på 1800- talet bland den växande 

medelklassen och var en kritik mot aristokratin och feodalsamhället. (Heywood, 2007, s. 23f).  

Dimensionen människan 

Det centrala i liberalismens syn på människan är individualismen, människan ses först och 

främst som individ och förnuftig. Människan är rationell och hon tillägnar sig kunskap genom 

förnuftet snarare än erfarenheter. Genom utbildning kan hon utvecklas och förändras och 

kunskap gör henne fri från traditioner och normer och möjliggör individuella och sociala 

framsteg samt frihet. Människan är i grunden egoistisk och drivs av vinstmaximering, därför 

behövs staten för att garantera att hon inte skadar andra. Människan är kapabel att själv råda 

över sin frihet och fatta egna beslut. Sociala framsteg fås genom människors individuella 

ansträngningar och inte genom staten (Heywood, 2007, s. 31ff, 73; Larsson, 2006, s. 32, 35f).  

     Människan föds med olika förmågor men har vissa naturliga rättigheter som staten skall 

främja: rätten till liv, frihet och egendom. Den individuella friheten är det yttersta målet inom 

liberalismen och är endast acceptabel så länge den inte inskränker på någon annan människas 

frihet. Mill och Rawls har formulerat att makt över en annan individ endast får utövas för att 

förhindra denne från att skada andra. (Heywood, 2007, s. 28- 31, 33; Larsson, 2006, s. 31).  
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Dimensionerna samhället och omvärlden 

Individen är viktigare än kollektivet och ses som den primära enheten i samhället. Larsson 

(2006, s. 31) menar att liberalismen har två grundläggande värden: Frihet och lika rättigheter. 

Liberalismen ser människor som olika men jämlika och tolerans och pluralism förespråkas. 

Människor är födda moraliskt likvärdiga och alla ska därför ha samma formella rättigheter; 

laglig och politisk jämlikhet och skydd mot diskriminering. Liberalismen tror vidare på 

meritokrati, vilket innebär att meriter eller intelligens och inte social position avgör 

samhällsställningen. Individen ska belönas efter sin individuella talang och vilja till att arbeta. 

Individen skall ges samman möjligheter att utveckla sina ojämlika förmågor, men inte samma 

materiella förutsättningar. En absolut social jämlikhet ses som hotande och orättvis då olika 

individer behandlas som lika individer. Ekonomisk ojämlikhet accepteras endast om den beror 

på befattningar som alla i samhället har chans att få. (Heywood, 2007, s. 23, 28f, 33ff, 107). 

     Liberalismen är starkt emot paternalism, vilket innebär makt (riktlinjer och stöd) som 

utövas över individens moraliska ställningstaganden, och man är emot statens expandering, då 

den ses som ett hot mot individualismen. Man tror på representativ demokrati: ”en man, en 

röst.” (Larsson, 2006. s. 35), och anser att makten ska ligga så nära folket som möjligt, därför 

förespråkas decentralisering. Man är skeptisk mot offentligsektor, eftersom välfärdstjänster 

bör tillhandahållas i konkurrens på en marknad, och lyckan uppnås bäst då var och en har 

ansvar för sin egen välfärd (materiella och kulturell), det skapar frihet. Men de anser att det 

krävs en minimal stat som upprätthåller rättvisa och ordning och är en neutral domare i 

samhället där flera konkurrerande intressen står mot varandra: ”Where there is no law there is 

no freedom.” (Heywood, 2007, s. 36). Staten skall styras demokratiskt och begränsas av en 

stark konstitution som förhindrar majoritetens tyranni. (Heywood, 2007, s. 28, 32f, 36, 44, 

179; Larsson, 2006, s. 28, 30ff, 35, 39). Samhällsutvecklingen måste ske gradvis och snarare 

med punkt insatser än en total och omvälvande samhällsomvandling. Då menar man är 

chansen större för att lyckas. (Larsson, 2006, s. 34f). 

     En fri marknadsekonomi utan statlig kontroll och fri handel mellan stater förespråkas av 

liberalister. Det ska vara fritt att äga produktionsmedel och liten politisk styrning av 

marknaden. Planekonomi ses som ett hot mot demokratin, eftersom det skapar en 

maktkoncentration. Ekonomisk tillväxt ses som det främsta ekonomiska målet, där 

individuella ansträngningar på marknaden skall belönas ekonomiskt. Tillväxt står också över 

målet om social utjämning, därför får ingrepp, t.ex. beskattning, inte skada tillväxten. 

(Heywood, 2007, s. 24, 39; Demker, 1993, s. 73; Larsson, 2006, s. 37ff).  
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     Liberalismen förespråkar ett globalt ekonomisktsystem och fri handel mellan stater, 

eftersom det är en förutsättning för ekonomisk utveckling. Men samtidigt behövs en global 

och internationell reglering för att upprätthålla marknadsmekanismerna, rättvisa och ordning, 

t.ex. FN. (Heywood, 2007, s. 24, 61; Demker, 1993, s. 77).  

4.2.2. Konservatism 

Konservatismen växte fram som ett motstånd mot den franska revolutionen och har ofta inte 

velat se sig som en ideologi utan som en inställning och en attityd. (Larsson, 2006, s. 41).  

Dimensionen människan 

Konservatismen har en negativ syn på människan, som ses som moraliskt ofullkomlig och 

oförbätterlig och är till naturen girig, självisk, maktlysten och opålitlig. Det finns en naturlig 

ojämlikhet och människor föds med olika förmågor och visdom, som inte kan förändras. 

Enligt konservatismen är människan beroende av andra och klarar inte individuell frihet, då 

hon riskerar kriminalitet och våld. I stället söker hon efter trygghet i samhället, som genom 

lagar kan hålla tillbaka människans aggressiva natur. Människan upphör att vara en individ i 

samhället och genom sitt frivilliga bindande till sin plikt hittar hon sin mening och frihet. 

Samhället hålls ihop av människans förpliktelser och skyldigheter. Frihet omfattar rätten till 

privat ägande och utveckling av personliga förmågor (som är beroende av plats i hierarkin). 

Staten är en garant för individens frihet genom att skydda denne från laglöshet. (Heywood, 

2007, s. 71-76; Liedman, 2005, s. 162f ; Larsson, 2006, s. 48f). 

Dimensionen samhället 

Samhället ses som en organism där alla delar arbetar tillsammans och helheten (organismen) 

är viktigare än dess delar. Samhället är en naturlig institution som man föds in i (som i en 

familj) och går inte att förändra, eftersom det är skapat av krafter som ligger utanför 

människan. Alla försök till förändringar riskerar att döda organismen (samhället). Liberaler 

och socialister har en mer mekanisk syn på samhället där individer kan omforma och förändra 

det. (Heywood, 2007, s. 74ff).  

     Konservatismen tror traditionellt att samhället har en naturlig hierarki och det finns därför 

en naturlig socialordning i samhället, var människa har sin plats. Social jämlikhet är icke 

önskvärt och det är snarare ojämlikhet som är det naturliga och bör bevaras. Jämlikhet och 

lika rättigheter kan vara farligt, eftersom det kräver förändringar som kan leda till revolution 

och lidande. För att undvika sociala konflikter bör människor fostras till lojalitet med 

samhället. Man tror vidare på en stark central ledning, ordning, auktoritet och disciplin och 
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vill ha ett starkt objektivt och centralt styre (t.ex. en monark eller president), som främst står 

för rättsväsen och försvar. Auktoritära ledare behövs i alla delar av samhället för att bringa 

ordning och detta ledarskap kan endast komma uppifrån och inte underifrån, pga. en ojämlik 

fördelning av erfarenheter och visdom. En liberal- demokrati förespråkas, men med ett starkt 

rättsskydd (främst av egendom och traditionella institutioner). Lag och ordning är därför djupt 

förankrad i konservatismen. Lagen skall också skydda individernas autonomi gentemot staten, 

bl.a. när det gäller ägande. (Heywood, 2007, s. 67, 72, 77ff, 107, 179, 212; Liedman, 2005, s. 

155, 158, 160, 162f; Larsson, 2006, s. 42, 46f, 50f). 

     Statens iblandning inom andra områden än lag och ordning, t.ex. socialpolitik, är man 

skeptisk mot och avstår från en utjämnande politik (bl.a. hög beskattning). För att undvika 

revolutioner bland de mindre priviligerade har dock alla rätt till grundläggande förnödenheter 

utifrån sin plats i hierarkin, vilket ska fördelas via familjen, som har ansvar för välfärd, 

uppfostran och utbildning. (Liedman, 2005, s. 158; Larsson, 2006, s. 46f, 48f) 

     Konservatismen är positiv till marknadsekonomi, eftersom den framhäver den naturliga 

ojämlikheten. Men man tar avstånd från liberalernas laissez-faire ekonomi i avseendet att den 

som äger något (särskilt mark) inte kan göra precis som den vill, utan har ett ansvar att 

förvalta egendomen för kommande generationer. Genom ägandedemokrati (att sprida ägandet 

av näringslivet) anses politiskutjämning kunna ersättas, t.ex. ska den som arbetar kunna vara 

delägare i företaget, då decentraliseras den ekonomiska makten. Det privata ägandet är starkt 

inom konservatismen och ses både som en frihet och trygghet. Man är emot gemensamt 

ägande och anser bl.a. att statliga bolag bör privatiseras. (Heywood, 2007, s. 78f, 110; 

Larsson, 2006, s. 42, 46, 52f). 

     Ideologins tydligaste kännetecken är ett motstånd mot förändringar och revolutioner, och 

en syn på att förändringar skall ske stegvis och grunda sig på historiska insikter. Förändringar 

skapar otrygghet i samhället, medan traditioner (värderingar, praktiker och institutioner) 

skapar trygghet genom att ge normer och tillhörighet. Traditionerna har ofta en religiös 

koppling och konservativa tror att samhället är en samverkan mellan våra förfäder, de nu 

levande och nästkommande generationerna. Social ordning, bevarandet av traditioner och 

privat ägande ses inom konservatismen som en källa till trygghet och säkerhet. (Heywood, 

2007, s. 44, 69f, 78f; Larsson, 2006, s. 41f, 45). 

Dimensionen omvärlden 

Nationen är den primär sociala enheten och man hyser en stark patriotism för sitt land. 

Nationen ger en kollektiv identitet och sammanhållning och bör ha en likartad etnisk identitet 
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och historiskt arv för att fungera. Omvärlden är osäker, kaotiskt och rättslös och går emot en 

naturlig ordning, medan nationen skyddar samhället från kaos och oordning och därför 

förespråkas en stark oberoende nation. Övernationella beslut ses som ett hot mot nationens 

självbestämmande, därför måste staten skyddas av en stark millitär. (Heywood, 2007, s. 71f, 

150, 179, 286; Demker, 1993, s. 72, 74; Larsson, 2006, s. 45f, 48).  

4.2.3. Socialism 

Socialismen växte fram som en protest mot de ekonomiska och sociala förhållandena som 

industrialismen och kapitalismen skapade. Socialismen har många inriktningar och det är 

därför komplext att hitta en gemensam beskrivning av ideologin. (Heywood, 2007, s. 99).  

Dimensionen människan  

Kärnan i socialismen är synen på människor som sociala varelser som är oskiljbar från 

samhället och enbart kan förstås och förstå sig själv genom den sociala grupp de tillhör. 

Människan är en social konstruktion, vilket innebär att hennes personlighet och 

förutsättningar inte är från födseln givna utan formas av sociala omständigheter och 

individuella erfarenheter. Människor har olika förmågor, men dessa kan förändras. 

Socialismen förespråkar social jämlikhet, alltså lika rättigheter och materiell rättvisa, och en 

jämlik välfärd, som är lika för alla oavsett behov: ”Av var och en efter hans förmåga, åt var 

och en efter hans behov.” (Larsson, 2006, s. 64). Förutsättningen för människans utveckling 

och förbättring är att de grundläggande behoven är uppfyllda, vilket inom socialismen också 

är den största faktorn till frihet. Det innebär inte att alla ska vara exakt lika, utan att alla ska få 

samma materiella förutsättningar. Vidare anses att människan kan handla utifrån moral och 

inte enbart utifrån materiella motiv (som kapitalister) och hon känner solidaritet, sympati och 

ansvarskänsla för andra människor. Människor som lever i jämlika situationer utvecklas bättre 

och är mer solidariska mot varandra. De är därför villiga att arbeta hårt för att bidra till den 

gemensamma välfärden, the common god. Jämlikhet skall nås genom utbildning och 

inkomstutjämning och målet är att lösa upp klassamhället. (Heywood, 2007, s. 102f, 105f; 

Larsson, 2006, s. 57, 84f).  

Dimensionerna samhället och omvärlden 

Samhället ses som djupt splittrat pga. en ojämlik fördelning av makt, ekonomiska resurser och 

egendom mellan olika klasser. Klass anses traditionellt inom socialismen som den djupaste 

och mest signifikanta delningen av samhället. Samhället kan bara bli stabilt och rättvist då alla 

klasser är avskaffade, därför förespråkas det klasslösa samhället. För marxister ses klass som 
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en fördelning av resurser, mellan kapital och arbetskraft, som skall lösas upp genom 

klasskamp, medan socialdemokrater definierar klass som skillnader i inkomst och status och 

tror på en harmonisering av klasserna i stället för klasskrig. Gemensamt är att alla socialister 

anser att de yttersta ojämlikheterna mellan människor är ett resultat av en ojämlik behandling 

av samhället och beror inte på människors olika förmågor. (Heywood, 2007, s. 75, 106, 108f). 

     Kollektiva handlingar och gemensamma mål förespråkas istället för självintresse: ”No man 

is an Island entiere of itself […]” (Heywood, 2007, s. 103). Socialismen vill ha ett platt 

maktsystem och förespråkar kollektiv makt för att hindra individualism och girighet. 

Samarbete uppmuntras istället för konkurrens, eftersom konkurrens skapar egoism och 

aggression och undertrycker människans sociala natur. Privat ägande skapar konflikter i 

samhället mellan arbetstagare och arbetsgivare, fattiga och rika mm. och anses vara den 

främsta orsaken till ojämlikhet. Därför förespråkas gemensamt ägande med gemensam vinst, 

t.ex. kooperativ, då det välstånd som produceras tillsammans (av arbetskraften) ska tillfalla 

alla. Antingen ska ägandet helt förbjudas och vara kollektivt eller regleras för att tillgodose 

samhällets behov. Det skiljer socialismen från liberalism och konservatism som ser ägandet 

som något naturligt. (Heywood, 2007, s. 104ff, 109ff, 212; Liedman, 2005, s. 186).  

     Socialister tror på ett samhälle som grundar sig på folkets deltagande och som styras helt 

gemensamt eller centralt (som en proletär diktatur). De socialistiska inriktningarna är inte 

överrens om styrelseformen: demokrati, proletärerna som styr eller en enpartistat. Gemensamt 

inom socialismen är dock en statlig/offentlig reglering och styrning av den ekonomiska 

marknaden och att hela (planhushållning) eller en väsentlig del ska ägas av staten under 

medborgerligkontroll. Alla ska få lika del av ekonomin, vissa ska inte kunna ta ut vinst 

(mervärde) på andras arbete. (Heywood, 2007, s. 44, 75, 110; Larsson, 2006, s. 61-64, 87ff; 

Liedman, 2005, s. 184). 

     Nationen är en onaturlig indelning av människor och dess uppgift är att gömma sociala 

orättvisor och upprätthålla en viss ordning. Därför ska politiska rörelser ha en internationell 

och inte nationell karaktär. Man tror på en solidaritet över nationsgränserna (främst med 

proletariatet) och har en stor internationalistisk tro. Men nationalstaten utgör en utgångspunkt 

för politiska mål. Man är därför positiv till internationellt samarbete och ser det som en 

möjlighet till internationell socialism. (Heywood, 2007, s. 150; Larsson, 2006, s. 59, 86). 

4.3. Ideologireproduktion 

Lidensjö och Lundgren (2000) menar att undervisning är en process där en samhällig 

reproduktion av kultur, värden och kunskaper sker. ”Uppfostran och undervisning är 
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processer varigenom kulturen överlämnas från en generation till nästa.” (Lidensjö & 

Lundgren, 2000, s. 14). Kedjan mellan produkt och process är inte lika tydlig i det moderna 

samhället, då barnet genom att iaktta inte kan lära sig alla värden och kunskaper. Denna 

reproduktion sker istället genom text och bild i bland annat läroböcker. ”Dessa texter för 

pedagogik, för undervisning och för skola innebär ett urval och en bestämd organisation av 

kunskap för lärande.” (Ibid, s.16). Vidare menar de att det finns två reproduktionsprocesser i 

skolan ”[…] en samtida reproduktion och en historisk reproduktion.” (Ibid, s. 16). Den första 

innebär att det finns en reproduktion som kommer från samhället och anses vara nödvändig 

för att kunna leva i samhället och den senare syftar på skolans egen reproduktion och 

innefattar ”[…] vad som av tradition uppfattas som bildning, som skolans syfte, dess mål och 

dess innehåll.” (Ibid, s. 17). Mellan dessa två reproduktionsprocesser kan det finnas en 

konflikt på grund av den kunskap som samhället efterfrågar och vad skolan av tradition 

erbjuder. Ideologireproduktion innebär att vissa bestämda ideologiska värden återskapas, 

värden som alla människor i samhället skall leva under. (Lidensjö & Lundgren, 2000, s. 13-

17; Mattlar, 2005, s. 61).  

4.4. Idealtyp som teori och metod 

En idealtyp är ett analysverktyg för att underlätta jämförelse och klassificering av 

verkligheten. ”När man ägnar sig åt klassindelande analyser är uppgiften att avgöra huruvida 

ett fenomen tillhör eller inte tillhör en given klass […]” (Esaiassion, s. 155).  

Idealtypsanalysen lämpar sig för att visa gradskillnader och särskillnader mellan fenomen 

eller att karakterisera drag hos företeelser. Syftet är att förtydliga viktiga egenskaper och det 

typiska hos ett fenomen samt underlättar jämförelse. En idealtyp finns inte i verkligheten utan 

är ”[…] tänkta extrembilder av fenomenet i fråga.” (Esaiasson, 2007, s. 158).  Det innebär att 

en idealtyp innehåller egenskaper som de flesta som t.ex. anser sig vara socialister i större 

eller mindre utsträckning kan sympatisera med. (Esaiasson, 2007, s. 155, 158). ”Genom att 

jämföra det verkliga samhällsfenomen som intresserar oss med en renodlad idealtyp kan 

kännetecknande drag hos det verkliga samhällsfenomenet fångas in […]” (Esaiasson, 2007, s. 

159). Några viktiga krav på en idealtypsidelning är att kategorierna är möjliga att 

operationalisera, således att de ska vara möjliga att urskilja, t.ex. vad som kan tolkas som 

liberalt i materialet. Även att indelningsgrunderna är klara och enhetliga samt att kategorierna 

går att skilja åt. (Esaiassion, s. 155-158). Vidare skall kategorierna vara uttömmande eller 

täckande, vilket innebär att ”[…] kända och relevanta aspekter av fenomenet ifråga har en 

plats i analysschemat […]” (Esaiasson, 2007, s. 157). 
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5. Syfte och frågeställning 

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

meningserbjudandet, i avseende på ideologi, ser ut i samhällskunskapsböcker för gymnasiet. 

Ideologin i böckerna kommer att analyseras utifrån idealtyper av de tre traditionella 

ideologierna socialism, liberalism och konservatism. Vidare är syftet att jämföra 

ideologibilden i svenska och tyska läroböcker.  

Frågeställning: 

Finns det en ideologisk reproduktion i de undersökta samhällskunskapsböckerna och i så fall 

vilken? 

Vilka likheter respektive skillnader i ideologireproduktionen finns mellan tyska och svenska 

samhällskunskapsböcker inom temat samhällsekonomi?  
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6. Material och Urval 

Materialet består av två läroböcker för gymnasiet i Sverige respektive för sekundärskolan II i 

Tyskland. Urvalet har skett selektivt utifrån dessa kriterier: läroböcker för gymnasieskolan 

(årskurs 11-13), utgivningsår (nyast möjligast) och storlek på utgivande förlag (de större 

förlagen). Slutligen har läroböcker valts som behandlar ämnet samhällsekonomi, eftersom de 

centrala delarna i de klassiska ideologierna ursprungligen hade en stark ekonomisk prägel och 

utvecklades ur ekonomiska filosofier om kapitalism och socialism (Heywood, 2007, s. 16). 

Temat samhällsekonomi går således tillbaka till de klassiska ideologiernas rötter.  

6.1. De tyska läroböckerna 

6.1.1. Grundwissen Wirtschaft 

Grundwissen Wirtschaft är utgiven av Dirk Lange år 2011 under förlaget Cornelsen. Franz 

Cornelsen grundade läromedelsförlaget 1946 i Berlin och Cornelsen ingår idag i Franz 

Cornelsen Bildungsgruppe och är ett av de ledande läromedelsförlagen i Tyskland. De ger ut 

läromedel i Tyskland, Schweiz och Österrike. Enligt produktbeskrivningen går boken att 

använda i alla förbundsländer i Tyskland. Boken behandlar uteslutande ekonomi inom olika 

områden och består av tio kapitel (totalt 280 sidor): Ekonomins grundläggande frågor, 

Ekonomiska system, social marknadsekonomi, Ekonomi- och socialpolitik, världshandel och 

globalisering, Ekonomi i EU, Pengar och finanser, Företag och arbetslivet, Omvärlden och 

hållbarhet samt Metoder (min översättning). Förutom text finns bilder, tabeller och statistik. 

Frågor till texten återfinns på sista sidan i varje kapitel och där finns också länkar till fler 

informationskällor. Under rubriken Forum återfinns artiklar, åsikter eller problematiseringar 

av fenomen och oftast presenteras minst två olika ståndpunkter. Ungefär på varannan sida 

finns en ny rubrik. Analysen omfattar kapitel 3 Social marknadsekonomi och kapitel 4 

Ekonomi- och socialpolitik, sammanlagt 60 sidor (s. 58-118). (Cornelsen, 2013, Daten und 

Fakten; Cornelsen, 2013, Ziele des Cornelsen Verlags; Cornelsen, 2013, Die Unternehmen 

der Franz Cornelsen Bildungsgruppe; Cornelsen, 2013, Konzept Grundwissen Wirtschaft). 

6.1.2. politik. wirtschaft. gesellschaft. 

Läroboken politik. wirtschaft. gesellschaft. är skriven av Ingo Lanhans och Stefan Prochnow 

och utgiven år 2010 av Auer inom Ernst Klett gruppen. Läromedelsförlaget Ernst Klett AG 

grundades 1897 i Stuttgart och är en sammanslutning av 59 förlag, återfinns i 17 länder och är 

ett av de största bildningsförlagen i Tyskland och Europa. Boken riktar sig till sekundärskolan 

II (årskurs 11- 13) och är speciellt anpassad för förbundslandet Niedersachsen, men går enligt 
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produktbeskrivningen att använda i alla förbundsländer. Läroboken behandlar 

samhällsekonomi samt ekonomi och politik och innehåller två större block: Statens roll i 

ekonomin och arbetsmarknadspolitik som ett exempel på ekonomisk politik (min 

översättning). Majoriteten av kapitlen består av utdrag ur artiklar, avhandlingar, rapporter 

eller citat och kallas M. I slutet av boken finns ett metodavsnitt, ordlista samt källor. Förutom 

text finns bilder, tabeller och statistik samt frågor till varje tema. Nästan varje sida har en ny 

rubrik. Boken presenterar flera perspektiv, både för och emot ett ämne. Totalt består boken av 

72 sidor, som alla ingår i analysen. (Klett Gruppe, 2013, Chronik und Fakten; Klett-Gruppe, 

2013, Dezentral und innovativ; Klett, 2013, politik. wirtschaft. gesellschaft. Einstieg).  

6.2.  De svenska läroböckerna 

6.2.1. Zigma 

Zigma- Samhällskunskap Kurserna 1,2 och 3 är skriven av Bengt- Arne Bengtsson och 

publicerades år 2011 av Liber AB. Bokförlaget grundades 1973 och är nordens största 

bokförlag. Det ingår i koncernen infinative learning som finns i sju europeiska länder och är 

en av Europas ledande multimediala utbildningsförläggare. (Liber, 2013). Boken riktar sig till 

alla gymnasiekurser i samhällskunskap och är den åttonde upplagan. Den omfattar 648 sidor 

som är indelade i tio block: att studera samhällskunskap, kommunikation och påverkan, 

ideologier och partier, statsskick, resurser, ekonomi, arbetsliv, sociala frågor, internationella 

relationer och att tänka på ett vetenskapligt sätt. Varje block har kapitel och förutom text, 

bilder, grafer och tabeller förekommer faktarutor som ger djupare information om ett ämne. 

Boken har mycket få frågor. Analysen omfattar block F- ekonomi som består av 85 sidor (s. 

303-388). 

6.2.2. Forum 

Forum- Samhällskunskap 123 är skriven av Krister Brolin och Lars Nohagen och utgiven av 

Bonnier Utbildning AB år 2011. Bonnier Utbildning AB heter numera Sanoma Utbildning 

och ägs av mediegruppen Sanoma som grundades 1993. Förlaget kallar sig ett av Sveriges 

ledande läromedelsförlag. (Sanoma Utbildning, 2013). Forum riktar sig till alla nivåer inom 

Samhällskunskap på gymnasiet och är den andra upplagan. Boken omfattar totalt 623 sidor 

och det finns fyra större områden: kultur, ekonomi, politik och kommunikation och medier, 

som i sin tur är indelade i kapitel. Förutom text återfinns bilder, grafer och tabeller samt ett 

frågeavsnitt och en sammanfattning efter varje kapitel. Analysen omfattar kapitel 7 Sveriges 

ekonomi som är totalt 43 sidor (s. 252- 295).  
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7. Metod 

Kvalitativ ideologianalys användas som metod för att undersöka läroböckernas ideologiska 

ståndpunkter. Det innebär en närläsning av empirin och dess delar och helhet. 

Undersökningen är av beskrivande karaktär, vilket innebär att metoden är avsedd att 

klassificera verkligheten. Analysen sker i två steg där empirin först undersöks utifrån dess 

framställning av och syn på människan, samhället och omvärlden. Materialet läses således 

utifrån dess framställning av dessa tre dimensioner, eftersom synen på dessa tre utgör viktiga 

beståndsdelar av en ideologi (se 4.1 och 4.2). Resultatet av de tre dimensionerna analyseras 

sedan genom ideologianalys med hjälp av idealtyper, en metod som lämpar sig för att 

klassificera innehållet i texter. Detta för att kunna avgöra om och i så fall vilka av de klassiska 

ideologiernas ideologiska drag som framträder. Idealtyperna av ideologierna (se avsnitt 7.1) 

fungerar som en tolkningsram för materialet och används för att klassificera innehållet. En 

idealtyp är inte en verklig bild av samhället utan snarare typiska egenskaper av ett fenomen 

och således visar idealtypsanalysen i vilken mån ett fenomen i verkligheten liknar en renodlad 

idealtyp. Både text och bild undersöks i läroböckerna, samt det latenta och manifesta 

budskapet. Att undersöka det manifesta budskapet är att titta på det som uttryckligen sägs och 

att titta på det latenta budskapet innebär att också se till det som icke explicita i text och bild, 

t.ex. sådant som vilka ämnen som tas upp och vad som utesluts. Liedman uttrycker det som att 

”En politisk teori eller ideologi bestäms lika mycket av det den inte innehåller som av det den 

innehåller.” (Liedman, 2005, s. 12). Ideologianalys handlar just om att göra det latenta 

manifest, genom att belysa texten utifrån andra perspektiv. (Bergström & Boréus, 2012, s. 

150, 154, 161, 169; Esaiasson, s. 155, 158-163, 237ff, 250; Mattlar, 2005, s. 61).  

     Sammanfattningsvis analyseras således empirin genom närläsning av text och bilder ur 

perspektiven synen på människan, samhället och omvärlden. Viktiga begrepp som 

framkommer i idealtyperna som t.ex. frihet eller jämlikhet, som har en nära koppling till en 

ideologi, har analyserats, liksom frånvaron av dessa. I synen på människan ingår t.ex. hur man 

anser att människan är beskaffad, i synen på samhället hur man ska leva tillsammans t.ex 

statens roll och vilket ekonomiskt system som ska finnas och i synen på omvärlden nationens 

roll t.ex. synen på globalisering (se avsnitt 4.1).  

7.1. Idealtyper som analysverktyg  

I följande avsnitt redovisas idealtyper för de klassiska ideologierna utifrån den 

begreppsdefinition som gjorts under avsnitt 4.2. (se detta avsnitt för en utförligare definition 

av ideologierna). Syftet är att redovisa ideologiernas kärna och karakteristiska egenskaper, 
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således de likartade dragen inom varje ideologi, utifrån de definitioner som Heywood, 

Larsson och Liedman gör av ideologierna. De kategorier och dimensioner som används i 

begreppsdefinitionen återkommer i konstruktionen av idealtypen för att tydliggöra 

ideologiernas kärna. En liknande kategorisering av idealtyper har tidigare används av 

Demeker (1993) i hennes undersökning av det franska gaullistpartiets ideologiska utveckling.   

Tabell 1. Idealtyp: Liberalism 

Tabell 2. Idealtyp: Konservatism 

Konservatism       Människan                        Samhället                      Omvärlden 

Världsåskådning Ofullständig, ojämlik, 

kollektiv 

organiskt samhälle och 

hierarkiskt 

Kaotiskt och oordning 

Strategi Plikt, familj fast organiserad stat, social 

ordning, ägardemokrati, 

rättsordning och traditioner 

Monokultur och stark 

nation 

Utopi Trygghet Ordning, skydd och frihet Maktbalans, stabilitet och 

trygghet 

Tabell 3. Idealtyp: Socialism 

Socialism          Människan                        Samhället                          Omvärlden 

Världsåskådning Social varelse, Social 

konstruktion 

Klass och strukturell 

orättvisa 

Orättvisa och segmentering 

Strategi Solidaritet Välfärd, utbildning och 

inkomstutjämning, 

gemensamt ägande, statlig 

styrning, plan 

Internationellt samarbete, 

internationell klasskamp/ 

klass harmonisering 

Utopi Jämlikhet, positiv frihet och 

självförverkligande 

Rättvisa, jämlikhet och 

stabilt samhälle 

Rättvisa och jämlikhet 

Liberalism        Människan                  Samhället                              Omvärlden 

Världsåskådning Rationell, förnuftig, 

vinstmaximerande 

Individualism och 

Pluralism 

Individualism 

Strategi Kunskap, prestation Frimarknad och fritt 

ägande, minimal stat, 

ekonomisk tillväxt, 

reformalism, 

decentralisering 

Frimarknad och frihandel, 

globalisering 

Utopi Individuell frihet och 

utveckling 

Frihet och formell 

jämlikhet, meritokrati 

Ekonomisk utveckling, jämlikhet, 

frihet 
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7.2. Reflektion över metoden, validitet och reabilitet 

Då idealtyperna måste vara enhetliga och ömsesidigt uteslutande ställs krav på tydliga 

kategorier/egenskaper. Problemet vid idealtypsanalys är nivåskattning, att dra gränsen för en 

egenskap eller klassificering. Risken är att små gradskillnader får ett större utslag, genom att 

de klassificeras in i olika grupper. Dessa svårigheter framträder både i konstruktionen av 

idealtyperna och i analysarbetet, då materialet klassificeras. Risken är att materialet tvingas in 

i kategorier. Särskilt svårt i detta arbete är att definitionerna av ideologierna inte alltid är klara 

på grund av att de finns många olika riktningar inom dem. Inom vissa områden av ideologin 

har det varit svårt att hitta en central definition (t.ex. synen på förändring inom socialismen). 

Detta kan leda till att en egenskap får större utslag. Genom att använda tidigare definitioner av 

ideologiernas centrala delar från flera källor ges en tydligare bild av ideologierna, vilket 

minskar nivåskattningsproblemet. Att använda utgå från redan befintliga definitioner av 

ideologiernas kärna ökar således idealtypens reabilitet. Alternativet är att inta ett mer öppet 

förhållningssätt till texten och utgå från det som kommer fram i texten, vilket minimerar 

risken att tvinga in materialet i kategorier. Problemet vid den öppna analysen är att hålla fokus 

på frågeställningen och behålla transparensen. Vid kvalitativ analys sker alltid en tolkning av 

materialet, vilken är mer eller mindre subjektiv, något som analysverktyg kan motverka. 

Genom att använda analysredskap med tydliga kategorier bibehålls fokus på frågeställningen 

och även upprätthållandet av transparensen och validiteten. Det förenklar och möjliggör ett 

omprövande av studien, eftersom det är tydligt utifrån vilka kriterier som materialet 

kategoriseras. Således kan tydliga kategorier öka reabiliteten, att det som man utger sig för att 

mäta verkligen mäts. Genom att analysverktyget, idealtyperna, och materialet undersöks 

utifrån samma dimensioner människosyn, samhällssyn och synen på omvärlden, som tidigare 

studier konstaterat som viktiga komponenter för att få fram en ideologis kärna, så har 

analysen en tydlig struktur som gör att den är lätt att följa. Vidare är det viktigt att komma 

ihåg att idealtyperna är en förenklad beskrivning av verkligheten och en extrembild av ett 

fenomen. I undersökningen kan därför endast gradskillnader undersökas (t.ex. mer eller 

mindre liberal) och inte en klar klassificering. Ofta innehåller också ett material fragment av 

flera olika idealtyper. Det faktum att resultatet jämförs mot accepterade referenspunkter, i 

detta fall tidigare studier, ger också en indikation på resultatets giltighet (validitet). 

(Esaiasson, s. 163f, 166, 169ff, 244ff).  
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8. Resultat och Analys 

Nedan presenteras resultatet och analysen av läroböckerna efter de tre dimensionerna 

människan, samhället och omvärlden. Alla citat från de tyska läroböckerna är efter min egen 

översättning. 

8.1. Reslutat och analys av Grundwissen Wirtschaft 

Människan 

I boken visas tydligt att människor inte föds med samma förutsättningar och utjämnande 

insatser förespråkas. (Lange, 2011, s. 67). Detta passar väl in på socialismens syn på 

människan. Tre olika teorier presenteras som förespråkar en viss utjämning i 

marknadsekonomin. Bland annat Rüstow:  

Rüstow ägnade sig åt uppgiften, att utarbeta politiska riktlinjer för en rättvis utgångspunkt i 

marknadsekonomins konkurrens. Hans huvudkrav var att genomföra ekonomiska och socialpolitiska 

åtgärder för en egalitär inverkan på den individuella marknadsaktörens materiella förutsättningar […]. 

(Lange, 2011, s. 66).  

Människan kan förändras, något som lyfts fram inom både socialismen och liberalismen, 

vilket främst skall ske via utbildning: ”Och särskilt omfattar kravet på rättvisa villkor två 

saker: utbildning och förmögenhet.” (Lange, 2011, s. 67). Flera exempel visar vikten av 

utbildning bl.a. för att få ett arbete: ”[…] främja kvalifikationerna hos de arbetssökande.”( 

Lange, 2011, s. 95). Liksom liberalismen framställs människan som vinstmaximerande: 

”Trots socialpolitik och omfördelning: också när bestämda socialpolitiska mål följs i den 

sociala marknadsekonomin, ses tillika den viktigaste drivkraften för en utveckling av 

välståndet i den individuella strävan efter ekonomisk vinst.” (Lange, 2011, s. 99). Även vikten 

av individens förmåga för att lyckas lyfts fram, vilket överensstämmer med liberalismen: 

”Den ojämlika fördelningen av inkomster och förmögenheter kan delvis härledas ur olikheter 

i ekonomisk prestation eller arbetsförmåga mellan individuella ekonomiska aktörer.” (Lange, 

2011, s. 98). Men liksom socialismen ses sociala förutsättningar som en viktig faktor för 

individens framgång: 

Här visar sig klart att utbildningsframgången (sannolikheten att erhålla en jämförelsevis hög utbildning) 

inte enbart hänger samman med den individuella förmågan, utan också den aktuella härkomsten 

(Utbildningssystem/ utbildningspolitik se 4.13) är viktig […] (Lange, 2011, s. 99). 
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Samhället 

Liksom liberalismen och konservatismen tar läroboken tydlig ställning till marknadsekonomi. 

Tysklands system presenteras som en blandning av centralförvaltning och liberalism, den 

tredje vägen, ”ordoliberal” (Lange, 2011, s. 64f) även kallad sociala marknadsekonomin: 

Social marknadsekonomi förespråkar klart marknadsekonomiska ordningsprinciper. Privategendom, 

konkurrensprincipen och strävan efter individuell vinstmaximering tillåts i detta sammanhang och anses i 

stor utsträckning som vettigt […] Den sociala marknadsekonomin är därför i kärnan ett kapitalistiskt 

ekonomiskt system. Med mot bakgrunden av den särskilda betoningen på social utjämning och social 

säkerhet skiljer sig den å andra sidan tydligt från andra kapitalistiska system. (Lange, 2011, s. 79). 

Således en blandning av liberala och socialistiska ideal. Koncentrationen av makt i en 

centralstyrd ekonomi kritiseras skarpt: ”Expropriationen av enskilda människor genom 

omvandling av privat- i så kallad kollektiv egendom medför ur individens perspektiv enbart 

nackdelar.” (Lange, 2011, s. 65). Man kallar till och med centralförvaltningsekonomi för 

diktatur, vilket är ett tydligt motstånd till socialismens planekonomi. Men den fria 

marknadsekonomin kritiseras också: ”Efter erfarenheterna av epoken med Laissez- fair kan 

den ekonomiska ordningen inte överlämnas åt sig själv. En tillbakagång till Laissez-faire 

kommer inte på frågan.” (Lange, 2011, s. 62). Staten ska således reglera marknaden men dess 

makt skall begränsas och främst främja marknadsmekanismerna, kan tolkas liberalt: ”Politiska 

ingripanden för att säkerställa det optimalt fungerande marknadssystemet.” (Lange, 2011, s. 

74). Kritiken mot statens tvång visas bl.a. genom en bild (se bilaga 1) på poliser som med 

batonger tvingar folket att konsummera. Poliserna säger: ”in med er!” ”köp, köp, köp!!” och 

under bilden står det: "Ultimat konjunkturprogram…” (Lange, 2011, s. 101). Kan tolkas som 

ett liberalt argument där statens ekonomiska politik utgör en tvingande makt.  

     Privat ägande och decentralisering förespråkas: ”Ur ordoliberal synpunkt framställdes det 

centrala samhällsproblemet vara hotet mot den individuella friheten genom ekonomiska 

maktpositioner. Istället för en koncentration behövdes det följaktligen en dekoncentration av 

ekonomisk makt.” (Lange, 2011, s. 66). Det kan tolkas konservativt, men även liberalt. 

Ekonomisktillväxt (liberalt) genom stabiliserande politik (socialistiskt) fokuseras i boken: ”En 

av de viktigaste målen för marknadsekonomisk orienterad ekonomiskpolitik består av skapa 

gynnsamma förutsättningar för ekonomisktillväxt.” (Lange, 2011, s. 100). Samtidigt har 

tillväxten en negativ miljöpåverkan: ”Viktigaste riktlinjen är därför principen om hållbarhet 

(utformandet och nyttjandet av ett system på ett sätt som också möjliggör ett framtida 
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nyttjande av detta system).” (Lange, 2011, s. 81). Bevarandet för kommande generationer är 

ett typiskt konservativt argument. 

     Kollektivet lyfts sällan i boken men återkommande är temat jämlika förutsättningar och 

lika chans, att staten ska verka för jämlika möjligheter, och ett helt avsnitt ”social utjämning” 

(Lange, 2011, s.98) ägnas åt detta tema: ”Det ordoliberala konceptet med en maktfri 

marknadsekonomi baseras nämligen bland annat på en övertygelse om att de flesta sociala 

problem skulle lösas, då staten på en materiellt/ekonomiskt plan (även utbildningsnivå) kunde 

förse se sina medborgare med en verklig möjlighet till lika chans.” (Lange, 2011, s. 69). De 

materiella förutsättningarna är tongivande, vilket antyder ett socialistiskt perspektiv. 

Omfördelning, som i boken presenteras som ett ekonomipolitiskt mål, kan ske dels via skatten 

(vilket tas upp flera gånger): ”Detta ska framför allt nås via ett starkare deltagande av 

ekonomiska aktörer med höga inkomster/förmögenheter i finansieringen av offentliga utgifter 

[…]” (Lange, 2001, s. 99). Strävan är tydlig mot individuella mål, liberalt, som skall nås via 

lika chans, socialistiskt. ”Avgörande är därför frågan om lika chans- alltså om alla 

ekonomiska aktörer ges samma förutsättningar i sin strävan mot individuell ekonomisk 

framgång.” (Lange, 2011, s. 98). På flertalet ställen betonas individens egen prestation, ett 

liberalt argument: ”Ett centralt element i den sociala rättvisan är rättvis prestation. Det som 

någon erhåller måste alltid står i ett förnuftigt förhållande till dennes prestation.” (Lange, 

2011, s. 82). Även socialtjänster som medborgarna själva bekostar lyfts fram (Cornelsen, 

2011, s. 96). Individen ska både skyddas av staten och ta ett eget ansvar. Det är tydligt att 

statens sociala ansvar bör begränsas och man tar avstånd till välfärdsstaten och ser den 

närmast som ett hinder: 

Socialstaten har dock hos oss genom åren blivit en välfärdsstat, en förmyndare över människor, som 

ständigt belastar med fler laster och lämnar allt färre handlingsmöjligheter. Det finns oräkneliga exempel 

på hur den angivna sociala försörjningen ersätter människors självhjälp och egenförsörjning och också allt 

mer tränger tillbaka deras prestationsförmåga. (Lange, 2011, s. 82). 

Liksom liberalismen ses staten som ett hinder för individen, vars ansvar bör öka. Men i 

enlighet med socialismen ska staten också vara solidarisk: ”Den sociala marknadsekonomin 

måste utan tvivel vara solidarisk med de som inte kan ta hand om sig själv.” (Lange, 2011, s. 

82). Precis som socialismen betraktas socialsäkerhet som kittet i samhället: ”Dessa sociala 

rättigheter är ingen last, utan utgör den samhälliga gemenskapens elementära band, utan det 

kan ingen sammanhållning (samhällig sammanhållning) finnas.” (Lange, 2011, s. 83).  
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Omvärlden 

Nationen är en naturlig utgångspunkt, vilket kan tolkas konservativt. Men man är också 

positiv till internationellt samarbete, vilket stämmer överrens med liberalismen och 

socialismen, t.ex. internationell lagstiftning: ”Bredvid de nationellt eller övernationellt 

definierade rättsliga reglerna innehåller en ekonomisk ordning också näringslivets ’oskrivna 

lagar’ (Lange, 2011, s.60). Särskilt EU samarbetet fokuseras: ”EU- medlemsländerna i den 

europeiska ekonomi- och valutaunionen är ekonomipolitiskt nära förbundna med varandra.”  

(Lange, 2011, s. 78). Men omvärlden ses liksom konservatismen som en konkurrent. ”Den 

ekonomiska konkurrensen är nu gränsöverskridande, alltså internationellt utdragen.” 

(Cornelsen, 2011, s. 104). Till största del ges en positiv bild av globaliseringen, t.ex. 

fokuseras att Tyskland lyckats behålla konkurrenskraften via arbetsmarknadsförändringar: 

”Många ekonomer ser ’Hartz- Gesetze’
1
 som den viktigaste och modigaste sociala reformen i 

förbundsrepublikens historia, med vilken Tyskland tydligt kunde förbättra sin internationella 

konkurrenskraft.” (Cornelsen, 2011, s. 73). Stort fokus läggs på politiska åtgärder för att 

skapa goda förutsättningar för den nationella ekonomi: ”Denna konkurrens kännetecknas av 

gränsöverskridande konkurrens mellan ekonomier om att vara mest attraktiv för 

företagsinvesteringar […]” (Lange, 2011, s.104). Denna positiva inställning kan tolkas som 

liberalt och socialistiskt. Men liksom konservatismen lyfts de negativa sidorna av 

globaliseringen, bl.a. den ekonomiska krisens påverkan 2008: ”Förbundsrepubliken Tyskland, 

som är internationellt starkt förgrenat och exportorienterat, träffades av denna trend i 

omfattande grad.” (Lange, 2011, s. 114).  

8.1.1. Sammanfattning Grundwissen Wirtschaft 

Slutligen kan konstateras att bokens starkaste fokus är liberalt, då bl.a. marknadsekonomi, 

individens ökade ansvar, människan som vinstmaximerande och internationellt samarbete 

förespråkas. Men det finns starka socialistiska inslag, främst materiell utjämning av 

förutsättningar, statlig reglering, solidaritet och att sociala faktorer påverkar människan. 

Konservativa inslag förekommer knappt, men finns i synen på nationen och miljön.  

8.2. Resultat och Analys av politik. wirtschaft. gesellschaft. 

Människan 

Människan kallas i boken för homo oeconomicus och presenteras liksom liberalismen som 

förnuftig och nyttomaximerande: ”Hon är rakt igenom rationell och strävar efter 

                                                 
1
 En arbetslöshetsförsäkring 
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nyttomaximering.” (Langhans & Prochnow, 2010, s.21). T.ex. ses hon som ovillig att arbeta 

om hon inte tjänar på det: ”När familjer- ibland till och med i generationer- vant sig vid ett liv 

på socialbidrag, sjunker sannolikheten för att de någon gång vill och kan befria sig från 

beroendet av statens bidrag.” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 36). Socialvälfärd ses som 

något negativt som kan hålla kvar individen i arbetslöshet, vilket är ett liberalt argument. 

Liksom konservatismen och liberalismen ses människan som egoistisk: ”Människor är 

fortfarande egoistiska, men de har sin egen egoism. De ser till exempel inte enbart till vad de 

slutligen får, utan också till vad de andra får och vilken status de -relativt sett- har i en 

bestämd jämförelsegrupp.” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 22). Precis som socialismen 

anser presenteras att människan drivs av andra faktorer än materiell framgång:  

För 75 procent av den amerikanska befolkningen har solidaritet, hjälpsamhet och det gemensammas bästa 

samma prominenta rang som motiven för självförverkligande, yrkesmässig framgång och utvidgandet av 

den personliga friheten. (Langhans & Prochnow, 2010, s. 60).  

I likhet med liberalismen och socialismen anses att människan kan förändras, främst genom 

utbildning, som staten skall tillgodose (vilket är tydligt socialistiskt):  

När fattigdom och arbetslöshet hänger samman med bristande kvalifikationer, då måste den moderna 

socialstaten ansvara för ett utbildningssystem, i vilket barn från utbildningssvaga skikt främjas, så att vägen 

till studenten och högskola också blir normalfallet för dem. (Langhans & Prochnow, 2010, s. 31).  

I överrensstämmelse med socialismen påverkas individens utveckling av den sociala miljön: 

”Långvarig arbetslöshet i föräldrahemmet och/eller i den sociala miljön inskränker barnens 

utveckling i betydande grad.” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 37).  

Samhället 

Boken skildrar precis som socialismen ett klassamhälle: ”Dessa människor bildar- prekariatet, 

en grupp underpriviligerade i de västerländska industriländerna, 2000- talets proletariat.” 

(Langhans & Prochnow, 2010, s. 31). I arbetsförhandlingar lyfts de kollektiva besluten fram, i 

likhet med socialismen:  

Delar av vår ekonomiska ordning är dessutom avtalssuveräniteten, som säger att lönerna varken får 

fastställas av staten eller påtvingas enskilda arbetstagare av arbetsgivaren, utan skall framhandlas av mellan 

fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. (Langhans & Prochnow, 2010, s. 9).  

Men å andra sidan kritiseras fackföreningarna vid inflation, då man som liberalismen menar 

att: ”Fördel har den, som själv kalkylerar och fastställer sitt pris och därmed snabbt kan 
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anpassa sig till kostnads- och prisutvecklingen.” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 14). Här 

framställs individualismen som gynnsammare än kollektivet. 

     Precis som liberalismen och konservatismen förespråkas och fokuseras marknadsekonomi, 

men man tar avstånd från Lassies- faire systemet: ”Den osynliga handen är osynlig, eftersom 

den inte finns.” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 47). Marknadskritiken handlar, som inom 

socialismen, främst om socialt lidande: ”Gentemot kapitalisternas rikedom stod arbetarnas 

stora elände. Det fanns exploatering, arbetslöshet utan säkerhet, barnarbete, hunger och 

bostadsbrist.” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 5). En blandning av liberalism och socialism 

förespråkas: ”[…] genom en kombination av marknadsekonomi och statligt ingripande kan 

fördelarna med fri marknadsekonomi och planekonomi förenas, medan nackdelarna undviks.” 

(Langhans & Prochnow, 2010, s. 8). Vidare ska staten skydda miljön och hållbar 

ekonomiskutveckling förordas, vilka är konservativa argument: ”Hållbar betyder att de 

ekonomiska aktiviteterna ska utformas så att naturen och dess resurser också håller för 

kommande generationer.” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 20).  

     I enlighet med socialismen framhävs vid flertalet tillfällen alls rätt till välstånd: ”Vårt lands 

välfärd är alla medborgares välstånd. Det går tillbaka på alla medborgares prestationer, också 

på föregående generationers. Därför ger det alla medborgare rätten att ta dela av detta 

välstånd.” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 61). Tidigare generationers prestationer kan även 

tolkas konservativt. Liksom socialismen fokuseras ett visst materiellt välstånd: ”Utan 

materiell säkerhet ingen politisk frihet. Följaktligen ingen demokrati, följaktligen hotas alla 

genom nya och gamla totalitära regimer och ideologier.” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 

60). Även social utjämning tas upp flertalet gånger, vilket även presenteras som ett 

övergipande samhällsmål: ”Meningen med social staten är att förena principen om 

marknadsfrihet med social utjämning.” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 8). I läroboken lyfts 

två fördelningsprinciper fram: ”Därmed kombinerar det sociala marknadssystemet två 

fördelningsprinciper: prestationsprincipen och behovsprincipen.” (Langhans & Prochnow, 

2010, s. 18). Alltså omfördelar man både via skatt och via bidrag, socialistiskt. 

Omfördelningens storlek är omdiskuterat: ”Omstritt är hur mycket ojämlikhet som är 

acceptabelt eller alls nödvändigt, för att å ena sidan uppbringa tillräckig arbetsstimulans, men 

å andra sidan för att behålla stabiliteten i samhället och tillfredsställa människors 

rättvisekänsla.” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 18). Synen på människan är tydligt liberalt, 

medan undvikandet av konflikter (revolutioner) i samhället är konservativt. 

    I överensstämmelse med liberalismen anses att staten bör begränsas: ”I den sociala 

marknadsekonomin ingriper staten i begränsad utsträckning i ekonomin.” (Langhans & 
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Prochnow, 2010, s. 10). Staten har fått för mycket makt över marknaden: ”Staten kan enbart 

fastställa ordningsramarna, som såväl ekonomin som samhället använder […] För mycket stat 

är verkligen farligt.” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 27). Samtidigt lyder en fråga till 

avsnittet: ”Har staten misslyckats, då den under bank- och finanskrisen ingrep (otillräckligt) i 

marknaden?” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 27). Denna fråga kan anses socialistisk, då 

staten skulle ha gjort mer. En omstrukturering av staten ses som nödvändig och i liberal anda 

ska statens sociala insatser minskas och individens eget ansvar öka. 

Är den sociala marknadsekonomin för social? […] Socialstatens hittills varande karaktär verkar ha blivit 

ofinansierbar […] Socialstaten hör utan tvivel till de stora fördelarna med social marknadsekonomi. Men 

den har under åren förvandlats till en allomfattande försörjningsstat. Ansvaret för den sociala säkerheten 

ligger idag främst på staten, människorna ser inte längre ansvaret som sin egen skyldighet. (Langhans & 

Prochnow, 2010, s. 30).  

Andra liberala tendenser som ofta lyfts är avreglering, särskilt av arbetsmarknaden. De 

nordiska arbetsmarknaderna och välfärdssystemen ses som lyckade och särskilt fokuseras 

Danmark och Nederländerna, som avreglerat arbetsmarknaden och infört deltidsanställningar: 

[…] anställa och avskeda, är för arbetsgivaren problemlöst, eftersom det inte finns några rättsliga 

bestämmelser. (Langhans & Prochnow, 2010, s. 66). Nederländerna har sedan år tillbaka en kontinuerlig 

minskning av arbetslöshetskvoten […] Det egentliga genombrottet har emellertid arbetstidsförkortningen 

och utvidgandet av deltidsarbete medfört. (Langhans & Prochnow, 2010, s. 67).  

Stor offentlig sektor och arbetsreglering anses negativt: ”Som det ser ut i Tyskland finns det 

både en strikt reglerad arbetsmarknad och ett omfattande välfärdssystem, alltså två minus.” 

(Langhans & Prochnow, 2010, s. 66). Men kritik riktas också mot USA:s system som har för 

litet skydd (Langhans & Prochnow, 2010, s. 67). 

     Liksom liberalismen anses stigande tillväxt vara positivt och grunden för välstånd:  

Ekonomisk tillväxt möjliggör stigande materiellt välstånd […] Följaktligen förhindrar ekonomisk tillväxt 

risken för fördelningskonflikter, vilka man kunnat räkna med, då de sämre ställda i samhället skulle få det 

materiellt bättre ställt genom omfördelning. (Langhans & Prochnow, 2010, s. 12).  

Här ses även ett tydligt socialistiskt omfördelningsperspektiv. Utveckling lyfts fram som en 

väg till frihet (liberalt) men också till arbetslöshet (konservatism): ”Medborgarnas frihet är 

också frihet från onödigt arbete, som kan göras genom programmerbara maskiner.” (Langhans 

& Prochnow, 2010, s. 61). Ägandet behandlas i liten utsträckning, men ur en individualistisk, 

liberal och konservativ synpunkt: ”Ägare eller innehavare av en vara bestämmer vem som får 
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använda varan och vem som utesluts från användningen av varan.” (Langhans & Prochnow, 

2010, s. 21).  

Omvärlden 

För Tyskland är utbytet av varor och tjänster med utlandet (export och import) av stor betydelse. Det 

beror på att Tyskland, som råmaterialfattigt land, är förvisad att importera det mesta råmaterialet. Men 

Tyskland är också en av de största exportörerna i världen. Den konjunkturella utvecklingen och många 

arbetsplatser hänger därmed starkt samman med utrikeshandeln. (Langhans & Prochnow, 2010, s. 16). 

Omvärlden ses först och främst som en handelspartner. Av resonemanget synliggörs också att 

nationen ses som en stark enhet, liksom inom konservatismen. Men i likhet med liberalismen 

är landet också en del av världsmarknaden. Det framförs tydligt konservativa argument, då 

globaliseringens strukturomvandling ses som ett hot mot nationens välstånd:  

Den tilltagande globala konkurrensen, kapital, som allt mer skiljs från den nationella tillverkningen och 

flyter runt världen, liksom den växande statsskulden skakar den sociala marknadsekonomin, som i 

årtionden verkat som den ekonomiska tillväxtens och välståndets grund. (Langhans & Prochnow, 2010, s. 

30).  

Problemen beror dels på att företagen inte betalar skatt i det land de bor: ”De betalar skatt där 

det är billigast och bor där det är vackrast […] Globaliseringsvinnarna måste åter igen 

förpliktigas till det allmänna bästa.” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 63). Företagen måste 

återigen börja bidra till staten. Överstatliga organ som EU har inflytande över nationerna, t.ex 

genom en gemensam arbetsmarknadsmodell. ”Den Europeiska unionens allt större inflytande 

på de nationella regeringarnas ekonomiska politik, framhålls genom EU- kommissionens 

arbetsmarknadspolitiska rekommendationer […]” (Langhans & Prochnow, 2010, s. 64). Men 

någon värdering kan inte dras utifrån boken.  

8.2.1. Sammanfattning politik. wirtschaft. gesellschaft. 

Det liberala perspektivet är klart störst i läroboken och syns främst i synen på människan 

(individualistisk), marknadsekonomin, ett minskande av statens inflytande, en ökning av 

individens ansvar, avreglering av arbetsrätten samt ägande. Men det finns också ett 

socialistiskt perspektiv, t.ex. att människan drivs av solidaritet, en kollektiv syn på ett 

samhälle för alla, utjämning, materiell säkerhet och statliga ingripanden i marknaden. Det 

konservativa perspektivet är svagast (men något större än i de andra böckerna) och 

framträderi synen på nationen, miljön, människan som egoistisk, undvikandet av samhälliga 

konflikter och generationers arbetsprestation.  



35 

 

8.3. Resultat och analys Zigma 

Människan 

Liksom inom liberalismen drivs människan av vinstmaximering och har individualistiska 

ekonomiska mål: ”Det är möjligheten att tjäna pengar- när efterfrågan på varor och tjänster 

går upp- som är moroten.” (Bengtsson, 2011, s. 352). Men det finns också samhälliga, 

kollektiva, mål: ”De allra flesta svenskar vill också att vi ska bli rikare.” (Bengtsson, 2011, s. 

535). Ökad tillväxt överrensstämmer med liberalismen medans samsynen är socialistisk. I en 

förklaring till ekonomiavsnittets disposition sägs: ”På så sätt får man förhoppningsvis större 

förståelse både för de stora makrofrågorna och för sådana förhållanden som direkt berör den 

egna plånboken.” (Bengtsson, 2011, s. 342). I överensstämmelse med liberalismen gestaltas 

människan som rationell med förmåga att tänka självständigt: ”[…] inflation ger fel singlare 

till oss människor. Det ät inte särskilt svårt att räkna ut att inflationen gynnar dem som skaffar 

sig skulder och missgynnar spararna.” (Bengtsson, 2011, s. 371). Således kan människor 

anpassa sig efter det som är gynnsammast. Vidare anses att människan är plikttrogen och vill 

bidra till samhället, liksom konservatismen anser: ”Men allra värst är det förstås för den 

enskilda människan som drabbas av arbetslöshet. Att uppleva att man inte behövs eller inte får 

göra nytta kan för många innebära en personlig katastrof.” (Bengtsson, 2011, s. 346).  

Samhället 

Samhället ses i likhet med socialismen som ett klassamhälle, vilket bl.a. tas upp i ett avsnitt 

om inflationens påverkan på samhällsekonomin under 1980- talet: ”Vinnare var husägare med 

lån. Förlorare var hyresgäster och sparare. Eller för att spetsa till det och förenkla: 

Medelklassen berikade sig på underklassens bekostnad!” (Bengtsson, 2011, s. 371). Det 

centrala och kollektiva systemet får en del kritik, bl.a. mot centralt satta löner: ”Det sker ofta 

kollektivt- för en hel grupp svenska löntagare i ett sammanhang […] Ibland händer det att 

fack och arbetsgivare på olika företag träffar lokala avtal som ger bättre löner.” (Bengtsson, 

2011, s. 340). Det är fortfarande kollektivet som förhandlar, socialistiskt, men 

decentraliserade avtal är att föredra, vilket är en liberal tendens. Det framkommer flertalet 

gånger individuella perspektiv bl.a. i fråga om skattesatsen: ”För en person med ’normala’ 

inkomster innebär dessa avdrag en sänkning av skatten med uppemot 18 000 kr om året 

jämfört med åren före 2007.” (Bengtsson, 2011, s. 386). 

     I boken liksom inom liberalismen och konservatismen förespråkas marknadsekonomi: 

”Kapitalistisk marknadsekonomi (privatkapitalism) är alltså idag det system som gäller- mer 

eller mindre- i nästan alla länder.” (Bengtsson, 2011, s. 316). Budskapet är att alla länder 
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behöver kapitalism, vilket förtydligas genom att socialistiska länders ekonomiska 

misslyckanden framhävs och att de i vissa fall slutligen byt till marknadsekonomi, bl.a. Kina 

beskrivs som på väg mot kapitalism:  

Men trots att de vill beskriva sitt ekonomiska system som socialistisk marknadsekonomi råder det knappast 

någon tvekan om att utvecklingen går mot mindre och mindre av socialism. Kina behöver nämligen det 

investeringskapital och det kunnande som finns hos utländska företag. (Bengtsson, 2011, s. 314).  

Liksom inom socialismen anses det att staten ska styra och lägga sig i marknaden: ”Statens 

uppgift är alltså att vara samhällsekonomins läkande motkraft” (Bengtsson, 2011, s. 374). 

Uttrycket läkande motkraft kan tolkas som att marknaden gör ekonomin sjuk, något som 

socialismen också skulle säga. Den fria marknaden kritiseras för att inte fungera i praktiken: 

”Det är- i alla fall i teorin- de s.k. marknadskrafterna som styr allt.”(Bengtsson, 2011, s. 312), 

”Men någon sådan miljö existerar knappast i verkligheten.” (Bengtsson, 2011 s. 328). Främst 

kritiseras att marknaden skapar arbetslöshet och stark ställning tas för Keynes ekonomiska 

teori. Genom 1930- talets depression i USA visas den fria marknadens baksidor:  

Vad gjorde då regeringarna i dessa länder åt eländet? Svar: ingenting! Och det var precis som det skulle, 

enligt grunderna i marknadsekonomin […] Istället för att sitta med armarna i kors och bara titta på medan 

patienten lider, bör regeringarna noggrant studera de ekonomiska aktiviteterna i kretsloppet och göra 

tvärtom.” (Bengtsson, 2011, s. 356).  

Staten ska bl.a. skapa arbete genom statlig finansiering: ”Om hushållens och företagens 

konsumtion och investeringar är låga (som de ju är i lågkonjunkturen) kan de offentliga 

utgifterna fungera som en ersättning.” (Bengtsson, 2011, s. 354). I boken riktar man, liksom 

socialismen, kritik mot marknadens ökade makt: ”Det är dock ingen överdrift att påstå att 

dessa statliga organ förlorar i betydelse- i vårt land liksom i andra- efterhand som viktiga 

beslut flyttas från den politiska arenan till det som brukar kallas marknaden.” (Bengtsson, 

2011, s. 377). Vidare framställs marknaden, i socialistisk anda, som odemokratisk: 

Det händer ibland att någon (t ex en politiker) uttrycker ilska över den obegripliga och mystiska 

marknaden, när vissa priser eller kurser inte utvecklas i önskad riktning [...] Marknadsaktörerna hindras 

sällan av några gränser. De behöver inte heller stå till svars inför några väljare - på marknaden råder ingen 

’demokrati’. (Bengtsson, 2011, s. 378). 

Men precis som inom liberalismen kritiseras statens inblandning i marknaden: ”Få länder i 

Europa har så höga livsmedelspriser som vi […] Under många år har svenskt jordbruk på 

olika sätt stöttats av staten. Marknadsekonomin har aldrig tillåtits slå igenom fullt ut i den 
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branschen.” (Bengtsson, 2011, s. 329). EU- jordbrukspolitik med subventioner beskrivs som 

en kapitalistisk planekonomi och kritiken riktas främst mot de höga kostnaderna: 

Detta system- det har kallats ’kapitalistisk planekonomi’ - var det därför inte så svårt för Sveriges del att 

anpassa sig till […]  Men smakar det så kostar det. Över 40 % av EU:s samlade utgifter går faktiskt till 

stöd åt medlemsstaternas jordbrukare! (Bengtsson, 2011, s. 330).  

Välfärden, som är starkt socialistisk, nämns knappt i de analyserade delarna, dock sägs: 

”Ingen jämförbar nation har så stor offentlig sektor som Sverige. Mycket som varje människa 

får betala själv i andra länder, står samhället för hos oss.” (Bengtsson, 2011, s. 379). I en 

tabell (se bilaga 2) nämns olika välfärdstjänster i positiva termer bl.a. ”ekonomisk trygghet 

vid sjukdom, ekonomisk trygghet för barnfamiljer” (Bengtsson, 2011, s. 331). Det framställs 

att både företag och privatpersoner gynnas av offentlig sektor. Men främst tas välfärdens 

baksidor upp och särskilt fokuseras skattetrycket: ”Svenskarna tvingas punga ut skatter, som 

är bland de allra högsta i världen […] Vår offentliga sektor behöver alltså massor av pengar 

till alla sina utgifter.” (Bengtsson, 2011, s. 379). Märk att det står tvingas vilket kan tolkas 

som att staten är en tvingande makt och inte en del av folkviljan. Både liberalismen och 

konservatismen är emot skatt eller ett högt skattetryck, vilket enligt liberalismen och boken 

kan skada arbetsmoralen: ”Gör man det, så att det lönar sig sämre att jobba, kan 

arbetsmotivationen hos både företagare och löntagare sjunka på ett skadligt sätt.” (Bengtsson, 

2011, s. 388). Även Sveriges välfärd ifrågasätts:  

Men det mest intressanta, när det gäller att analysera vårt skattetryck, är förstås att jämföra det med 

myntets andra sida- dvs att undersöka vad vi får ut av alla skatter […] Kort uttryckt: Är vi världsbäst på 

välfärd?” (Bengtsson, 2011, s. 388).  

Boken tar upp olika ägandeformer: privat ägande, kooperativt ägande och offentliga företag. 

(Bengtsson, 2011, s. 316). Liberalismen och konservatismen är emot gemensamt ägande, 

medan socialismen är för ett sådant. Det riktas kritik mot statens ägande, bl.a. statliga 

monopol: ”Eftersom monopolföretag är utan konkurrenter föreligger alltid risk att de kan 

missbruka sin ställning, t ex genom att pressa upp priserna eller slarva med kvalitet och 

service.” (Bengtsson, 2011, s. 332). Men vissa näringar bör ägas gemensamt (socialistiskt) 

t.ex. infrastruktur: ”Orsaken till sådana monopol är att det anses opraktiskt och oekonomiskt 

med konkurrerande anläggningar.” (Bengtsson, 2011, s. 324).  

     Man vill ha ekonomisk tillväxt, liberalt, men ser det som en förutsättning för ökad välfärd, 

socialistiskt: ”I kapitel 25 och 26 uppmärksammar vi begreppen BNP- ökning och ekonomisk 
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tillväxt, dvs förutsättningarna för välfärdsförbättringar.” (Bengtsson, 2011, s. 342). 

Utvecklingen ses som tydligt konservativt och måste ske gradvis:  

Västeuropa hade hundratals år på sig att bygga upp sina marknadsekonomiska institutioner i form av 

banker, rättsväsende, skattesystem etc. Ryssland försökte sig på konststycket att avveckla den enorma 

socialistiska planekonomin och dess speciella institutioner på bara några få år. Med det var- enligt 

Douglas North- dömt att misslyckas. (Bengtsson, 2011, s. 319).  

Omvärlden 

Sverige beskrivs som ett litet land med mycket utländskhandel och utbyte med omvärlden 

(Bengtsson, 2011, s.364) som är beroende av utlandet: ”Den svenska ekonomin påverkas 

extremt mycket av det som händer i vår omvärld […] När konjunkturerna förändras hos våra 

handelspartners så påverkar det därför också oss.” (Bengtsson, 2011, s. 351). Både positiva 

och negativa perspektiv på omvärlden visas, både som en källa till investeringar, vilket kan 

ses som liberalt, t.ex. stärker utländsktkapital Sveriges sparande och valutareserv: 

”Utländsktkapital strömmar in, vilket ger en förstärkning av vår reserv av utländsk valuta (dvs 

Riksbankens valutareserv).” (Bengtson, 2011, s. 358), men även som ett hot, ett konservativt 

perspektiv, bl.a. att den globala marknaden svårliggjort kontrollen för nationen: 

”Marknadsaktörerna hindras sällan av några gränser.” (Bengtsson, 2011, s. 378). Omvärlden 

är också en konkurrent: ”Egentligen finns det ingenting som är bra med prisökningar. De 

ställer till elände på många områden, framför allt om de är högre på hemmaplan än vad de är 

hos våra konkurrentländer.” (Bengtsson, 2011, s. 371). Dyrare svenska varor ger problem med 

konkurrensen och arbetslöshet: ”Och om företagen inte kan sälja det de tillverkat hotar 

förluster och nedläggning.” (Bengtsson, 2011, s. 371). 

8.3.1. Sammanfattning Zigma 

Sammanfattningsvis kan konstateras att liberalismen totalt har något större framtoning, bl.a. 

genom den individuella och vinstmaximerande människan, en kapitalistisk marknad, önskan 

om minskning av statlig styrning och skatter samt en globaliserad marknad. Men de 

socialistiska dragen är mycket starka, t.ex. presenteras klassamhället, en kollektiv syn, statlig 

styrning av ekonomin och statligt ägande. Den konservativa prägeln är liten och  framkommer 

mest i fråga om nationen, långsamma förändringen och i synen på den plikttrogne människan. 
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8.4. Resultat och analys av Forum 

Människan 

Liksom liberalismen ges en bild av människan som rationell och förnuftig. Bl.a. i samband 

med en presentation av idéerna bakom stabiliseringspolitiken sägs att: ”[…] människor 

resonerar förnuftigt och därför agerar rationellt. När de väl insett politikernas avsikter, 

anpassar de sig efter detta.” (Brolin & Nohagen, 2011, s. 293). Människan kan alltså tänka 

självständigt och agera efter det som gynnar henne, vilket passar in på liberalismen. Å andra 

sidan förespråkas kollektiva handlingar, en socialistisk tendens, t.ex presenteras enbart 

arbetstagarorganisationer och arbetstagarorganisationer som marknadens parter, en central 

styrning: ”På arbetsmarknaden möts löntagare och arbetsgivare. Deras skilda intressen fångas 

upp och kanaliseras genom olika organisationer.” (Brolin & Nohagen, 2011, s. 258). I likhet 

med socialismen anses att kollektivet, staten, ska ta hand om individen, vars eget ansvar inte 

uppmärksammas. Detta framträder bl.a. inom arbetsmarknadsåtgärderna:  

Därför är det viktigt att staten griper in och bedriver en aktiv arbetsmarknadspolitik. Denna kan dels bestå 

av olika selektiva åtgärder som riktar sig direkt till de arbetslösa med exempelvis omskolning, 

arbetsförmedling, beredskapsarbete och starta-eget-bidrag. (Brolin & Nohagen, 2011, s. 263).  

Liksom liberalismen och socialismen kan individen förändras, bl.a. genom utbildning och 

kompetensutveckling kan arbete fås: ”En del har svårt att få ett nytt jobb när deras tidigare 

försvinner. Deras utbildning och kompetens stämmer inte alltid överens med vad 

arbetsgivarna söker.” (Brolin & Nohagen, 2011, s. 262). En annan bild som ges är att 

människor inte vill arbeta. Om den dolda arbetslöshet skrivs: ”I denna grupp ingår personer 

som studerar eller arbetar hemma, men som hellre vill ha ett förvärvsarbete om ett sådant 

erbjöds. Även en del förtidspensionärer och långtidssjukskrivna återfinns under denna 

kategori.” (Brolin & Nohagen, 2011, s. 260). Alltså inte alla utan bara en del 

förtidspensionärer och långtidssjukskrivna vill arbeta. Detta kan ses som att människan är 

nyttomaximerande och det finns inga incitament till att arbeta, ett liberalt perspektiv. 

Samhället 

Boken visar tydligt att det finns många områden som är gemensamma för alla medborgare: 

”För att sköta dessa gemensamma uppgifter behövs offentlig sektor. Den offentliga sektorn tar 

hand om de frågor som är gemensamma för samhällsmedborgarna.” (Brolin & Nohagen, 

2011, s. 266). Samhällsekonomins mål är att alla ska ha det bra, ett socialistiskt perspektiv: 

”Ytterst ska samhällsekonomin tillgodose våra grundläggande behov och gärna lite till. Vi vill 

ju alla ha det bra.” (Brolin & Nohagen, 2011, s. 280).  
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     I överensstämmelse med liberalismen och konservatismen är det enbart marknadsekonomi 

som presenteras i boken. Men liksom inom socialismen kritiseras en fri marknad: ”En 

samhällsekonomi som helt lämnas åt marknadskrafterna tenderar att skapa såväl ekonomiska 

problem som sociala orättvisor. Därför behövs en viss grad av styrning.” (Brolin & Nohagen, 

2011, s. 280). Märk att författarna skriver viss grad av styrning, alltså inte för stor styrning. 

Ytterligare socialistiska drag är kritiken mot ojämlikhet på den fria marknaden och 

förespråkandet av en statlig omfördelning av resurser, en rättvis fördelning, som ses som ett 

samhällsekonomiskt mål. ”Fördelningspolitik har till syfte att utjämna de ibland orimliga 

skillnaderna i människors livsvillkor som skapas av marknadsmekanismen.” (Brolin & 

Nohagen, 2011, s. 281). Offentliga sektorn utför tjänster och omfördelar pengar, till 

gemensamma och individuella nyttigheter. ”Den bakomliggande principen är precis samma 

som Robin Hood använde; att ta från dem som har och ge till dem som behöver. Pengar tas in 

som skatter och sociala avgifter, för att sedan betalas ut i form av olika bidrag.” (Brolin & 

Nohagen, 2011, s. 267).  

    Av fyra teorier som presenteras om marknadsekonomi visar tre att: ”[…] 

samhällsekonomin behöver en del ingrepp för att fungera väl.” (Brolin & Nohagen, 2011, s. 

290). Den politiska styrningen är nödvändig, men storleken på staten ifrågasätts. ”För att 

fungera väl är samhällsekonomin i behov av ständig skötsel och omvårdnad. För detta krävs 

en politisk styrning. Frågan är bara- hur stor?” (Brolin & Nohagen , 2011, s. 280). Viss kritik 

riktas mot den offentliga sektorns höga utgifter, bl.a. måste staten låna till välfärden: ”På den 

andra sidan finns låntagarna. Bland dessa dominerar staten som behöver pengar till den 

offentliga verksamheten […]” (Brolin & Nohagen, 2011, s. 277). Det höga skattetrycket 

kritiseras av liberaler och konservativa. I en tabell (se bilaga 3) på sida 268 visas vad 

individen betalar till och vad denne får av offentligsektor under olika delar av sitt liv, där står:  

När vi sedan får egna inkomster infaller en lång period i livet där vi betalar mer än vi får. Detta försämras 

snabbast i 50- årsåldern då vi betalar mycket skatt jämfört med vad vi får tillbaka. Först vid pensionering 

vänder utvecklingen. För kvinnor hamnar man på plus vid 84 år och för män vid 90 år. Det gäller att se 

till att man lever ett långt liv. (Brolin & Nohagen, 2011, s. 268).  

Även en distansering mellan staten och medborgarna görs, där staten blir en makt som står 

emot medborgarna, vilket syns i följande fråga och kan tolkas liberalt: 

I Sverige tar staten in pengar via skatter och omfördelar sedan dessa som bidrag. En del är kritiska till 

detta och menar att staten tar pengar från medborgarna. De menar att varje individ själv borde få 

bestämma över sina inkomster och utgifter. Vad tycker du? (Brolin & Nohagen, 2011, s. 294).  
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Vidare anser man att politikernas makt bör begränsas, då de handlar i eget intresse, ett liberalt 

perspektiv: ”Politiker som gärna vill bli återvalda, bedriver gärna en expansiv finanspolitik 

inför ett val.”(Brolin & Nohagen, 2011, s. 293). Gemensamt ägande är socialistiskt medans 

privatiseringen kan ses som typiskt konservativt och liberalt: 

Men alla svenska företag ägs inte av privatpersoner. En del företag ägs och drivs också gemensamt av 

sina medlemmar som en ekonomiskförening. Ett exempel på detta är kooperationen […] Till näringslivet 

räknas även de statliga och kommunala bolag som bedriver affärsmässig verksamhet på en marknad. 

Staten har ombildat flera av sina affärsdrivande verk till statliga aktiebolag (’bolagisering’) eller sålt ut 

dessa till allmänheten (’privatisering’). (Brolin & Nohagen, s. 257). 

Staten skall dock äga vissa basnäringar, ett socialistiskt drag.”Dock har staten valt att behålla 

inflytande i flera basnäringar som gruvindustrin (LKAB) och skogsindustrin (Sveaskog).” 

(Brolin & Nohagen, 2011, s. 258).  

     Tillväxt presenteras dels som en förutsättning för välfärden och sker genom statens 

stabilisering av marknaden: ”För att välfärden ska öka bör ekonomin växa […] För detta 

krävs stabiliseringspolitik.” (Brolin & Nohagen, 2011, s. 287), men ses också som negativ:  

En stark ekonomisk tillväxt kan också skapa ökade skillnader i inkomster och levnadsvillkor mellan 

samhällsmedborgarna […] Det kan också råda en konflikt mellan att åstadkomma en hållbar utveckling 

och ekonomisk tillväxt. (Brolin & Nohagen, 2011, s. 282).  

Ekonomisk tillväxt är ett liberalt argument, medan kritik mot ökad segregering kan tolkas 

socialistiskt och hållbar utveckling kan ses som konservativt (bevarande). 

Omvärlden 

Utlandet beskrivs liksom inom liberalismen som en handelspartner och ses som en faktor till 

Sveriges ekonomiska utveckling: ”Sverige exporterar ungefär en tredjedel av det som 

produceras. Det betyder att utrikeshandeln har en stor betydelse för den svenska ekonomin.” 

(Brolin & Nohagen, 2011, s. 254). Även negativa konsekvenser av globaliseringen lyfts fram, 

bl.a. presenteras den globala konkurrensen som en orsak till arbetslöshet: ”[…] ökad 

internationell konkurrens kan leda till att företag försvinner.” (Brolin & Nohagen, 2011, s. 

262). Nationen ses som viktig och i konservativ anda förs kritik fram mot att den globala 

utvecklingen bidragit till statens minskade inflytande över ekonomin: 

Men idag har det blivit svårare för staten att bedriva en aktiv finanspolitik. Den svenska ekonomin blir 

alltmer avreglerad, samtidigt som den ökade globaliseringen begränsar möjligheterna för politikerna att 

påverka de ekonomiska villkoren […] Med en tryckning på datorns tangentbord kan exempelvis aktörer 
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på de internationella finansmarknaderna ödelägga alla möjligheter till statlig styrning av 

samhällsekonomin. (Brolin & Nohagen, 2011, s. 291). 

Ordet ödelägga kan tolkas som att globaliseringen förstör samhällsekonomin. Den 

övernationella styrningen, t.ex. EU, ses som en begränsande kraft som minskar de nationella 

politikernas möjligheter att styra:  

Numera är det EU:s stabilitets- och tillväxtpakt som sätter ramarna för den svenska finanspolitiken […] 

Dessa begränsningar minskar politikernas möjligheter att bedriva en aktiv finanspolitik och att låta 

statsbudgeten gå med alltför stora underskott. (Brolin & Nohagen, 2011, s. 291).  

Men liksom inom liberalismen finns målet om världsmarknaden, där utgångspunkten är 

nationen: ”För många svenska företag fungerar hemmamarknaden som en språngbräda mot 

världsmarknaden.” (Brolin & Nohagen, 2011, s. 264).  

8.4.1. Sammanfattning Forum 

Ideologireproduktinen är en blandning av i första hand socialistiska och liberala perspektiv. 

Det är svårt att dra en gräns mellan de båda, men de liberala dragen kan dock anses vara 

starkare än de socialistiska och framkommer främst i frågor om marknadsekonomin, ökad 

tillväxt, synen på människan, kritik mot skattetrycket och politikernas makt. De socialistiska 

dragen uttrycks främst genom socialvälfärd och utjämning, statens ansvar över människor, 

statens reglering av marknaden och kollektivismen. Det konservativa perspektivet är svagare, 

men det förekommer starka inslag, främst i synen på nationen samt inom hållbar utveckling.  
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9. Diskussion och jämförelse 

Liksom tidigare forskning konstaterar finns en ideologisk reproduktion i läroböckerna. I 

överensstämmelse med Mattlars studie återfinns fragment från flera ideologier och inga 

enhetliga idealtyper. Detta är i och för sig väntat, då politiken i dagens samhälle är 

blandningar av idéer. Det finns stora likheter mellan ländernas läroböcker och det liberala 

perspektivet är störst i samtliga böcker. Dock finns starka socialistiska inslag och alla 

böckerna förespråkar någon form av statlig reglering av marknaden och social utjämning. I 

likhet med Bronäs, Grindel och Lässig samt Selander kan fastslås att den ideologibild som 

reproduceras genom läroböckerna i stort överstämmer med den rådande samhällsordningen 

och dominerande politiska ideologier i det land de skildrar. Den liberala prägeln som finns i 

alla böckerna och förespråkandet av statlig styrning av marknadsekonomin, särskilt 

keynesianismen, kommer av den samhällsanda som råder i Tyskland och Sverige. 

     Den största skillnaden mellan ländernas läroböcker är att individualismen och individens 

eget ansvar lyfts i större utsträckning i de tyska böckerna, även om de ser staten som en 

nödvändig förmedlare av gemensamma intressen, t.ex. ekonomisk utjämning. Detta 

konstaterar även Bronäs och Grindel och Lässig i sina undersökningar. Medan de svenska 

läroböckerna har större fokus på kollektivet, likaledes som individuella handlingar 

uppmuntras men då inom kollektivet. I likhet med Grindel och Lässig har staten också en 

större roll i de svenska böckerna, t.ex. offentliga företag. Generellt har de svenska 

läroböckerna en något mer socialistisk hållning och särskilt Forum har det mest socialistiska 

perspektivet, medan Grundwissen Wirtschaft har det mest liberala perspektivet. Men det 

liberala perspektivet har stort inflytande i de svenska böckerna, något som skiljer sig från 

Selanders studie. Särskilt bemärkningsvärt (med tanke på Sveriges socialdemokratiska 

historia) är att de svenska böckerna knappt använder sig av ord som solidaritet, jämlikhet och 

välfärd, medans dessa ord i större omfattning förekommer i de tyska böckerna. Solidaritet 

nämndes inte en enda gång i de svenska böckerna och alla böcker utom Zigma nämner social 

utjämning som ett samhällsekonomiskt mål. Förvånande är också att de tyska böckerna i 

större utsträckning än de svenska behandlar välfärdsfrågor och sociala tjänster, även om det 

främst är kritik. De svenska böckerna visar inte heller samma tydliga kritik mot 

välfärdsstaten, jämväl om Zigma kritiserar beskattningssystemet och storleken på välfärden, 

så går boken inte lika långt som de tyska böckerna. Forum konkretiserar överhuvudtaget 

mycket lite kritik mot socialstaten.  
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     Inom alla läroböckerna har konservatismen en mycket liten representation och förekommer 

främst i synen på nationen och globaliseringen, där alla böckerna visar skepsis mot 

globalisering. Grundwissen har den tydligast minst konservativ inställningen, medan Forum 

och politik. grundwissen. politik. är mer konservativa.   

     De tyska böckerna visar en mer nyanserad bild av samhällsekonomin genom att presentera 

olika perspektiv (både ris och ros), då särskilt politik. wirtschaft. gesellschaft. där olika röster 

kommer till tals genom användandet av autentisk forskning, artiklar och debattinlägg. De 

tyska böckerna överrensstämmer också mer med varandra än de svenska böckerna och 

behandlar i mångt och mycket ungefär samma ämnen. Detta kan bero på att de tyska böckerna 

genomgår en delstatlig granskning, men mer forskning behövs för att stödja detta. 

     Vid sidan av frågeställningen konstateras i likhet med Grindels och Lässigs studie att de 

tyska läroböckerna är mer teoretiska, utförligare och går djupare in på olika ämnen, medan de 

svenska läroböckerna ger en ytligare bild av samhällsekonomin och i mycket liten 

utsträckning problematiserade olika perspektiv, t.ex. har de svenska böckerna väsentligt färre 

frågor (särskild av analyserande karaktär). Särskilt i politik. wirtschaft. gesellschaft. 

uppmanas eleverna att ta ställning och värdera olika argument. Till skillnad från Bronäs studie 

återfinns ingen större skillnad mellan böckerna när det gäller handlingsinriktad information, i 

avseende att ge handfasta exempel på hur man kan göra. Dock utmärker sig Zigma något, då 

det i större omfattning förekommer tydligt individnyttig information, t.ex. hur man ska göra 

för ”Att skaffa bostad” (Bengtsson, 2011, s. 339). Bronäs finner också i sin analys att 

läroböckerna har en viss tröghet och inte är lika nutidsorienterade, särskilt de svenska 

böckerna. Detta stämmer delvis. Forums exempel är klart äldre än de andra böckernas, främst 

från början av 1990- talet. Men de andra tre böckerna visar alla nya exempel, från t.ex. 

finanskrisen 2008/2010 och EMU. Detta kan bero på att Forum generellt har mycket färre 

exempel och de svenska böckerna nämner vissa aktuella händelser, men går inte in på detaljer 

som de tyska böckerna gör i större omfattning.  

     Vidare lyfter de tyska läroböckerna miljöfrågan mycket oftare, t.ex. miljöekonomi, medan 

detta perspektiv i mycket liten omfattning tas upp i de svenska böckerna, t.ex. i Zigma lyfts 

inte frågan alls. Detta resultat överrensstämmer också med den bild som Grindel och Lässig 

fann i sin undersökning. Slutligen kan konstateras att det fortfarande finns en konfliktlinje 

mellan kapitalism och socialism, dels eftersom tydliga spår av socialism och liberalism finns i 

alla böcker och diskussionen till stor del handlar om statens makt (det kollektiva) och den fria 

marknadens makt (kapitalismen). 
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10. Konklusion 

Studien överrensstämmer i stort med tidigare forskning och det finns en ideologisk 

reproduktion i läroböckerna. Ingen lärobok kan dock tydligt kategoriseras in under en 

idealtyp, utan innehåller fragment av olika ideologier och kan ses som en blandning av idéer. 

De liberala dragen är dock mest framträdande i alla böckerna, men med starka socialistiska 

inslag, som är något mer framträdande i de svenska läroböckerna. De konservativa 

fragmenten är få och förekommer främst i synen på nationen och miljön. Det kan konstateras 

att de ideologiska skillnaderna mellan böckerna är små och i mångt och mycket 

överrensstämmer med varandra. De största åtskillnaderna handlar om statens storlek och 

interventioner i marknaden och samhället samt individens ansvar. De tyska böckerna har ett 

större fokus på individen och i de svenska böckerna tar staten mer ansvar. Den klassiska 

konfliktlinjen mellan kapitalism och socialism finns således fortfarande. 

     För att kunna dra generaliserbara slutsatser av resultaten i studien måste fler 

undersökningar göras. Ett intressant tema för framtida forskning är också om likheterna 

mellan läroböckerna beror på det ökade internationella samarbetet, t.ex. inom EU. Även hur 

miljö och ekologismen framställs i läroböckerna är intressant för vidare undersökningar. 
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