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1. Inledning 
Att intresseorganisationer arbetar med opinionsbildning och lobbyism i olika former är 

ingenting okänt eller anmärkningsvärt. Det är ju deras uppdrag. Men att 

organisationerna har varit så framgångsrika med att etablera sitt inflytande i skolans 

värld genom att producera en stor mängd av de läromedel som används i 

undervisningen var en överraskning för mig.  Även om jag kände till att det inte längre 

existerar någon statlig läromedelsgranskning, hade jag föreställningen att läromedlen 

ändå genomgick någon form av kontroll innan de togs i bruk i klassrummet. Jag trodde 

att det fanns ett mer kritiskt förhållningssätt till de läromedel som produceras av 

intresseorganisationerna och att forskningen om sponsrade läromedel var betydligt 

vanligare än den visade sig vara. 

 

I den här studien försöker jag dra ett litet strå till stacken genom att studera hur 

innehållet i några sponsrade läromedel som används i samhällskunskapsundervisning 

kan te sig vid en närmare textanalys. 

2. Bakgrund 
Sponsrade läromedel som är producerade av organisationer, företag och myndigheter 

har ganska länge utmanat den traditionella förlagsproducerade läroboken, eller 

positionerat sig som ett komplement till den. 1991 räknas av många bedömare som 

starten för olika nya uppstickare i läromedelsutbudet. Det var då den sista statliga 

förhandsgranskningen avskaffades för gott (Johnsson Harrie 2009). Genom detta 

flyttades kvalitetsbedömningen över på marknadskrafterna som producerar läromedlen 

och lärarna och eleverna som använder sig av dem i skolundervisningen. Vad som kan 

värderas som bra eller dåliga läromedel, och om de uppfyller läroplanens krav på 

allsidighet och saklighet eller inte, handlar inte längre om statlig granskning. Visserligen 

finns det riktlinjer som tagits fram av Konsumentverket 2004 som sedan i sin tur 

används som underlag av flera kommuner för att utarbeta lokala riktlinjer, men det 

finns ingen lag som reglerar hur sponsrade läromedel används i skolan utan ytterst är 

det lärarna som avgör vilka läromedel som ska användas. 

Trots denna sedan många år förändrade situation finns det inte mycket forskning om 

sponsrade läromedel, vilket kan tyckas vara förvånande (Johnsson Harrie 2012). Vilket 

innehåll finns egentligen i de sponsrade läromedel som används dagligen i skolorna? 
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Hur skiljer sig de sponsrade läromedlen från de traditionella, förlagsproducerade? Hur 

ser lärarna, eleverna och skolledningen på de sponsrade läromedlen? Hur stor andel av 

läromedelsutbudet i skolorna sponsras av olika intresseorganisationer? Det går att ställa 

många frågor, men det finns inte många forskningsbaserade svar. 

Måste sponsrade läromedel överhuvudtaget vara ett problem? Carlsson och von 

Brömsen (2011) påminner utifrån ett mottagarperspektiv om att lärare och elever 

faktiskt kan välja att använda de sponsrade läromedlen på ett medvetet, kritiskt sätt, för 

att öva källkritiskt tänkande. Men ett motargument är att det är stor skillnad på att ha 

exempelvis en lektion i samhällskunskap då man studerar ett sponsrat läromedel 

källkritiskt och att i det dagliga arbetet använda en stor mängd sponsrade läromedel, 

vilket ger dem en normativ status. 

När det gäller hur många sponsrade läromedel som cirkulerar i undervisningen finns det 

bara ett fåtal undersökningar att stödja sig på (Johnsson Harrie 2012). I den senaste, 

som gjordes av Lärarförbundet 2009, uppger 60 procent av 500 grundskolelärare att de 

använder sponsrade läromedel i undervisningen, vilket är en ökning från 40 procent 

2001. Varför lärarnas användning av sponsrat material har ökat ger undersökningen 

inget svar på. 

Det verkar som att de sponsrade läromedlen redan har, eller håller på att normaliseras. I 

en undersökning utförd av Skolverket svarar en stor majoritet av de tillfrågade lärarna 

att sponsring är en helt betydelselös faktor för valet av läromedel. Den viktigaste, 

enskilda faktorn är istället ekonomin (Skolverket 2006, s. 50), vilket skulle kunna 

förklara varför de sponsrade läromedlen, som är gratis, många gånger blir 

förstahandsval, särskilt mot bakgrund av många skolors ekonomiska prioriteringar.  

En annan faktor som skulle kunna förklara ökningen av sponsrade läromedel är att 

distributionen till lärarna har effektiviserats och byggts ut. Den sker idag med hjälp av 

storskaliga distributionsmetoder som underlättar hanteringen att beställa och få sig 

tillsänt material som är helt kostnadsfritt och till och med utan portoavgift. Exempelvis 

distribuerar företaget Utbudet AB, som ingår i en större koncern, gratismaterial från 

olika organisationer och företag direkt till lärarna genom sin kundtjänst. Det är ofta 

svårt att kontrollera produktionsstatistik men enligt uppgifter på företagets webbplats1 

                                                 
1
 www.utbudet.se 
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distribueras omkring 200 000 läromaterial till cirka 68 000 beställande lärare varje 

månad (det tycks vara en ökning från 55 000 lärare 2012)2, vilket i så fall måste anses 

vara en mycket stor volym.  

Hur kvoten mellan förlagsproducerade och sponsrade läromedel ser ut har jag inte 

kunnat hitta någon statistik över, men givet att Utbudets statistik är korrekt pekar den 

mot att andelen sponsrade läromedel ökar i förhållande till de förlagsproducerade. 

Bland de producenter som använder Utbudet som distributionskanal finns bland annat 

organisationer som Svenskt Näringsliv, Företagarna, Centrum för Näringslivshistoria 

och företag som ABB, Sandvik och Astra Zeneca men även fackförbund som 

Landsorganisationen LO, TCO och IF Metall. 

I den här uppsatsen uppehåller jag mig emellertid inte vid hur de sponsrade läromedlen 

produceras, distribueras eller används, utan inriktar mig på en innehållsanalys i ett 

urval av sponsrade läromedel. Beroende på fokus brukar forskning om läromedel ofta 

delas in i tre olika perspektiv. Processorienterad forskning undersöker villkoren 

förproduktionen, det vill säga den process som ligger bakom att en lärobok blir till, vad 

det är som styr hur den har skrivits, redigerats, marknadsförts och distribuerats. 

Produktorienterad forskning riktar allmänt in sig på innehållet i boken, till exempel 

faktaurval, perspektiv, värderingar och underliggande kod. Användarorienterad 

forskning slutligen, undersöker hur elever och lärare använder sig av läroboken 

(Englund 2006). Utifrån dessa definitioner kan den här studien sägas vara 

produktorienterad eftersom den, som redan sagts, kommer att analysera innehållet i 

några utvalda sponsrade läromedel. Däremot  står inte frågan om hur läromedlen 

produceras eller används i fokus för analysen. 

3. Litteraturöversikt 
Samhällskunskap är det av de fyra SO-ämnena som mest betonar aktualitet och ett fokus 

på värdegrundsfrågor som demokrati, mångfald, hållbarhet och människors lika värde. I 

den nationella utvärderingen av grundskolan som gjordes av Skolverket 1992 visades 

att den traditionella läroboken i kombination med arbetsböcker hade en mycket stark 

ställning i undervisningen i samhällskunskap. När Skolverket sedan genomförde en ny 

utvärdering 2003 ansåg en majoritet av de tillfrågade lärarna att läroboken inte längre 

                                                 
2
 Johnsson Harrie uppger denna siffra i sin studie från 2012. 
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var lika styrande utan att det egna intresset och de egna idéerna hade en större 

betydelse för inriktningen (Englund 2006). Även av elevernas svar framgick att 2003 

jämfört med 1992 kompletterades läroboken med fler andra läromedel som till exempel 

andra faktaböcker, internet och medier än i tidigare undervisning. Englund (2006) 

föreslår att en förklaring till lärobokens minskade roll delvis kan vara att SO-lärarna 

mindre betonar den sortens allmänbildning som läroboken kan sägas representera än 

tidigare och istället lägger större vikt vid färdigheter som livskunskap, självtillit, 

inlevelse och handlingskompetens när det gäller inriktningen i undervisningen.  

En annan förklaring skulle kunna ligga i att informations- och kommunikationsteknologi 

har fått en allt större betydelse i samhällskunskapsämnet på grund av aktualitetskravet 

som innebär att eleverna söker rätt på material i medier och nyhetskällor. Lärobokens 

”förpackningsformat”, för att använda Englunds uttryck, gör att den får spela en 

kompletterande roll som en förmedlare mellan tidigare kunskaper och nutiden (Englund 

2006) medan andra läromedel är mer inriktade på aktuella material. Skolverkets 

tidigare utvärderingar genomfördes för några år sedan  och jag har inte lyckats hitta 

några senare resultat, men det verkar ändå rimligt att utgå ifrån att den tendens som 

beskrivs här har förstärkts ytterligare. Ett exempel på det är att informationssökning 

och källkritik lyfts fram som nya centrala färdigheter i SO-ämnena i den nya läroplanen 

för grundskolan vilket förutsätter ett användande av internetkällor (läroplan för 

grundskolan 2011). 

Lärobokens användning och funktion har traditionellt kunnat beskrivas som till exempel 

kunskapsgaranterande, auktoriserande, gemensamhetsskapande och sammanhållande i 

undervisningen (Carlsson och von Brömsen 2011), även om detta har gällt i mindre 

utsträckning för SO-ämnena jämfört med NO-ämnen och språk. Det som är intressant 

utifrån den här studiens perspektiv är att lärobokens försvagade ställning som central 

kunskapskälla i samhällskunskapsundervisningen gör utrymmet för andra källor, till 

exempel sponsrade läromedel, mer diversifierat.  

Det vanligaste synsättet inom den kritiska läromedelsanalysen är att läroboken speglar 

dominerande samhällsgruppers intressen genom att göra ett urval av ”de informationer, 

kunskaper och förhållningssätt som makten vill hävda och sprida, medan alternativa 

synsätt utelämnas” (Karlsson 2011, s. 47). Lärobokens viktigaste funktion blir i detta 
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perspektiv att, under ett sken av objektivitet,  ge legitimitet åt dessa dominerande 

gruppers verklighetsbeskrivning.  

”Spegelfunktionen”, det vill säga att förstå läroboken som en uppenbar avspegling av 

maktens diskurs och värderingar, problematiseras ofta i läromedelsanalysen. Karlsson 

(2011) påpekar att i ett västerländskt demokratiskt samhälle med liberala värderingar 

är det många som har intresse av att vara med och forma läromedlen och att själva 

produktionsprocessen är komplex med koppling till frågor kring innehåll, moral och 

politik, vilket försvårar för särintressen att styra innehållet. Apple och Christian Smith 

(1991) godtar att dominerande grupper i samhället i hög grad kontrollerar och ger 

legitimitet åt innehållet i läroböckerna, men ifrågasätter att detta kan beskrivas som en 

enkel, linjär process. Istället menar de att det handlar om symbolisk strid och 

förhandling mellan olika aktörer där de dominerande grupperna övertar och lyfter in en 

del av motståndarnas perspektiv och frågor i sin egen agenda för att på det sättet göra 

dem till en del av sin egen diskurs. På det sättet går det att se innehållet i läroböckerna 

som en sorts positionering, kanske lik den i politiken där de olika partierna strider om 

att ”äga” de frågor som är viktiga för väljarna. Ytterst är det läromedlens förmåga att 

skapa mening som ger dem legitimitet och gör relationen till makten möjlig att 

acceptera, påpekar Karlsson (2011).  

Invändningarna mot att läromedlen helt enkelt förmedlar maktens ideologi, diskuteras 

ofta utifrån ett traditionellt skolsystem där läroplaner och läroböcker spelar en central 

roll för att styra spridningen av ett utvalt kunskapsstoff. Frågan är då hur man ska se på 

relationen mellan makten och sponsrade läromedel? När läromedlen produceras av 

organisationer med målsättningen att skapa opinion för de egna frågorna, är det rimligt 

att anta att det finns ett tydligare samband mellan ideologisk styrning och innehåll. En 

intresseorganisation är troligtvis inte tvingad att ”förhandla” om innehållet på det sätt 

Apple och Christian Smith (1991) beskriver det eftersom syftet med att producera 

läromedel är att få ett genomslag för de egna åsikterna i skolan. Fredrik Skytt, VD för 

Utbudet.se, beskriver verksamheten så här: 

Utbudet.se är den självklara kanalen mellan skola och samhälle. Genom oss får elever över hela 
Sverige möjlighet att ta del av sådant som inte alltid står i skolböckerna - en inblick i världen utanför.3 

                                                 
3
 www.utbudet.se 
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Formuleringen ekvivalerar för att använda en diskursteoretisk term, det vill säga 

likställer, ”samhälle” med de organisationer som använder sig av Utbudet.se för att 

distribuera sina material till skolorna. Innehållet i de sponsrade läromedlen kopplas i sin 

tur samman med kunskaper, eller åtminstone information, som inte finns i 

”läroböckerna”, det vill säga de sponsrade läromedlen konstrueras som något som 

skiljer sig från de traditionella skolböckerna och som – till skillnad från de sistnämnda – 

ger en inblick i den verklighet som ligger utanför skolan. Genom den starkare 

anknytningen till samhället och världen utanför skolan får de sponsrade läromedlen i 

den här konstruktionen – åtminstone partiellt – en högre status än de vanliga, mer 

inskränkta skolböckerna. 

 

Det är med andra ord rimligt att tänka sig att det sponsrade läromedlet inte behöver 

vara en lika komplicerad produkt eller till och med genre genom att vara del av en 

komplex avvägning mellan pedagogik, ämnesinnehåll, moral och politik, som Karlsson 

menar (2001). Att producera ett läromedel inom en intresseorganisation är antagligen 

en enklare process än att producera en traditionell lärobok på ett förlag.   

 

I en av de få undersökningar som har gjorts av sponsrade läromedel i samhällskunskap 

jämförs hur samhällsutvecklingen beskrivs i ett läromedel från Arena Skolinformation 

med ett annat läromedel från Svenskt Näringsliv, det vill säga två organisationer som ger 

röst åt arbetstagarsidan respektive arbetsgivarsidan på den svenska arbetsmarknaden  

(Johnsson Harrie 2012). I ämnesplanen för samhällskunskap beskrivs tydligt att båda 

arbetsmarknadens parter ska tas med i undervisningen, men i de båda sponsrade 

läromedlen lyfts antingen entreprenörernas eller arbetarrörelsens betydelse fram 

medan ingenting alls sägs om den andra sidans roll i sammanhanget. Författaren 

konstaterar att: 

 

När ett läromedel skrivs är det ofrånkomligt att det blir fråga om urval. Det är i detta urval av vad de 
två parterna väljer att berätta och vad de väljer att inte berätta som två helt olika berättelser träder 
fram. Detta resultat är i sig kanske inte så förvånande, men då det finns mycket debatt, men ytterst lite 
forskning om sponsrade läromedel blir resultatet viktigt (Johnsson Harrie 2012, ss. 100-101). 
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4. Syfte och frågeställningar 

Inom läromedelanalys finns några framträdande traditioner med olika inriktning. Foster 

(2011) beskriver den kritiska traditionen som en inriktning mot att särskilt undersöka 

vems berättelse, röst, kunskap och synsätt som hörs och får genomslag i 

läromedelstexternas innehåll. Ett viktigt forskningsområde inom denna tradition är att 

kritiskt undersöka hur nationell identitet konstrueras utifrån ideologiska syften i 

läromedel. 

I den här studien undersöker jag, utifrån  de perspektiv som redan har skisserats, hur 

Sverige, det svenska och svensk identitet framställs i två sponsrade läromedel som ges 

ut av Ekonomifakta som producerar material om ekonomi och företagande för skolorna. 

Ekonomifakta ägs i sin tur av Svenskt Näringsliv, en intresseorganisation som på sin 

webbplats definierar sig själv som ”näringslivets ledande opinionsbildare”.4 Då tanken 

med läromedlen från Ekonomifakta beskrivs som att de ”ska inspirera till samtal kring 

Sveriges utmaningar och möjligheter”, kan de passa bra för syftet att studera hur den 

nationella identiteten framställs. 

Sponsrade läromedel, till skillnad från traditionella förlagsproducerade, avser i den här 

uppsatsen material avsett för skolundervisning som är kostnadsfritt och distribueras 

från organisationer, företag och myndigheter med någon form av agenda, vilket är en 

definition som ligger nära Skolverkets (Skolverket, ”Hur har läromedlen förändrats över 

tid”). 

Eftersom undersökningen görs utifrån ett diskursanalytiskt angreppssätt, definieras det 

nationella inte utifrån objektiva kriterier utan som en diskursiv konstruktion. Därför 

kommer i fortsättningen begreppet nationell diskurs att användas för det som ska 

undersökas, vilket jag redogör mer ingående för i kapitel 5. 

Utifrån det syfte jag har beskrivit vill jag precisera den huvudfråga som kommer att 

undersökas i studien: Hur konstrueras den nationella diskursen i de undersökta 

läromedlen och med hjälp av vilka processer och betydelsebildningar? 

                                                 
4
 www.svensktnaringsliv.se 
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5. Det diskursanalytiska perspektivet 
I min analys av Ekonomifaktas läromedel kommer jag att använda mig av ett 

diskursanalytiskt perspektiv och angreppssätt. Valet att använda en diskursanalytisk 

metod för med sig vissa teoretiska perspektiv som först måste etableras för att analysen 

ska kunna genomföras. I det följande kommer jag att övergripande beskriva det 

diskursanalytiska teoribygget, med fokus på inslag från diskursteorin. För att göra 

beskrivningen hanterlig, kommer jag att avgränsa mig till några av de grundläggande 

tankegångarna, samtidigt som jag är medveten om att detta innebär en förenkling och 

att det inte finns utrymme för så mycket kritisk reflektion kring användandet av 

diskursanalytiska metoder. Jag kommer att avsluta kapitlet med en genomgång av 

analysmetoden. 

 

5.1 Diskursbegreppet 

Diskurs är inget entydigt begrepp; det är tvärtom omdebatterat och används på olika 

sätt av olika teoretiker. En bred definition av diskurs som visar den inriktning jag valt i 

den här uppsatsen, är  

(…) att språket är strukturerat i olika mönster som våra utsagor följer när vi agerar inom olika sociala 

domäner – man talar exempelvis om ’medicinsk diskurs’ eller ’politisk diskurs’ (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 7).  

Diskursanalys handlar i nästa steg om att analysera dessa mönster. Den diskurs som ska 

undersökas i det här sammanhanget är den nationella diskursen, det vill säga hur 

Sverige och det svenska framställs i de sponsrade läromedlen, vilket kommer att 

beskrivas närmare längre fram i det här kapitlet. En bra, mer konkret sammanfattning 

av vad diskursanalys är användbart till (som Börjesson 2003 hänvisar till) görs av Sahlin 

som påpekar att  

(…) i en diskursanalys läser man inte texterna för att undersöka vad författaren vill säga, utan man 

granskar dem för att undersöka vad de underförstår, omöjliggör respektive implicerar (Sahlin 1999, s. 

100). 

Det som styr de mönster som vi ”talar inom”, är till exempel hur diskurserna har 

utvecklats historiskt och det inflytande som institutioner har över hur diskurserna 

formas. Ett sätt att formulera detta, som utgår ifrån Michel Foucault (som brukar räknas 

som den förste som utvecklade diskursanalysen), är att diskurs kan förstås som  
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 (…) en reglerad samtalsordning med institutionaliserade framställningsprocedurer (eller praktiker). 

Detta betyder att samtalsprocedurers innehåll och form styrs av historiskt och kulturellt givna regler 

(Börjesson 2003, s. 19). 

En sådan ”reglerad samtalsordning” fungerar som en ram som sätter gränser och 

reglerar exempelvis vilka frågor som tas upp, på vilket sätt de tas upp, vilka 

kategoriseringar som ska anses som relevanta och hur sammanhangen ska beskrivas. 

Samtidigt som diskursen så att säga ger vissa ingångar till ett samtal på ett område, 

ställer den också upp begränsningar för vad som är möjligt att säga. Den både öppnar 

och stänger dörrar.  Att studera diskurser, det vill säga diskursanalys, brukar därför 

innebära att både studera vad som sägs och hur det sägs men också vad som inte går att 

tala om inom diskursen, vad som utesluts (Börjesson 2003). Detta fokus kommer att 

utvecklas närmare i nästa avsnitt om diskursteori. 

Det finns, som jag redan berört, flera diskursanalytiska inriktningar med olika 

utgångspunkter när det gäller teori och metod. Gemensamt tankegods för de olika 

inriktningarna är poststrukturalistisk språkfilosofi och socialkonstruktionism, som är en 

samlingsbeteckning för ett antal nyare teorier om kultur och samhälle. Winther 

Jørgensen och Phillips väljer ut några nyckelpremisser som kan ses som gemensamma 

nämnare för de socialkonstruktionistiska teorierna. De kan sammanfattas som att 

verkligheten inte kan förstås i sig utan bara genom vårt sätt att kategorisera världen, att 

kunskaper om samhället alltid är präglad av sitt kulturella och historiska sammanhang 

och alltså inte kan anses vara universell, att kunskap vidare är en produkt av social 

interaktion och att olika slags kunskap leder till olika sociala konsekvenser. 

Socialkonstruktionismens nyckelpremisser går i sin tur tillbaka på den 

poststrukturalistiska teorin, enligt Winther Jørgensen & Phillips (2000).  

 

5.1.1 Diskursteorin 

Den inriktning som kallas diskursteori, bygger på ett antal texter av teoretikerna 

Ernesto Laclau och Chantal Mouffe, vars huvudverk är Hegemony and Socialist Strategy 

(1985).  Diskursteorin i sin helhet kräver en omfångsrik teoretisk bakgrund men här 

kommer den att avgränsas till några övergripande teoretiska och metodologiska inslag 

som kan vara lämpliga för att genomföra en diskursanalys på den här uppsatsens nivå. 

Jag kommer därför i det följande att göra en koncentrerad genomgång av några av de 
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nyckelbegrepp inom diskursteorin som är nödvändiga för att kunna använda den som 

ett diskursanalytiskt verktyg. 

 

5.1.2 Språket som ett teckensystem 

Den poststrukturalistiska språkfilosofin är, som nämnts tidigare, en utgångspunkt för 

alla diskursanalytiska inriktningar, men blir särskilt betydelsefull inom diskursteorin. 

Den bygger på lingvisten Ferdinand de Saussures strukturalistiska synsätt att språket är 

ett teckensystem, något som bryter mot det traditionella och normativa sättet att förstå 

språkets funktion där det förutsätts representera olika objekt (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). 

Saussure menade i motsats till detta att förhållandet mellan språk och verklighet är 

arbiträrt, det vill säga godtyckligt. Att ordet ”träd” kan kopplas ihop med det fysiska 

trädet utanför fönstret beror inte på att det finns någon naturlig koppling mellan ordet 

och objektet, utan på att det existerar en social konvention som gör att ett visst tecken 

refererar till en viss sak. Tecknet får sin specifika betydelse genom att skilja sig från 

andra tecken, inte genom att referera till en fastslagen innebörd som inte går att ändra 

på. Genom att tecknet ”träd” skiljer sig från andra tecken, till exempel ”hus” och ”berg” 

befinner det sig, enligt Saussure, i ett nätverk av tecken som alla är åtskilda från 

varandra, och det är genom detta som det får sin betydelse. Tecknen definieras med 

andra ord i negativa termer, genom att avskilja sig från andra tecken, vilket också kan 

uttryckas som att de definierar varandra relationellt (Winther Jørgensen & Phillips 

2000). 

I Saussures strukturalistiska sätt att se på språket ligger alltså tecknen fixerade på sina 

platser utan att språkanvändarna kan förändra ordningen. I den poststrukturalistiska 

teorin däremot, kan tecknens betydelse istället förändras genom att sammanhangen 

skiftar. Detta innebär inte att ordens betydelse glider omkring fritt, vilket ju skulle göra 

all kommunikation omöjlig eftersom ”träd” då skulle kunna betyda olika saker i olika 

situationer. Det ska istället förstås som att en betydelse förändras över tid och aldrig kan 

fastställas slutgiltigt, något som den nationella diskursen är ett bra exempel på, vilket jag 

kommer att utveckla i ett avsnitt längre fram i det här kapitlet.  
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Winther Jørgensen och Phillips gör en träffande jämförelse genom att likna Saussures 

strukturalistiska idé om teckensystemet vid ett fisknät där varje tecken är en fast 

knutpunkt som hela tiden sitter på samma avstånd från de andra tecknen. Med det 

poststrukturalistiska sättet att se på språket kan detta istället liknas vid nätverket på 

internet där tecknen istället för att vara fixerade punkter liknar webbsidor som kan 

kopplas ihop med nya länkar och vars relationer därigenom hela tiden befinner sig i 

förändring (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 32-37). 

De tecken som är föremål för en ständigt pågående betydelsestrid, kallas inom 

diskursteorin för element. Diskursen fixerar de mångtydiga, glidande elementen i en fast 

betydelse genom att reducera deras mångtydighet. En sådan diskursifiering som låser 

elementen i en fast tolkning kallas closure, ”tillslutning” eller ”låsning” (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000, Bergström & Boréus 2000).  

 

5.1.3 Diskursiv betydelsestrid 

Det som gör diskursteorin användbar är att den just studerar betydelsebildningen och 

de processer som ligger bakom den, det vill säga hur elementen blir låsta i vissa 

betydelser och vilka konsekvenser det för med sig. Fokus i Laclau och Mouffes teori är 

diskursiv kamp (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 13). Grundprincipen i teorin är att 

alla artikulationer, det vill säga utsagor eller meningskonstruktioner, är kontingenta, 

aldrig kontinuerliga. Det innebär att de, vid en given tidpunkt, är på ett sätt men att de 

kunde vara annorlunda. Följden av detta blir att olika diskurser utkämpar en kamp om 

utsagorna för att uppnå hegenomi. Det kan i det här sammanhanget förstås som att en 

diskurs får herraväldet över andra diskurser, det vill säga reglerar samtalsordningen 

utifrån just sitt språkliga mönster.  

En diskurs som är tillräckligt starkt etablerad börjar betraktas som objektiv och 

kontinuerlig istället för kontingent. Men kontingensen tar till slut ut sin rätt och en 

styrande diskurs kan bara upprätthålla sin hegemoniska entydighet en begränsad tid. 

Eftersom den konstituerar sig relationellt, det vill säga i förhållande till andra diskurser, 

kan den bara styra genom att utesluta alla andra möjliga betydelser som ligger i det 

kontingenta. Alla sådana uteslutna möjligheter, sedda som en enhet för sig, kallar Laclau 

och Mouffe för det diskursiva fältet. Det kan beskrivas som en” reservoar av 

betydelsetillskrivningar som tecken har haft eller har i andra diskurser, men som 
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ignoreras i den specifika diskursen för att skapa entydighet” (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000, s. 34).  

En diskurs som befinner sig i hegemoniställning riskerar med andra ord hela tiden att 

undergrävas av andra betydelser som placerats i det diskursiva fältet. På det sättet rör 

sig betydelsestrukturerna hela tiden genom en cykel där de tillsluts, omformuleras och 

upplöses. Syftet med en diskursanalys utifrån diskursteorin formulerar Winther 

Jørgensen och Phillips som att ”kartlägga de processer där vi kämpar om hur tecknens 

betydelse ska fastställas och där vissa betydelsefixeringar blir så konventionaliserade 

att vi uppfattar dem som naturliga” (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 32). 

Eftersom det inte går att skilja på diskursiv och social praktik i diskursteorin, menar 

Laclau och Mouffe, i Focaults anda, att diskursiva formuleringar är en del av samhällets 

struktur och att de därigenom får samhälleliga konsekvenser, vilket öppnar 

diskursteorin för konsekvenser som för med sig ett politiskt perspektiv. 

 

5.2 Den nationella diskursen 

Det nationella kommer i den här studien att definieras som en diskursiv konstruktion, 

vilket innebär att den nationella diskursen förstås som flytande och kontingent på det 

sätt som beskrivits i förra avsnittet. Utifrån ett textanalytiskt perspektiv innebär det att 

beskrivningarna av Sverige och det svenska i de läromedel som undersöks inte kommer 

att analyseras utifrån idén om det nationella som en avgränsad enhet som bygger på 

objektiva kriterier som exempelvis språk, kultur och historia.  

Indelningen av nationer är egentligen inte mer än tvåhundra år gammal och en 

intressant paradox, påpekar Löfgren, är att nationalism i grund och botten är en 

internationell ideologi som används för nationella ändamål samtidigt som den uppfattas 

som en egenart (Löfgren 1989).  Winther Jørgensen & Phillip (2000) påpekar att 

nationalstater är sociala konstruktioner i en historisk mening och därigenom kan 

förändras eller upphöra att existera, vilket exempelvis Jugoslavien är ett exempel på. 

Även om det alltså, till viss del, går att argumentera för det diskursiva perspektivet 

utifrån sådana historiska fakta så är det viktigaste argumentet att det som är föremålet 

för analysen inte är normativa eller objektiva utsagor om det nationella utan vad dessa 

utsagor implicerar, omöjliggör och underförstår, för att återknyta till det som sägs om 

det egentliga syftet med diskursanalys i början av detta kapitel. 
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Genom den grundläggande föreställningen att nationerna är olika varandra, att varje 

nations identitet bygger på särprägel, fast detta egentligen är en övergripande idé som 

styr de flesta nationer som Löfgren (1989) pekar på, blir det relationella en viktig 

funktion i den nationella diskursen. Den innebär att den nationella identiteten 

konstrueras som en olikhet i relation till ”en annan” (Winther Jørgensen & Phillip 2000, 

Olsson 2011). 

Foster (2011) konstaterar att många läromedel varken är neutrala eller objektiva i 

sättet att beskriva den egna nationen. De används tvärtom ofta propagandistiskt för att 

överföra en utvald ”officiell” berättelse med ett tendentiöst innehåll till skoleleverna:  

In some nation states history teaching is used openly and unashamedly to promote specific ideologies 

and sets of political ideas; in some states under the guise of patriotism the history of a nation served 

up for public consumption is what its leaders decide it is to be.  In states which consider their 

existence to be under threat or in states which are struggling to create an identity or which are re-

inventing themselves following a period of colonial rule, teaching a nationalistic and mono-cultural 

form of history can be the cement which binds people together (Foster 2011, s. 12). 

Men, påpekar Foster, även stabila nationer som Sverige med långa demokratiska 

traditioner förändrar löpande beskrivningarna av sitt förflutna och sin nationalitet 

under historiens gång, det vill säga de är kontingenta även om Foster inte använder den 

termen. Foster talar om läromedel inom historieämnet men det är rimligt att föra över 

resonemangen på samhällskunskapsundervisningen där framställningar av den 

nationella diskursen, inom en historisk eller ideologisk kontext, utgör en framträdande 

del av textinnehållet. 

 

5.3 Genomförande av textanalysen 

Laclau och Mouffe ger inte själva så många riktlinjer för hur en diskursanalys kan 

genomföras i praktiken. Däremot ger Winther Jørgensen & Phillip några olika 

metodförslag som jag har kunnat använda mig av. Jag har modifierat tillvägagångssättet 

utifrån syftet och frågorna för den här undersökningen, vilket också överensstämmer 

med vad Winther Jørgensen & Phillip föreslår (2000). 

Analysen görs genom att element som beskriver det nationella och är utsatta för en 

diskursiv betydelsestrid i texterna görs till föremål för undersökningen. Element är, som 
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beskrivits tidigare, sådana tecken som inte har fått en avgränsad betydelse fixerad utan 

är mångtydiga. Sådana element som i särskilt hög grad är mål för olika tillskrivningar, 

kallas för flytande signifikanter. I den här textanalysen kommer sådana flytande 

signifikanter som har att göra med och är kopplade till den nationella diskursen att 

utgöra det som undersöks i texterna. 

För att undersöka hur betydelsebildningen går till, hur elementen eller de flytande 

signifikanterna som de benämns här, tillskrivs olika innebörder, kommer jag att 

använda mig av så kallade ekvivalenskedjor vilket är ett vanligt tillvägagångssätt inom 

diskursteoretisk analys. En ekvivalenskedja är ett sätt att visa hur olika tecken kopplas 

samman och på det sättet ger elementen eller de flytande signifikanterna olika 

betydelser. Ett exempel på hur detta kan gå till visade jag i kapitlet om lärobokens 

försvagade ställning i samhällskunskap där ett citat från Utbudets VD analyserades med 

hjälp av ekvivalenskedjor. Det gick att se hur elementet ”samhälle” – som ju kan ges 

olika betydelsetillskrivningar – i det här exemplet ekvivalerades, det vill säga 

sammankopplades, med de organisationer som producerar sponsrade läromedel och 

använder sig av Utbudets kundtjänst. På det sättet får elementet ”samhälle” en specifik 

innebörd som är kontingent därför att den är möjlig men inte slutgiltig. Elementet 

”samhälle” hade ju kunnat tillskrivas en annan betydelse där till exempel ”skolan” 

inbegreps. Men i den här artikuleringen, som är den term som används för hur 

elementen sätts samman i en bestämd betydelse, hamnar istället ”samhälle” och ”skolan” 

i motsatsförhållande till varandra vilket brukar kallas för opposition i diskursteoretisk 

terminologi och är motsatsen till hegemoni, det vill säga samstämmighet. Att samhället 

och skolan hamnar i opposition är utifrån det diskursteoretiska perspektivet inte någon 

oviktig detalj, det leder tvärtom till konsekvenser för synen på skolan, samhället och de 

sponsrade läromedlens status. I det här fallet blir konsekvensen – vilket redan beskrivits 

– att de sponsrade läromedlen tillskrivs en ”verklighetsförankring” till skillnad från 

vanliga skolböcker och att samhället kopplas ihop med verkligheten utanför skolan 

vilket gör att det ligger nära till hands att skolan definieras som en sluten värld. Om 

denna diskursiva konstruktion uppfattas som objektiv, är det inte orimligt att dra 

slutsatsen att skolan är verklighetsfrånvänd och att olika intresseorganisationer och de 

sponsrade läromedel som dessa producerar spelar en viktig roll för att ge skolan ”en 

inblick i världen utanför” som det sägs i citatet.  
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När det gäller att ”spåra upp” och avgränsa nationella diskurser i texterna, är 

utgångspunkten för min metod att jag i första hand betraktar diskurserna som 

analytiska begrepp som kan användas för att ge undersökningen en ram, istället för att 

se diskurserna som storheter som existerar av sig själva i materialet och som därigenom 

går att ”upptäcka” – alltså ett ganska handfast sätt att organisera materialet utifrån de 

meningssammanhang jag vill undersöka snarare än ett ontologiskt synsätt, ett 

förhållningssätt som förespråkas av Winter Jørgensen & Phillips (2000). I det här 

momentet går det inte att komma förbi problemet med att en diskursanalytiker själv är 

en deltagare i spelet om att definiera det område som undersöks, det vill säga 

diskursanalys innebär som jag ser det att man griper in i materialet och organiserar det 

efter sina egna meningssammanhang. Eftersom det inte finns utrymme för ett längre 

reflexivt resonemang kring detta, får jag nöja mig med att det är ett problem som delas 

av alla socialkonstruktionistiska ansatser (Winter Jørgensen & Phillips 2000). 

När det gäller att diskutera validiteten i den här typen av diskursanalys, är den 

avgörande frågan vilka kriterier man utgår ifrån. Winter Jørgensen & Phillips (2000) 

hävdar att sammanhang och fruktbarhet är två viktiga valideringskriterier inom 

kvalitativ forskning. De analytiska påståenden man gör i diskursanalysen ska sätta in 

den i ett sammanhang som är meningsfullt, vilket till exempel innebär att diskursen inte 

ska ”skära sig” mot tolkningen. Fruktbarhet handlar om att analysen ska äga en 

förklaringskraft som gör att den leder fram till nya meningsfulla tolkningar av 

materialet. 

 

5.4 Bildanalys 

I en diskursanalys av texter som också kompletteras med bilder, brukar bilderna 

analyseras på ett liknande sätt som texten. Det är särskilt relationen mellan text och bild 

som är viktig att uppmärksamma och ta hänsyn till, det vill säga hur bilden förhåller sig 

till textens innehåll, om den förstärker eller kanske motsäger textinnehållet (Winther 

Jørgensen  & Phillips 2000, s. 67). Eftersom det material jag analyserar också består av 

flera bilder kommer jag att göra en enkel bildanalys utifrån det diskursanalytiska 

tillvägagångssätt som jag har redogjort för. Istället för att analysera tecken och element i 

den skrivna texten studerar jag de visuella tecknen i bilderna och säger något om hur de 

betydelsebestäms och  förhåller sig till textens budskap. Utan att utveckla en särskild 
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teori för bildanalys längre än så, kan det vara klargörande att använda de två 

grundläggande semiotiska begreppen denotation och konnotation. Dessa beskrivs av 

flera olika teoretiker, bland annat Stuart Hall (1997). 

 

På ett denotativt eller manifest plan beskrivs innehållet i bilden, det som uttrycks direkt 

i bilden och är uppenbart för betraktaren. På ett konnotativt eller latent plan beskrivs 

det underliggande i bilden, det som går att uppfatta genom en tolkning. I bildanalysen 

beskrivs båda dessa plan. 

 

6. Material 
Det textmaterial som kommer att analyseras hämtas från två sponsrade läromedel som 

presenteras närmare här. Det första läromedlet heter Det har blivit bättre - Sverige under 

150 år och produceras, som redan nämnts, av Ekonomifakta och Svenskt Näringsliv. 

Formatet är en större småskrift eller broschyr på 31 sidor och därför föredrar jag 

termen läromedel framför lärobok. Det består av sex kapitel som vill ge en övergripande 

beskrivning av hur Sverige har utvecklats från omkring 1860-talet och fram till nutid. 

Det dominerande fokuset är  samhällsekonomiskt och handlar om hur Sverige utvecklas 

i tre steg under perioden, från ett fattigt jordbruksland till en industrination och vidare 

till ett land med en mycket utvecklad tjänstesektor. De källor som har använts är enligt 

presentationen och källförteckningen i första hand ”offentlig svensk och internationell 

statistik”. Vid sidan av texten består innehållet också av bilder och många statistiska 

kurvor. Det kan vara värt att notera att det är mycket torftigt med bibliografiska 

uppgifter som skulle kunna ge läromedlet en tydligare kontext. Det finns inget 

författarnamn, utan avsändare framstår kort och gott som Ekonomifakta. Det saknas 

också årtal som visar när läromedlet är publicerat (även om det går att läsa sig till i 

löptexten). Inte heller finns det någon information om vilken årskurs eller vilket ämne 

det är tänkt att användas inom i skolan. 

Det andra läromedlet heter Samhällsekonomi – så skapas vår välfärd och är producerat 

av samma utgivare. Det liknar det första till formatet även om det är lite kortare. Båda 

ingår i en läromedelsserie från Ekonomifakta tillsammans med andra skrifter som 

behandlar ämnen som miljö, tillväxt, vinst och frihandel. I början av texten preciseras att 

den ”lämpar sig för elevarbeten både enskilt och i grupp” men det ges inga mer 
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detaljerade anvisningar än så. Materialet består av åtta kapitel som är tänkta att fungera 

som en ”introduktion till den svenska samhällsekonomin” enligt baksidestexten. Vad 

den offentliga välfärden kostar, hur den finansieras, vilken roll Sverige har i den globala 

ekonomin och hur globaliseringen påverkar välfärden beskrivs som fokus. Precis som 

när det gäller det första läromedlet saknas uppgifter om författare och tryckår och 

producenten betecknas även här endast som Ekonomifakta. Även det här materialet 

innehåller flera bilder och ett stort antal tabeller som bygger på statistik från ett 

liknande källurval som det första läromedlet. 

7. Analys 
I det här avsnittet kommer jag att redovisa min analys av materialet, vilken har gjorts 

genom att använda  några avgränsade diskursanalytiska teoretiska och metodologiska 

begrepp, som jag redogjort för i förra avsnittet, samt en enkel modell för bildanalys. För 

att underlätta för läsaren att följa med i de tolkningar jag gör, det vill säga öka 

”genomskinligheten” i analysen, ger jag flera exempel från materialet som jag bedömer 

som representativa. De bilder som jag hänvisar till återfinns i uppsatsens bilagor. 

7.1 Det har blivit bättre 

Texten i Det har blivit bättre - Sverige under 150 år är upplagd som en redogörelse för 

hur Sverige har utvecklats från en mycket fattig nation till ett rikt välmående land med 

en ekonomi som möjliggör hög välfärd. Omslagsbilden föreställer på det denotativa 

planet två ungdomar i gymnasieåldern som ler mot läsaren, en kille och en tjej (bild F). 

Killen håller upp en surfplatta med en bild av jorden på skärmen medan tjejen håller en 

PET-flaska med avskruvad kork i handen samtidigt som hon har ett par hörlurar 

hängande om halsen. I bakgrunden håller en bonde på att plöja jorden med hjälp av häst 

och något som ser ut som en gammaldags böjd plog med krökta träkäppar. Bakom 

honom finns en åker och en skog. 

På det konnotativa planet lyfter bilden fram det bärande temat i läromedlet om hur 

Sverige har gått från att vara ett fattigt jordbruksland till en välfärdsnation där 

svenskarna, i det här fallet ungdomar som är målgruppen, har fått möjligheter till 

välfärd,  konsumtion och tillgång till högteknologi. Det är bondens arbete med att plöja 

åkern (till vänster i bild) som leder fram till ungdomarna i nuet (till höger i 

läsriktningen) vilket gör att utvecklingen konstrueras som ett ”naturaliserat faktum”, 
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det vill säga som den naturliga utvecklingen. Bildens ”konstruktion” stänger för andra 

meningserbjudanden och läsriktningar, vilket gör det svårare att bli medveten om 

alternativa utvecklingsmöjligheter och mål. 

Rubriken på första kapitlet understödjer den här tolkningen: ”En resa i utveckling”. Där 

beskriver texten samma utvecklingsfigur igen: 

Då man promenerar längst med Avenyn i Göteborg eller Kungsgatan i Stockholm är det svårt att 

föreställa sig att Sverige för mindre än 150 år sedan var ett extremt fattigt land (s. 5). 

Det dåtida, extremt fattiga Sverige får här sin betydelsefixering genom att sättas i 

opposition till de två välkända paradgatorna i storstäderna Göteborg och Stockholm. 

Även om det inte utvecklas i texten så bör de flesta läsare känna till att det är två gator 

som representerar modernitet, pampig arkitektur, nöjesliv, konsumtion och lysande 

neonskyltar. Texten förstärks av en bild över ett halvt uppslag som på det denotativa 

planet visar en ung man i kavaj som står i en bekymmersfri pose framför en parkerad 

sportbil på Kungsgatan (bild A). I bakgrunden ser man Kungstornen och en fattig figur 

som kommer dragande på en skottkärra lastad med någon sorts skrot. På det 

konnotativa planet förstärks textens budskap om utvecklingen från armod till välfärd, 

vilket sammankopplas med möjligheterna till exklusiv konsumtion (den unge mannens 

intresse för sportbilen) och den närmast allegoriska iscensättningen av målet för denna 

utveckling till citymiljön. 

Det är intressant att notera att de platser som får representera motsatsen till den 

svenska fattigdomen just förläggs till storstäderna och deras centrum. Genom denna 

artikulation utestängs en diskurs som handlar om förorterna, småstäderna och 

landsbygden. Inte heller sägs någonting om problemen som uppstår i de här miljöerna, 

särskilt under helger och nattetid, relaterade till kriminalitet, droger och alkohol. 

Lite längre fram i texten utvecklas temat: 

Om levnadsförhållandena fortfarande hade varit desamma som vid slutet av 1860-talet hade Sverige 

idag varit ett av världens minst utvecklade länder (s. 5). 

I en jämförelse länkas detta ihop med en rapport från FN:s utvecklingsprogram: 
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Enligt den senaste mätningen hamnar den Demokratiska republiken Kongo längst ned på listan. 

Liksom Sverige vid slutet av 1860-talet är den Demokratiska republiken Kongo en i huvudsak 

jordbruksbaserad ekonom i( s. 5). 

Sverige på 1860-talet, som befinner sig på sådant avstånd från paradgatorna, 

betydelsebestäms i den här konstruktionen genom att ekvivaleras med Kongo, ett land 

med hög spädbarnsdödlighet och en förväntad livslängd som uppgår till 48 år. Även om 

det inte utvecklas i texten, känner förmodligen de flesta också till de politiska 

spänningar och krigstillstånd som medierna återkommande rapporterar om. 

Bakgrunden till det ekvivalenta armodet definieras som ”jordbruksbaserad ekonomi”, 

det vill säga en ekonomi som står i opposition till industrialisering och modernisering, 

vilket också förklarar fattigdomen, spädbarnsdödligheten och den låga förväntade 

livslängden. Det sistnämnda understryks med en statistisk tabell med data från 

Världsbanken som jämför Sverige 1868 och Kongo 2010. Genom att välja att just jämföra 

jordbrukets andel av ekonomin i tabellen, omöjliggörs andra diskursiva 

betydelsebildningar.  

Det är till exempel rimligt att man under en lektion i samhällskunskap hade kunnat lyfta 

fram andra tänkbara förklaringar till fattigdomens orsaker som skulle kunna ligga nära 

till hands för eleverna, till exempel politiska orsaker som koloniseringen av Afrika, vilket 

omfattas av en annan diskurs om relationen mellan dagens rika länder och 

utvecklingsländerna i tredje världen. Genom att ekvivalera fattigdom med ”jordbrukets 

andel av ekonomin” leds alltså förklaringarna bort från politiska frågor och centreras 

istället kring en diskurs som handlar om modernisering-utveckling-ekonomi. 

Till varje kapitel ingår uppgifter som eleverna ska arbeta med och i det här kapitlet lyder 

en av frågorna: 

Vad tror du att du mest av allt skulle sakna om du, tillsammans med din familj och dina vänner, helt 

plötsligt förflyttades 150 år tillbaka i tiden? Utgå exempelvis från tidningen Ny Tekniks lista över 

1900-talets viktigaste uppfinningar (s. 7). 

Genom förbehållet som lagts in i frågan, att eleverna måste ”sakna” något, blir det 

svårare att tänka i andra riktningen och möjligen komma på att man också skulle kunna 

vinna något på att ”byta tid”. När uppgiften dessutom kopplas samman med Ny Tekniks 

lista, skapas en ekvivalering där viktiga värden i det moderna Sverige kopplas samman 

med den västerländska (får man förutsätta) teknikutvecklingen.  
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Längre fram i texten får den flytande signifikanten ”Sverige” sin innebörd genom att 

istället placeras i opposition till ”Afrika”. Den här gången lyfts det fram att en väl 

fungerande äganderätt är något som vi tar för givet i Sverige. Mot detta ställs att: 

(…) i exempelvis Västra Afrika saknar uppemot 98 procent av all mark formellt dokumenterad 

äganderätt, vilket inte bara resulterar i ökad  risk för konflikter om marken utan även en rädsla för att 

göra investeringar och på andra sätt utveckla marken (s. 24). 

Att det är ”vi” som tar den ”väl fungerande äganderätten” för given ekvivalerar det 

svenska, eller svenskarna, genom ersättningsordet ”vi”, med en positiv inställning till 

äganderätt. Samtidigt konstrueras den svenska gruppidentiteten relationellt genom att 

ställas i opposition till ett underförstått ”de” som i det här fallet är afrikanerna. Ett 

väletablerat system för äganderätt blir i den här artikulationen en viktig förklaring till 

välstånd och avsaknad av konflikter i det moderna Sverige. Men det är också faktorer 

som ”vi” borde bli mer medvetna om och värdera i relation till ”de andra” som lever i 

misär därför att äganderätten till marken saknas, vilket kan ses som en varning. 

Svenskarna är kanske inte tillräckligt medvetna om äganderättens betydelse för 

samhällelig stabilitet, investeringsvilja och utvecklingsmöjligheter. Artikulationen gör 

att frågan om eventuella problem eller konflikter kopplade till äganderätten inte får 

utrymme i diskursen, vilket innebär att frågor om klass, fördelning och makt stängs ute 

från en diskussion. 

Lite längre fram i läromedlet beskrivs hur Sveriges ekonomiska tillväxt ökade i allt 

snabbare takt under industrialismen på 1800-talet, vilket nådde sin kulmen under 1950- 

och 1960-talen. En ny bild som upptar ett halvt uppslag, visar på det denotativa planet 

en fabrik som producerar skor, cyklar, bilar och läsplattor samtidigt som 

fabriksbyggnaden är överhöljd av grönska (bild B). Motivet varieras längre fram (bild C) 

där fabriken inte längre är täckt av grönska utan nu tömmer ur sig gröna blad som stiger 

upp mot himlen ur skorstenen istället för rök. Det kan på det konnotativa planet å ena 

sidan ses som en lättsam lek med begreppet tillväxt, men lika gärna som en diskursiv 

konstruktion där tillväxt blir någonting jordnära, naturligt och samhällsnyttigt, till och 

med något som producerar grön och frisk natur, istället för att leda tankarna till sin 

motsats, miljöförstöring. 

Samma slags diskurs, som avdramatiserar det problematiska med industrialism och 

förlägger den inom det diskursiva fältet, för att använda den diskursteoretiska 
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terminologin, går också att se i diskussionen om den svenska skogen och 

skogsindustrins ökade produktion: 

Man skulle kunna tro att den ökade produktionen har påverkat den svenska skogen negativt, i den 

bemärkelsen att det idag finns färre träd kvar. Men skogsägarna ser skogen som en långsiktig 

investering, som kan ge god avkastning i årtionden – till och med århundraden – framöver. Det ligger 

därför i deras intresse att inte slarva med plantering och återväxt av skogen (s. 18). 

”Den svenska skogen”, som rimligen just borde vara svensk ekvivaleras istället med 

”skogsägarna” vilket belyser en konflikt mellan det nationella intresset och en 

ägargrupp. ”Den väl fungerande äganderätten”, som användes för att beskriva den 

svenska inställningen tidigare, hamnar här i en mer problematisk artikulering. ”Den 

svenska skogen” blir i denna formulering beroende av att ägarna strävar efter 

avkastning, inte av lagar, miljöhänsyn eller allmänt intresse. Dessutom preciseras 

ägarnas ”långsiktighet” till ”årtionden” eller som längst ”århundraden”, vilket tvärtom 

skulle kunna beskrivas som kortsiktigt i en annan diskurs om miljön och våra 

gemensamma naturtillgångar. 

Precis som jordbrukets andel av den totala ekonomin gjordes till ett nyckelvärde i 

resonemangen om fattigdom och utveckling, används ”Sveriges BNP per capita” som 

utgångspunkt när tillväxt och välfärd diskuteras, det vill säga hur mycket som 

produceras per invånare i ett land per år. Effekterna av produktionsökningen beskrivs 

som att: 

Då värdet av vår produktion ökar stiger även våra inkomster, vilket innebär att vi får  råd att lägga 

mer pengar på varor och tjänster som kan förbättra vår välfärd. 

Här används pronomenet ”vi” för att framställa svenskarna som en enad grupp med en 

gemensam välfärd som förbättras, vilket stöds av fokuset på just BNP per capita. Det 

som inte ryms inom detta perspektiv är exempelvis frågor om inkomstfördelning, klass, 

kön och segregation. När texten lite senare i detta sammanhang faktiskt lyfter fram 

siffror som visar på en snedfördelning, dras ingen slutsats av detta utan istället 

bekräftas bara de tidigare påståendena om att fördubblingstakten för Sveriges BNP per 

capita och årslönen för en industriarbetare har ökat. Det ”inkluderande vi:et” rubbas 

inte ens när texten vidrör en uppenbart orättvis inkomstfördelning mellan två olika 

grupper, manliga och kvinnliga industriarbetare, utan att kommentera detta, utan 

istället väljer att diskutera ökningen av genomsnittlig lön: 
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I takt med den växande ekonomin har även löneutrymmet vuxit på ett dramatiskt sätt. Idag  (2010)  

uppgår den genomsnittliga industriarbetarlönen till nästan 390 000 kronor per år för män och cirka 

350 000 kronor per år för kvinnor. Det innebär att den genomsnittliga lönen idag är drygt 20 gånger 

högre jämfört med för 150 år sedan. 

Även i frågedelen behålls samma artikulation: 

Tror du att vår ekonomis fördubblingstakt kommer att bli långsammare, snabbare eller vara mer eller 

mindre oförändrad i framtiden? (s. 11) 

Det tas för givet att ”ekonomin” är ”vår ekonomi” vilket omintetgör en annan 

artikulering som diskuterar vems ekonomi det egentligen är. Genom att bara ge tre 

svarsmöjligheter för ”fördubblingstakens” framtida utveckling undviks också 

möjligheten att ifrågasätta själva utgångspunkten och istället diskutera ekonomin 

utifrån andra aspekter, till exempel om en skevhet i inkomstfördelningen istället kan 

förväntas öka genom en fortsatt ”fördubblingstakt”? 

När Sveriges utveckling beskrivs övergripande längre fram i läromedlet beskrivs 

Sveriges ”resa” utifrån att det liknar andra länders: 

Sverige är inte unikt om att ha gjort en resa från fattigt jordbruksbaserat utvecklingsland till rikt 

välmående land med god välfärd och höga inkomster. En rad länder gjorde ungefär samtidigt, i vissa 

fall något före och i andra fall strax efter, en liknande resa. Bland dessa länder finner vi många av de 

länder som idag tillhör världens mest utvecklade länder och som främst ligger i västra Europa, 

Nordamerika och Oceanien (s. 22). 

Den flytande signifikanten ”Sverige” betydelsebestäms i den här artikulationen genom 

att ekvivaleras med ”världens mest utvecklade länder”. Utvecklingen för denna grupp 

länder är likartad, ”från fattigt jordbruksbaserat utvecklingsland till rikt välmående 

land”. 

 

7.2 Samhällsekonomi – så skapas vår välfärd 

Det andra läromedlet, Samhällsekonomi – så skapas vår välfärd, presenteras som en 

introduktion till den svenska samhällsekonomin. Materialets fokus beskrivs som att 

belysa vilken betydelse företagen och den offentliga sektorn har i det ekonomiska 

kretsloppet och skapandet av välfärd. Tanken är vidare att beskriva hur den offentliga 
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sektorn finansieras och vad den kostar. Men även Sveriges roll i globaliseringen 

behandlas och hur välfärden påverkas av att globaliseringen ökar. 

Den tecknade omslagsbilden beskriver på det denotativa planet en trafikrondell (bild G). 

Trafikplatsen är helt tom, det syns varken till några bilar, människor eller djur. Det enda 

i bilden som inte är en del av själva infrastrukturen är två granar som växer mitt på 

själva rondellen. På det konnotativa planet skapar bilden ett intryck av att 

samhällsekonomin är sammankopplat med en renodlad abstrakt struktur som är 

oavhängig ett mänskligt sammanhang. Naturen, i form av granarna, fungerar i bildens 

artikulering enbart som en dekoration.  

Samma slags bildspråk fortsätter på innehållssidan där fyra fotografier på det 

denotativa planet visar en arkitektonisk båge, ett par bussar som svänger runt i en 

annan trafikrondell, fören på ett lok till ett snabbtåg samt till sist ett suddig bild som 

föreställer människor som ser ut att rusa fram på en gågata i något cityområde (bild D). 

Den sista bilden är beskuren på ett sådant sätt att det inte går att se några ansikten 

samtidigt som de förbirusande kropparna är suddiga. 

Texten, som hänger ihop med bilderna, lyder: 

Skriften fokuserar på företagens och den offentliga sektorns roll i det ekonomiska kretsloppet och 

skapandet av vår välfärd. I skriften förklaras vad den offentliga välfärden kostar och hur den 

finansieras. Skriften tar även upp Sveriges roll i den globala ekonomin och hur välfärden påverkas av 

ökad globalisering (s. 3). 

På det konnotativa planet förstärks budskapet från omslagsbilden, nämligen att 

elementen ”samhällsekonomi” och ”välfärd” ekvivaleras med olika slags strukturer: 

trafikstrukturer, arkitektoniska strukturer, järnvägsstrukturer, stadsstrukturer. I 

förhållande till dessa strukturer, som i texten sammankopplas med ”företagen”, ”den 

offentliga sektorn”, och ”den globala ekonomin”, är det intressant att människorna 

nästan inte ges någon plats överhuvudtaget och när de gör det framställs de som något 

underordnat och avpersonaliserat. 

Winter Jørgensen & Phillips  menar att den nationella diskursen inte behöver bestå av 

element som är lätta att förknippa med det nationella som svenska flaggan eller 

midsommarfirande. Den nationella diskursen kan vara så väletablerad, ”naturaliserad”, 

som ett grundläggande tillstånd att den är svår att upptäcka (Winter Jørgensen & 
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Phillips 2000, s. 170). Svenskarnas underordnade relation till de samhällsekonomiska 

strukturerna skulle kunna ses som en sådan typ av diskurs som är så starkt etablerad att 

den börjat betraktas som objektiv och kontinuerlig istället för kontingent. Det den 

utesluter är en konstruktion som sammankopplar samhällsekonomi och välfärd med 

människorna istället för infrastrukturer. 

Lite längre fram kommer ett kapitel som heter ”Så skapas vår välfärd”. De olika avsnitten 

handlar om entreprenörerna, företagen och den offentliga sektorn, vilka fungerar som 

en översiktlig introduktion till de tre följande kapitlen som behandlar dessa tre begrepp. 

Diskursanalytiskt kan det ses som en konstruktion som fixerar entreprenörerna, 

företagen och den offentliga sektorn i en gemensam diskurs. Underrubriken lyder: 

Hur vi tar vara på våra resurser avgör vilka möjligheter vi har till en god välfärd. Den svenska 

ekonomin är ett kretslopp som hela tiden producerar välfärd. När ekonomin växer kan välfärden öka 

för alla (s. 6). 

Dels likställs ”den svenska ekonomin” med själva orsaken till välfärden, dels artikuleras 

svenskarna som en enhetlig grupp som välfärden kommer till del. Välfärden, i sin tur, 

framställs som: 

De varor och tjänster vi har möjlighet att ta del av kallas sammantaget för vår välfärd (s. 6). 

Sammankopplingen av den svenska ekonomin, välfärden, svenskarna som enhetlig 

grupp och konsumtionen av varor och tjänster är likadan som artikulationen i det första 

läromedlet som alltså löd: 

Då värdet av vår produktion ökar stiger även våra inkomster, vilket innebär att vi får  råd att lägga 

mer pengar på varor och tjänster som kan förbättra vår välfärd. 

I välfärdskapitlet i ”Samhällsekonomi – så skapas vår välfärd” som analyseras i det här 

avsnittet, hör ett grafisk flödesschema med rubriken ”Så skapas din välfärd” (Bild E).  

Det visar på det denotativa planet relationen mellan entreprenören, företagen, den 

offentliga sektorn och mottagaren av välfärden, det vill säga ”vi”, svenskarna. I bilden är 

det tydligt att entreprenören har en särställning i hela processen genom att fungera som 

den primus motor som sätter igång hela välfärdsflödet. Det är genom att entreprenören 

genererar affärsidéer och investerar privata pengar som företag startas. Samhörigheten 

mellan entreprenören och företaget framhävs genom att deras båda figurer är blåa 

medan den offentliga sektorn är röd. Det är sedan företagen som i nästa steg skapar 
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vinster som antingen kommer mottagarna av välfärden till godo direkt i form av varor 

och tjänster eller också indirekt genom att först finansiera den offentliga sektorn genom 

skatter. 

På det konnotativa planet kan hela flödesschemat ses som en ekvivalenskedja där det 

blir tydligt att entreprenören, det vill säga den företagssamma individen, artikuleras 

som den viktigaste aktören i välfärdssystemet. Det är från entreprenören som välfärden 

utgår och kommer mottagarna till del i form av varor och tjänster på marknaden och 

välfärdstjänster inom det offentliga. 

Vad som ger entreprenörerna denna särställning beskrivs i ett avsnitt i anslutning till 

bilden: 

Entreprenörer är människor som har förmågan att se ett behov och komma på ett sätt att tillgodose 

det. Till exempel genom att skapa en ny produkt eller tjänst. Eller genom att vidareutveckla något som 

redan finns och göra det på ett annorlunda och smartare sätt. Den förmågan gör att det startas nya 

företag i Sverige (s. 7). 

I den här artikulationen konstrueras de svenska ”entreprenörerna” som en grupp med 

en särskild förmåga att upptäcka och tillgodose behov. Det är den förmågan som är 

förklaringen till att nya företag skapas i Sverige. Genom den här diskursen, som 

reproduceras på flera ställen i texten, likställs den viktigaste drivkraften i det svenska 

välfärdssystemet med personliga egenskaper hos en särskild grupp. 

8. Slutsatser 
Som beskrivits i inledningen har syftet med analysen varit att undersöka hur den 

nationella diskursen har konstruerats i de undersökta läromedlen och vilka processer 

och betydelsebildningar som har använts för att skapa dessa konstruktioner. Detta har 

jag beskrivit och gett flera exempel på i analyskapitlet. 

Innan jag går vidare och diskuterar resultaten i det avslutande kapitlet, vill jag göra en 

kort sammanfattning av vilka föreställningar  som kommer fram i läromedlen. 

Den nationella diskursen är inte bara avgränsad till entydigt nationalistiska kontexter 

utan kan spåras i olikartade sociala domäner, ofta i gemensam artikulation med andra 

diskurser (Winter Jørgensen & Phillips 2000, s. 170). I det material jag har undersökt 

har jag funnit att Sverige och det svenska i den nationella diskursen ofta ges sin 
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betydelsebildning genom att sammankopplas med olika samhällsfrågor som exempelvis 

utveckling, äganderätt, sambandet mellan entreprenörskap, tillväxt och välfärd och 

relationer till utvecklingsländer. 

Artikulationer som är centrala och ofta återkommande i materialet är till exempel hur 

Sverige har utvecklats från ett fattigt land som kan jämföras med dagens Kongo till ett av 

världens mest utvecklade länder som istället kan jämföras med USA och framträdande 

europeiska industrinationer. Detta kan ses som en utgångspunkt för den pedagogiska 

riktningen i läroböckerna, men kanske också som en sorts påminnelse eller 

varningsklocka. Läsaren ska påminnas om att villkoren för välfärden inte får tas för 

given eller glömmas bort vilket läromedlen gör till sin uppgift. 

Den ekonomiska tillväxtens orsaker beskrivs återkommande som konsumtion av varor 

och tjänster. Tillväxten leder i sin tur till ett ökat välstånd för alla. Den svenska 

ekonomin artikuleras i det här sammanhanget som ”vår ekonomi” vilket öppnar för ett 

hegemoniskt perspektiv istället för ett konfliktperspektiv. Även tabeller och statistik kan 

analyseras som tecken eller element i en ekvivalenskedja, i det här fallet exempelvis 

genom användningen av BNP per capita som undviker att artikulera skillnader och 

spridning mellan olika grupper.  

Även löneskillnader mellan män och kvinnor exkluderas ur diskursen genom valet av 

andra ekonomiska mått som genomsnittlig lön. 

I denna utveckling är det de svenska entreprenörerna och företagen som är de viktigaste 

och drivande aktörerna. Entreprenörerna får sin särställning genom den särskilda 

”förmåga” de äger att tillfredsställa efterfrågan på varor och tjänster. Genom att 

välfärdsflödet utgår från den här gruppen tillskrivs den en upphöjd position som är 

konfliktfri i förhållande till de andra aktörerna: företagen, den offentliga sektorn och 

svenska folket som konsumerar välfärden. 

 Tillväxten leder till välstånd för alla. Den svenska ekonomin artikuleras som ”vår 

ekonomi”. Utvecklingen betraktas från ett storstadsperspektiv där landsbygden utesluts. 

Naturen artikuleras utifrån att den svenska jorden är beroende av den stabila ägarrätten 

för att utvecklingen från en jordbruksbaserad ekonomi till ett utvecklat land ska kunna 

genomföras. På samma sätt är den svenska skogen beroende av ägarnas vilja att öka 

investeringar och avkastningar. 
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9. Avslutande diskussion 
En branschorganisation som Svenskt Näringsliv som arbetar med opinionsbildning är 

givetvis en ”privileged speaker” med omfattande resurser att göra sin röst hörd – även i 

skolan och elevernas läromaterial som vi har sett i den här studien.  

I två sponsrade läromedel som organisationen givit ut, har jag undersökt hur den 

nationella diskursen har framställts, Sverige, svenskarna och det svenska. Frågan är om 

det går att se en tydlig ”skevhet” eller propagandistisk inriktning i innehållet, vilket man 

kan ha skäl att föreställa sig när en intresseorganisation är producenten.  

Efter att ha genomfört en diskursanalys av delar av materialet som jag uppfattar som 

centrala, har jag sammanfattat ett antal artikulationer som på olika sätt kan tolkas som 

tendentiösa och som återkommer på flera ställen i båda läroböckerna. Utifrån det 

diskursanalytiska perspektivet i den här uppsatsen, kan de frågor som tagits upp sägas 

styras av en viss reglerad samtalsordning i den mening Foucault använde begreppet. 

Med det menar jag att frågorna beskrivs utifrån avgränsade perspektiv, eller 

tillslutningar, som Laclau och Mouffe väljer att beteckna det. Det innebär, som jag redan 

beskrivit, att vissa sätt att se på och förstå frågorna utesluts, eller placeras inom det 

diskursiva fältet. Som också sagts tidigare börjar en diskurs som är tillräckligt starkt 

etablerad att betraktas som objektiv istället för kontingent (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000) och det är något som förstärks i de båda läromedlen med hjälp av de 

många statistiska kurvorna (ibland fyra stycken på ett uppslag) med statistik från en 

lång rad internationella organisationer. Inslag som skulle kunna destabilisera 

entydigheten, tolkningsaspekter som kan finnas i behandlingen av frågorna, tonas ner 

eller utesluts helt, vilket kan ses som diskursens ”försvarsfunktion” för att behålla sin 

ordning, men också ytterst som en politisk handling enligt Laclau och Mouffes synsätt 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000). 

Som jag redan påpekat i beskrivningen av mitt tillvägagångssätt har jag i min metod valt 

att betrakta diskurser som analytiska begrepp i syfte att ge undersökningen en ram 

istället för storheter som går att ”upptäcka” i materialet. Det här arbetssättet öppnar 

givetvis upp för invändningen att det skulle gå att välja andra analytiska ramar och på 

det sättet få ett annat resultat. Detta hänger ihop med det övergripande problemet att en 

diskursanalys innebär att materialet organiseras efter vissa meningssammanband, vilket 

utesluter andra, precis som alla artikuleringar av diskurser. Det förhållningssätt jag har 
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strävat efter för att handskas med detta ”metodinneboende” problem, är att försöka vara 

så tydlig som möjlig med att redovisa vilka utgångspunkter jag valt och hur mina 

tolkningar har gjorts. 

Att jag har kunnat upptäcka tendentiösa inslag i de sponsrade läromedel som jag har 

undersökt, säger naturligtvis ingenting om bristen på objektivitet hos andra sponsrade 

läromedel. Antalet forskningsprojekt är inom det området lågt, vilket är 

anmärkningsvärt. Därför skulle det vara intressant med en mer omfattande 

innehållsanalys av just sponsrat material, gärna ställt i relation till läroplaner och 

traditionella förlagsproducerade läroböcker. 

Avslutningsvis tror jag att flera olika textanalytiska metoder skulle kunna fungera för att 

undersöka tendenser i de läromedel jag har valt att titta på. I den här analysen har jag 

tyckt att styrkan med diskursanalysen har varit att den erbjuder ett teoretiskt 

strukturerat sätt att bättre uppmärksamma och kunna förklara det som inte sägs i 

texterna, men också att uppmärksamma att just det som utelämnas kan fungera som en 

ingång till analysen. 
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