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Abstract
The aim of this thesis is to examine how employers' associations and trade unions are being

represented in Swedish civics textbooks in the 1970s and in the 2000s. The examined textbooks are

aimed at senior high school students. 

Three questions are being dealt with in the thesis. First of all, I have looked at positive and negative

tendency in the textbooks when it comes to the organisations at question. What is the tendency, and

how has it changed over time? What trends in society can be connected to this change? And, does

the actual representation of the organisations, in the textbooks, correspond to how they should be

described according to the curriculum?

The method that is being used in this thesis is qualitative textbook analysis. 

The theoretical frame is constituted by a number of elements that can be assumed to have an impact

on the content of the analysed textbooks. One example is developments in society, another one is

the change of curriculums. 

The main conclusions of the thesis are that trade unions were represented in a much more positive

way in the 1970s than they are today. The situation for employers' organisations has not changed as

much. Their representation has been, and is still, generally neutral. Another conclusion of the thesis

is that developments in society have an impact on how both organisations are being represented in

the textbooks. Thus textbooks don't seem to be as conservative as some research claim they are. In

the 1970s the curriculum influenced the textbooks in a rather strong way, whereas today the impact

of the curriculum is much more unclear. The reason for this is that the current curriculum is very

vague.
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1) Inledning och bakgrund
Sverige har, precis som många andra länder, genomgått omfattande förändringar under 1900 och

2000-talet. Sverige har förvandlats från fattigt bondesamhälle, till industrisamhälle, och därifrån till

informationssamhälle. Den politiska scenen har under 1900/2000-tal dominerats av olika politiska

partier, ideologier, tankar och värderingar. Man kan anta att dessa samhällsförändringar, både

faktiska och ideologiska, ger avtryck i läroböcker. Jag kommer i denna uppsats att analysera ett

antal läroböcker i samhällskunskap för gymnasiets treåriga/fyraåriga linjer/program, dels från 1970-

talet, dels från 2000-talet. Fokus för uppsatsen är hur arbetsmarknadens organisationer framställs i

läroböcker under respektive årtionde. 

Det finns många saker som skiljer 1970-talet från 2000-talet.  På 1970-talet befann sig

samhällsdebatten ideologiskt till vänster om var den befinner sig idag, globaliseringen hade inte gått

lika långt, Berlinmuren hade ännu inte fallit och Sverige hade ännu inte gått med i EU. På 70-talet

var fortfarande bilden av Sverige som en framgångssaga förhärskande. Staten uppfattades som

ansvarig för alla medborgare. Man försökte under 70- och 80-tal hålla skenet uppe av Sverige som

ett land som ständigt kunde genomföra sociala reformer. Men verkligheten var en annan. Sverige

hade under denna period ekonomiska problem och en växande statsskuld. Med den ekonomiska

krisen i början av 90-talet förändrades så sakta medborgarnas syn på vilka resurser som faktiskt

fanns i samhället. Det var inte längre lika självklart att samhället och välfärdsstaten ständigt kunde

förbättras, eller ens förbli som den var.  

En annan skillnad för samhällskunskapsläroböckerna på 70-tal och 2000-tal är att det under de olika

perioderna är olika styrdokument som gäller. På 70-talet var det Lgy70 och nu på 2000-talet är det

Lpf94. Lpf94 tillkom efter att många av de förändringar, som jag nämnde ovan, skett. Nämligen att

Berlinmuren fallit, att globaliseringen fått större genomslag, att 90-talets djupa ekonomiska kris var

ett faktum och att dessutom hördes alltfler nyliberala röster hördes i samhällsdebatten.  

Vad gäller läroböcker hände något omvälvande under 1990-talet. Då upphörde den statliga

granskningen av läromedel. Från och med 1991 är det fritt fram för förlagen att satsa på de

läroböcker som är mest attraktiva på marknaden. Detta är speciellt intressant med tanke på att

Lpf94:s kursplan i samhällskunskap är mycket vag, samtidigt som mycket forskning visar på att

läroboken i många fall i hög grad styr utformningen av undervisningen.      
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Allt som nämnts i det föregående kan tänkas ha inverkan på läroböckernas utformning och innehåll.

Trots detta uppfattar man som läsare innehållet i läroböcker som objektivt, sant och något som är

värt mödan att lära in. Vid närmare eftertanke inser man dock att läroböckers innehåll förändras

över tid. Detta är med all rätt. Det är i hög grad också så det bör vara för läroböcker i

samhällskunskap, som ju är ett aktualitetsämne, och vars läroböcker ständigt måste uppdateras. Men

det är ändå intressant att titta på hur man blev ”hänvisad” att uppfatta

arbetsmarknadsorganisationerna på 1970-talet och hur man blir ”hänvisad” att uppfatta

arbetsmarknadsorganisationerna idag.   

För mig som blivande lärare i samhällskunskap på gymnasiet är undersökningen ämnesmässigt

intressant på så sätt att den ger tillfälle till reflektion över vilka ”sanningar” som lärs ut och hur man

hanterar det faktum att världen förändras. Målet för undervisningen bör ju vara att ge eleverna en

gedigen bas att stå på inom ämnet, så att de, när de avslutat kursen i samhällskunskap, har kunskap

och förståelse för hur samhället fungerar idag. Men det är förstås också viktigt att  poängtera att det

vi lär oss idag, troligen kommer att förändras under elevernas livstid och att i detta läge uppmuntra

eleverna till att, utifrån den kunskap de fått i kursen, följa med i och delta i samhällsdebatten. 

1.1 Syfte, frågeställning och avgränsningar 

Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur framställningen av arbetsmarknadens organisationer

förändrats i samhällskunskapsläroböcker från 1970-talet och från 2000-talet. Jag kommer att koppla

de förändringar jag kan skönja i de undersökta läroböckerna till två saker: 1) Samhällsutvecklingen

och 2) Relevanta aspekter i läro- och kursplaner från 70-talet respektive 2000-talet. Detta utmynnar

i följande tre frågeställningar:    

Frågeställning
1) Hur har framställningen av arbetsmarknadens organisationer förändrats i

samhällskunskapsläroböcker mellan 1970-talet och 2000-talet vad gäller positiv och negativ

tendens?

2) Vilka samhällstendenser kan kopplas till den förändring som skett i framställningen av

arbetsmarknadens organisationer? 

3)  I vilken grad styr läro- och kursplaner, hur mycket, och vad som tas upp, om
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arbetsmarknadens organisationer i läroböcker på 1970-talet, respektive på 2000-talet? 

Inriktning på jämförbara linjer och program:

Fokus för uppsatsen är vad gäller 1970-talets läroböcker de som vände sig till tre- och fyra-åriga

linjer i årskurs 1. Dessa linjer var treårig humanistisk linje, treårig samhällsvetenskaplig linje,

treårig ekonomisk linje,  treårig naturvetenskaplig linje och fyraårig teknisk linje. I årskurs två och

tre vänder sig böckerna enbart till treårig humanistisk linje, treårig samhällsvetenskaplig linje och

treårig ekonomisk linje. Vad gäller samhällskunskapsläroböcker från 2000-talet tittar jag på böcker

som innehåller stoff för gymnasiets  A, B och C-kurser i samhällskunskap. A-kursen är en

kärnämneskurs som vänder sig till alla som går på gymnasiet. B-kursen är obligatorisk endast för

dem som går samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning samhällsvetenskap, medans C-kursen

är valbar. I övrigt är B och C-kurserna valbara kurser för elever på samhällvetenskapsprogrammet

med inriktning ekonomi, kultur eller språk. Detsamma gäller för elever på

naturvetenskapsprogrammet, där B och C-kurserna i samhällskunskap är valbara. 

Avgränsningar
Fokus för uppsatsen är hur de svenska arbetsmarknadsorganisationerna i Sverige framställs i

läroböcker på 1970-talet och 2000-talet. Jag har därför inte tagit med några internationella aspekter

vad gäller arbetsmarknadens organisationer. 

1.2 Forskningsanknytning
Det har skrivits en del vad gäller läroboksanalys genom åren. Ett av de tyngsta verken att referera

till och utgå ifrån är Herbert Tingstens bok med titeln ”Gud och fosterlandet, Studier i hundra års

skolpropaganda” som utgavs 1969. Tingsten går igenom ett mycket stort forskningsmaterial från

tiden då den allmänna och obligatoriska skolundervisningen infördes i Sverige, omkring år 1850,

fram till omkring 1950. Tingsten jämför också läroböckerna från den undersökta 100-årsperioden

med läroböcker från 1950- och 1960-tal, även om detta inte görs på ett lika omfattande eller

djupgående sätt som för läroböckerna från perioden 1850-1950 (Tingsten, 1969, s. 7). 

Det Tingsten kommer fram till i sin studie, är att läroböckerna från år 1850 och framåt i hög grad

framför propaganda i form av de idéer och värderingar som var förhärskande under olika

tidsperioder. Under stora delar av den undersökta perioden spelar religion och nationalism en

betydande roll. Tingsten påpekar, att även om samhällsutveckling förstås skedde under perioden
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1850-1950, så levde stämningar, opinioner och värderingar från sekelskiftet kvar i en sådan grad

fram till 1940/1950, så att det går att beskriva 1850-1950 som en period i lärobokssammanhang.

Däremot skedde genomgripande förändringar under 1950- och 60-talen. Här, säger Tingsten, är

skillnaden i exempelvis samhällsläroböcker enorm, i jämförelse med hur de såg ut före 1950.

Utvidgningen av perspektiv är påfallande. Mycket mer plats ges t ex åt internationella frågor och

andra religioner än kristendomen (Tingsten, 1969, s. 278). 

Från 1948, och allt starkare under kommande år, uttrycks i styrdokument, att svenskarna ska fostras

till demokrater. Här poängteras vidare att eleverna har rätt till saklig upplysning, i form av olika

ståndpunkter och perspektiv på de stora ideologiska och samhälleliga stridsfrågorna. Härefter bör

eleverna själva komma fram till en personlig åsikt (Tingsten, 1969, s. 280). 

Janne Holmen kommer i sin doktorsavhandling, ”Den politiska läroboken” från 2006, fram till att

läroböcker snabbt följer med i politiska förändringar, och att de på så sätt utgör en mycket bra

mätare på samhällsklimatet i ett land. Anledningen är att om läroboken ska ha framgång på

marknaden så måste den vara attraktiv för stora grupper i samhället. Och för att vara det, måste den

fånga upp de samhällsstämningar som råder, och människors aktuella syn på samhället. Pga av detta

är läroboken ytterst känslig för vad som uppfattas som politiskt korrekt i samhället under en viss

period (Holmén, 2006, s. 333f). 

Åsa Linderborg gör i sin doktorsavhandling ”Socialdemokraterna skriver historia” från 2001, en

kort genomgång av läroböcker i historia i relation till avhandlingens tema. En generell slutsats hon

drar är att alla läroböcker uttrycker den borgerliga hegemonins fundament. Detta innebär att

kapitalismen prisas, likaså entreprenörerna, uppfinningarna, teknikutvecklingen, industrialismen,

markandsekonomin, klassamarbetet och den lugna samhällsutvecklingen. Men att uppfattningen av

arbetarrörelsen ändras över tid. Vad gäller läroböcker specifikt från perioden 1950-1999 skriver hon

att 1970-talet uppvisar den mest radikala historieskrivningen och att striden för demokrati under 70-

talet främst tillskrivs arbetarrörelsen. Under 1990-talet återkommer dock liberalerna, demokratin

framställs nu som både liberalernas och socialdemokraternas verk. I en del läroböcker menar man

att samarbetet mellan socialdemokratiska partiet (SAP) och LO (Landsorganisationen) är naturligt.

Linderborg skriver vidare att från 1950-talet och framåt är socialdemokratin betydligt mer

framträdande i läroböckerna. Men att läroböckerna, i enlighet med den borgerliga hegemonin, också

hyllar entreprenörerna och industrialismen och starkt hävdar vikten av ett fritt näringsliv och

klassamarbete. (Linderborg, 2001, s. 402-408) 
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2) Teoretiska utgångspunkter

2.1 Vem och vad utformar läroböckerna?
Ett antal förhållanden kan antas påverka utformningen av läroböcker. Några av dessa är: Statlig

kontroll i form av läroplaner och kursplaner, samhällsklimatet, och lärobokstradition/gamla

fördomar. Läroböcker har ofta kritiserats för att i grunden vara ett konservativt och

”trögföränderligt medium”. Frågan är om detta är sant eller om bilden måste nyanseras. Är det

kanske t.o.m. så att läroböcker istället är utmärkta redskap för att mäta temperaturen i samhället

under olika tidsperioder - att läroböckerna relativt exakt anger var folkopinionen befinner sig

(Holmén, 2006, 12f, 24ff).

2.2 Politisk historia och samhällsutveckling
En spännande utgångspunkt i  analys av läroböcker är just samhällsklimatet och

samhällsutvecklingen. Vi ska därför gå igenom relevant politisk historia. Denna kommer i

slutdiskussionen att relateras till resultaten i denna läroboksanalys. Man kan anta att läroböcker

påverkas av samhällets ekonomiska, sociala och politiska strömningar. Detta avsnitt ger en

bakgrund till den samhällssituation som rådde på 1970-talet, och vad som ledde fram till den

situation som vi har idag på 2000-talet. 

Sverige industrialiserades med början under 1800-talets andra hälft. Under samma period började

uppbyggandet av fackföreningsrörelsen och 1898 skapades LO som en samordnande facklig

organisation för att stå starkare gentemot arbetsgivaren. Arbetsgivarna var inte sena i att ta efter

detta initiativ och grundade 1902 SAF.         

Från 1932 fram till 1976 regerade socialdemokraterna oavbrutet Sverige. Socialdemokraterna

fattade en rad beslut som utgjorde basen för den svenska välfärdsstaten. Dessa välfärdsåtgärder

bekostades med ökade progressiva skatter, bolagsskatten förblev dock låg. Folkhemsbygget hade

påbörjats.(Hadenius, 2003, 60ff) 

1938 undertecknade arbetsmarknadens parter (LO och SAF) det historiska Saltsjöbadsavtalet. Detta

syftade till att hålla arbetsmarknaden konfliktfri och att arbetsmarknadens parter skulle söka

lösningar i samförstånd istället för att gå ut i strejk eller försätta de anställda i lock-out (Hadenius,

2003, s. 63f). Denna samförståndsanda kom att prägla svensk arbetsmarknad ända fram till 1970-

talet då ”Saltsjöbadsandan” ersattes av lagstiftning på arbetsmarknadsområdet. 
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Kopplingen mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna växte fram. I den historik

socialdemokraterna själva skapat under årens lopp framställs det som att ”..arbetarklassen,

fackföreningsrörelsen och socialdemokratin ”är ett och odelbara”, att socialdemokratin uttolkar,

uttrycker och företräder arbetarklassens intressen.” (Linderborg, 2001, s. 158)

Mot slutet av 60-talet blåste kraftiga vänstervindar i Sverige. Välfärdsstaten och socialdemokratin

ifrågasattes av vänstern. Som ett svar på detta beslöt sig socialdemokraterna för att börja föra en ny

näringspolitik. Bl.a. inrättades en statlig investeringsbank i slutet av 60-talet. Dels inrättades den för

att skapa dynamik bland företag, och sysselsättning, dels kunde den ses som ett svar till dem som

anklagade socialdemokratin för att ha ”stelnat” och glömt det ”tredje steget”, ekonomisk demokrati

(socialisering av näringslivet) (Hadenius, 2003, s. 134, 143). För en majoritet av de ledande inom

socialdemokratin var det dock viktigare att det gick bra för näringslivet och att staten skapade bra

förutsättningar för företagande, än vem som ägde företagen. Detta även om frågan om ekonomisk

demokrati var viktig för vissa grupper inom socialdemokratin (Linderborg, 2001, s. 368f). 

På 1970-talet förändrades mycket. Från ständig ekonomisk tillväxt på 50- och 60-talen kom nu

lågkonjunktur, arbetslöshet och hög inflation. Dessutom utbröt vilda strejker, bl.a. vid gruvan i

Kiruna, och det var socialdemokraterna och LO arbetarna kritiserade. Dessa organisationer stod

alltså inte längre lika säkra gentemot arbetarna, de var sårbara. (Hadenius, 2003, s. 145-150). Under

denna tid tar också en idédebatt i marxistisk anda fart i samhället och inom socialdemokratin.

Begrepp som arbetarklass, klassamhälle och förtryck revitaliseras. Vidare kommer ägandefrågor

inom näringslivet och makten på arbetsplatsen upp på dagordningen (Linderborg, 2001, s. 226).  

Under 1970-talet skapades det mesta av den arbetslagstiftning som till stora delar gäller än idag. Att

skapa denna lagstiftning var ett avsteg från Saltsjöbadsandan från 1938, där regeln var att

arbetstagare och arbetsgivare själva skulle göra upp om avtal på arbetsmarknaden, utan statlig

inblandning. Initiativet till den nya lagstiftningen kom från LO, som krävde att regering och riksdag

skulle förändra lagstiftningen så att arbetsgivarnas makt på arbetsplatsen minskade.

Socialdemokraterna var inte emot denna utveckling, utan accepterade LO:s krav och började utreda

hur reglerna på arbetsmarknaden kunde förändras. 1974 trädde lagen om anställningstrygghet i kraft

(LAS), och 1977 trädde medbestämmandelagen (MBL) i kraft (Hadenius, 2003, 155f). 

Utmärkande för 70-talet var att arbetsmarknadens organisationer ökade sitt inflytande. De spelade

en viktig roll i många frågor och kunde, pga av att i stort sett alla anställda tillhörde LO, TCO eller
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SACO, hävda att de på god grund  företrädde de anställda. Även på arbetsgivarsidan var

organisationsgraden mycket hög. Kontakten mellan de politiska partierna och arbetsmarknadens

organisationer var tät (Hadenius, 2003, s. 156). 

Löntagarfonderna togs upp av LO första gången 1971. Syftet med dem, var från LO:s sida, att öka

fackets, och därmed de anställdas, inflytande över ekonomin i företagen. Socialdemokraterna var

passiva till LO:s förslag, men de borgerliga partierna betraktade det som att socialdemokraterna i

stort sett accepterat förslaget om löntagarfonder. I valrörelsen 1976 talades det om att arbetstagarna

genom löntagarfonderna gradvis skulle ta makten över företagen och att detta var en ny form av

socialism. Socialdemokraterna förlorade valet 1976 och kom tillbaka till makten först efter 6 år,

1982. Detta trots att den stora frågan i valrörelsen 1982 var just löntagarfonderna. LO och

socialdemokraterna försökte på olika sätt att göra fonderna de mindre ”farliga”. I valrörelsen

framställdes de mer som medel för att komma tillrätta med den ekonomiska krisen i Sverige, än att

ändra ägarstrukturen i samhället. Arbetsgivare och näringsliv engagerade sig kraftigt mot

löntagarfonderna (Hadenius, 2003, s. 164ff). 

Det bör dock sägas att det råder viss oklarhet angående huruvida socialdemokraterna var för

löntagarfonder eller inte. I flera källor (t.ex. Linderborg och Kjell-Olof Feldts ”Alla dessa dagar”)

framtonar bilden av att det är LO som utformar löntagarfonderna (vilket det till en början också var)

och att socialdemokraterna, i sitt nära samarbete med LO, utan eftertanke, står bakom dem.

Löntagarfonderna blev ett trauma och ett stort misslyckande för socialdemokratin. Att socialisera

näringslivet var trots allt inget mål man egentligen hade inom socialdemokratin. Det viktiga för

socialdemokratin var inte ägarfrågan, det viktiga var att industrin gick bra. För om industrin gick

bra kunde Sverige uppnå full sysselsättning och utrymme för sociala reformer (Linderborg, 2001, s.

246f). 

Både 1970-talet och 80-talet präglades av ekonomiska problem som tog sig olika uttryck. I kort

sammanfattning kan man säga att Sverige under dessa årtionden hade en ekonomi i obalans och att

politikerna med konstgjord andning på olika sätt försökte att upprätthålla välfärdsstaten och

dessutom genomföra ytterligare reformer. Medborgarna var inte heller speciellt krismedvetna, utan

hade vant sig vid ständiga välfärdsreformer från 1950- och 60-talen när tillväxten ökade och

”kakan” att fördela växte. Nivån i välfärdsstaten kunde under 1970- och 80-talen dock bara

upprätthållas med hjälp av ständigt ökad upplåning i utlandet och devalvering av kronan för att öka

den svenska konkurrenskraften internationellt. Detta alltmedan de svenska lönerna steg, vilket
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också inflationen gjorde. Detta var en av orsakerna till att svensk ekonomi urholkades, vilket

resulterade i 1990-talets omfattande ekonomiska kris.

 

Socialdemokraterna behöll makten under hela 1980-talet, trots de växande nyliberala tendenserna.

Man kunde också skönja splittring inom det socialdemokratiska partiet där vissa stod för förnyelse

(t.ex. Kjell-Olof Feldt) medan andra stod för att bevara det gamla (t.ex. Sten Andersson). I

samarbetet mellan socialdemokraterna och LO uppstod också sprickor (”rosornas krig”). Kjell-Olof

Feldt menar att ”LO under 1980- och 90-talet varit en bromskloss av kolossalformat när det gäller

ideologisk förnyelse och statsfinansiellt ansvar.” (Linderborg, 2001, s. 159) 

Var står vi idag? 1990-talets kris gjorde att människor på allvar började bli varse det ekonomiska

läget i landet. Välfärdsstaten, och ständiga välfärdsreformer, var inte längre lika självklart.

Förutsättningarna hade förändrats. Socialdemokraterna under Göran Persson sanerade den svenska

ekonomin kraftigt under 90-talet, vilket gjorde att ekonomin förbättrades. Samtidigt ökade

arbetslösheten och sjukskrivningarna. I dagens samhällsdebatt är frågan om vad välfärdsstaten kan/

bör prioritera högst aktuell. Däremot är frågor som arbetsplatsdemokrati och löntagares ägande i

näringslivet ej stora samhällsfrågor, som de var under 1970-talet och i början av 80-talet. Vidare är

LO och socialdemokraterna är inte längre lika tätt sammanflätade som de var före slutet av 80-talet. 

Sedan 1990-talet har de nyliberala tendenser i samhället ökat (kanske redan sedan längre tid

tillbaka). Marknaden och företagen har blivit viktigare. I och med globaliseringen och Sveriges

medlemskap i EU har de nationella politikerna inte heller lika mycket makt som tidigare.   

2.3 Vad står i läroplanerna – Lgy 70 och Lpf 94?
En annan faktor som kan antas påverka läroböcker, är läroplaner. Här följer en genomgång av

läroplanerna som gällde under 1970-talet och läroplanen som gäller idag på 2000-talet.  

Lgy70 och Lpf94-allmänna delar

Lgy70 består av en allmän del (del I) och en supplementdel (del II). Den allmänna delen innehåller

mål och riktlinjer och allmänna anvisningar, som gäller för hela gymnasieskolan. Vidare innehåller

den tim- och kursplaner för de olika linjerna. Supplement II går betydligt djupare in på kursernas

innehåll och upplägg och återger, förutom kursplaner, även innehåll i de olika årskurserna för t.ex.

samhällskunskap och ger allmänna riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas. 
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Man skulle kunna säga att Lgy70:s allmänna del (del I) återfinns i Lpf94:s läroplan som tar upp

generella riktlinjer för gymnasieskolans värdegrund, uppgifter, mål och riktlinjer. Vid genomgång

av texten i de båda dokumenten på jakt efter saker som relaterar till arbetsmarknad är dokumenten

relativt likartade (Lgy70 går dock mer in i detalj). Man tar i båda dokumenten upp gymnasieskolans

roll i att förbereda eleverna på det kommande arbetslivet. I båda dokumenten lägger man vikt vid att

arbetsmarknaden är föränderlig och att eleverna måste förberedas på att detta är fallet. I Lgy 70

omnämns anställd och arbetstagare, medan man i Lpf94 har mer neutrala ordval, som att förstå hur

yrkes/arbetslivet fungerar, vilket öppnar upp för andra sätt att agera och andra roller i arbetslivet.

(Lgy70, allmän del, s. 17-73, Lärarens handbok, Lpf94, s 37-50) Generellt sett liknar de allmänna

avsnitten i Lgy70 och Lpf94 varandra vad gäller referenser till arbetsmarknaden i såpass hög grad

att det är svårt att dra några långtgående slutsatser om skillnaderna.

Nedan följer an jämförelse mellan Lgy70:s supplement II vad gäller samhällskunskap för

gymnasieskolans tre- och fyraåriga linjer, och kursplanen för 2000-talets gymnasieskola i

samhällskunskapens kurser A, B och C. Lgy 70 är mycket detaljerad i sina instruktioner, motsatsen

gäller för Lpf94, som är mycket vag.  

Lgy70 – samhällskunskap för gymnasiets 3- och 4-åriga linjer

”Mål

Eleven ska genom undervisning i samhällskunskap 

• skaffa sig kunskap om befolkning, bebyggelse, näringsliv, ekonomi, samt sociala och

politiska förhållanden i nutiden, 

• förvärva förståelse för samhällets funktion och föränderlighet samt

• på grundval av förvärvade kunskaper och färdigheter analysera och diskutera

samhällsfrågor” (Lgy 70, supplement II, 1970 och 1978)

”Huvudmoment

• Befolkning, bebyggelse och näringsliv under skilda naturbetingelser samt med olika

ekonomiska, politiska och sociala förhållanden.

• Samhällsekonomi och ekonomisk politik.

• Samhällsplanering
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• Statsskick, politiskt liv, politiska åskådningar

• Opinionsbildning.

• Internationell politik och ekonomi.

• Aktuella samhällsfrågor ” (Lgy 70, supplement II, 1970 och 1978)

Efter dessa mål och huvudmoment tar man upp delmoment och underrubriker till dessa för de olika

årskurserna i gymnasiet. Ett antal av dessa anknyter till arbetsmarknadens organisationer. Efter

delmoment och underrubriker kommer kommentarer och anvisningar till delmoment och

underrubriker. I 1970 års supplement berörs följande i anknytning till arbetsmarknadens

organisationer: 

I delmomentet ”Aktuella utvecklingstendenser i Sveriges näringsliv” skriver man att det är naturligt

att ta upp arbetsmarknadsorganisationerna och deras verksamhet. 

I delmomentet ”Samhällsekonomisk balans” bör arbetsmarknadsorganisationernas betydelse

betonas och deras lönepolitik noggrant gås igenom. 

I delmomentet ”Statsskick, politiskt liv, politiska åskådningar” skriver man följande: Inom

organisationsväsendet bör t ex olika fackliga gruppers anknytning till politiska åskådningar och

deras programmässiga aktivitet behandlas. Vidare att organisationsväsendets medverkan i den

politiska processen måste tillmätas stort intresse och att skildringen av de stora organisationerna

därför kan inordnas under synpunkter på deras aktivitet som opinionsbildande och utredande organ.

Organisationernas utrednings- och planeringsarbete, funktioner som remissinstanser och med

statsmakterna överläggande parter liksom aktivitet som påtryckningsgrupper bör enligt kursplanen

också ges stort utrymme. Detsamma gäller organisationernas ekonomiska verksamhet eller

medlemstjänst och den åsiktspåverkan som är riktad mot allmänheten.

I delmomentet ”Opinionsbildning” tas den organiserade opinionsbildningen i samhället upp. Denna

kommer bl.a. från politiska partier och organisationer. Det står också att några synpunkter på

beslutsfattandet i samhället bör göras. Och vidare, om man följer linjen beredning, beslutsfattande,

verkställighet och kontroll kan det vara av intresse att belysa initiativet från bl.a. organisationerna

och organisationernas medverkan i förvaltningen (Lgy70, 1970, s. 310-314). 
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Förändringar i samband med att Lgy70 uppdateras 1978

1978 görs vissa förändringar i supplement II i Lgy70. Eftersom tre av de sex läroböcker från 1970-

talet som ingår i denna uppsats analys gavs ut 1978 eller efter 1978 är det nödvändigt att utröna

vilka skillnaderna är mellan supplement II från 1970 och supplement II från 1978.    

Vid genomgång av de olika delmomenten framkommer följande: ”Arbetsmarknadsfrågor” har

tillkommit som eget delmoment istället för att, som det gjorde 1970, delvis ingå i delmomentet

”Aktuella utvecklingstendenser i svenskt näringsliv” och andra delmoment.

Arbetsmarknadsfrågor måste därför anses ha uppgraderats mellan 1970 och 1978. I delmomentet

”Arbetsmarknadsfrågor” sägs att det är av vikt att ta upp avtalsförhandlingar och betydelsen av

facklig verksamhet. Eleverna ska komma ut på olika arbetsplatser och diskutera fackliga frågor,

synen på arbetsförhållanden, könsdiskriminering, utslagningsmekanismer och barnomsorg. Vidare

bör skiftarbete tas upp. Medbestämmande är viktigt för att kunna förbättra arbetsmiljön. Eleverna

bör komma till insikt om det medinflytande de kan ha genom bl.a. fackliga organisationer. Här

berörs också den betydelse lagstiftningen om styrelserepresentation, medbestämmande och

anställningstrygghet har.

Ett annat delmoment av relevans vars innehåll förändrats är ”Den demokratiska beslutsprocessen”,

där hälften av momentet nu ägnas åt demokrati i skolan, i hemmet och på arbetsplatsen. I 1970 års

version av supplement II ingick den demokratiska beslutsprocessen i delmomentet ”Statsskick,

politiskt liv och politiska åskådningar”. I instruktionerna för detta delmoment 1970 nämns inte

skola, hem och arbetsplats i relation  till demokrati specifikt (Lgy70, 1978, 7ff). 

Slutsatser att dra av ovan jämförelse och efter att ha läst kommentarerna till delmomentet ”Den

demokratiska beslutsprocessen” är att större fokus läggs på elevernas eget demokratiska utövande, i

miljöer som är deras egna (skola, hem, arbetsplats). I dessa miljöer ska beslutsfattande ske

demokratiskt, eleverna ska bli medvetna om detta och övas i att agera demokratiskt.        

Att ”Arbetsmarknadsfrågor” blivit ett eget delmoment bör tolkas som att området ges större

betydelse och utrymme. Skillnader från 1970 är att eleverna 1978 ska komma ut på arbetsplatser

och diskutera både allvarliga och obekväma frågor med olika människor i arbetslivet. Vidare

poängteras vikten av att ta upp den lagstiftning som nu finns på arbetsmarknadsområdet vad gäller

medbestämmande, anställningsskydd och styrelserepresentation och det medinflytande som kan ske
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via facket. Detta togs av förklarliga skäl inte upp i supplementet från 1970, då den aktuella

lagstiftningen då ännu inte hade tillkommit. 

Lpf94 – kursplan i samhällskunskap

Lpf94 är, som nämnts tidigare, inte tillnärmelsevis lika detaljerad som Lgy70 är, på något plan.

Nedan nämns de allmänna strävansmålen inom samhällskunskapsämnet för gymnasiet.

I Lpf 94:s kursplan för samhällskunskap står i de allmänna strävansmålen följande:

”Mål att sträva mot

Skolan ska i sin undervisning i ämnet samhällskunskap sträva efter att eleven

• omfattar och praktiserar demokratins värdegrund och förstår hur olika perspektiv och

ideologier ger olika sätt att uppfatta samhället, 

• utvecklar kunskaper om och förståelse av hur politiska system fungerar, 

• utvecklar förmågan att delta i och påverka politiska beslut, 

• utvecklar kunskap om och förståelse av det mångkulturella samhället, 

• utvecklar kunskap om och förståelse för olika grupper av nationella minoriteter, 

• utvecklar kunskaper om de mänskliga rättigheterna samt individens rättigheter och

skyldigheter i samhället, 

• fördjupar sina kunskaper om och reflekterar över samarbete och konflikter i internationella

relationer, 

• fördjupar sin förståelse av såväl det svenska som det internationella samhället i historisk

belysning, 

• utvecklar kunskaper för att kunna ta ställning och agera i lokala, regionala och globala

frågor som är av betydelse för ett ekologiskt hållbart samhälle, 

• utvecklar förmåga att kritiskt granska samhällsförhållanden samt sin förmåga att kunna se

konsekvenser av olika handlingsalternativ för sig själv och för samhället, 

• utvecklar sin förmåga att formulera frågor, argumentera och uttrycka ståndpunkter samt

utvecklar den egna förmågan att aktivt delta i samhällslivet och påverka

samhällsutvecklingen, samt utvecklar sin förmåga att använda olika metoder vid arbetet med

samhällsfrågor och övas i ett alltmer vetenskapligt förhållningssätt.” (Skolverket, 2000,

Kursplan, Samhällskunskap, SKOLFS: 2000:7) 
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I Lpf94:s kursplan för samhällskunskap nämns ordet arbetsmarknad aldrig, än mindre

arbetsmarknadens organisationer. Eftersom kursplanen är så vag i sin formulering har jag försökt att

leta efter uttryck som man på något sätt skulle kunna applicera på arbetsmarknadens organisationer.

I delen ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” sägs bl.a. följande: Det är centralt att eleverna får

kunskap om samhällsfrågor och förståelse av samhället i tid och rum, och att det är viktigt att ta upp

politiska och ekonomiska aspekter när man studerar samhällsfrågor. Vidare att begrepp som

inflytande, makt, konflikt, ideologi, klass, intresse och påverkan är intressanta att diskutera. Man

skriver att valet av studieobjekt ska vara samhällsfrågor och att samhällskunskap är ett

aktualitetsämne. 

I ovan innehållsliga utdrag från kursplanen skulle man kunna välja  arbetsmarknadens parter då man

diskuterar politiska och ekonomiska aspekter i samhället. Vidare är det intressant att ta upp

arbetsmarknadens parter i diskussioner om inflytande, makt, ideologi och påverkan. Man kan också

leta upp en specifik, aktuell samhällsfråga som berör arbetsmarknadens parter, som är värdefull att

studera.   

I mål som eleven ska ha uppnåt efter avslutad A-kurs i samhällskunskap står att eleven ”ska kunna

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt, och kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och

sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl vårt eget samhälle som det

internationella samhället”. Min kommentar till detta är att ett demokratiskt arbetssätt är något man

ofta eftersträvar på en arbetsplats, och arbetsmarknadens organisationer i hög grad format och

fortfarande formar vårt samhälle.

Målen för B- och C kurs skiljer sig inte så mycket från A-kursens. Skillnaden består i stort sett av

att analysen blir mer avancerad, samhällsfrågorna man arbetar med mer komplexa, man drar fler

slutsatser själv och arbetar överhuvudtaget mer självständigt på en mer komplex och avancerad

nivå. Arbetsmarknadens organisationer skulle kunna väljas som samhällsfråga att studera även på

B- och C-kurs, då frågan i vissa delar är komplex, kan analyseras på hög nivå, går att arbeta

självständigt med och går att dra slutsatser av (Skolverket, 2000, Kursplan, Samhällskunskap,

SKOLFS: 2000:7).
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3) Material och metod

3.1 Material
Jag kommer att använda mig av följande material i uppsatsen: Två läroboksserier i samhällskunskap

från 1970-talet för gymnasiet och två läroböcker i samhällskunskap från 2000-talet, även dem för

gymnasiet. Vidare kommer jag att använda läroplaner och kursplaner från 1970-talet och  läroplan

och kursplaner för 2000-talet. Jag kommer också att använda mig av böcker och avhandlingar i

uppsatsen.  

Läroböcker från 1976 till 1980. Det aktuella styrdokumentet under denna period är Lgy70:

Politik: Samhällskunskap för gymnasieskolan, årskurs 1, för H, S, E, N, T, (utkom 1974)

Politik: Samhällskunskap för gymnasieskolan, årskurs 2 för H, S, E (utkom 1975)

Politik: Samhällskunskap för gymnasieskolan, årskurs 3 för H, S, E (utkom 1976)

Världen -  vårt samhälle 1, Samhällskunskap för gymnasieskolans 3- och 4-åriga linjer, H, S, E, N, 

T (utkom 1978)

Världen -  vårt samhälle 2, Samhällskunskap för gymnasieskolans 3- och 4-åriga linjer, H, S, E

(utkom 1979)

Världen -  vårt samhälle 3, Samhällskunskap för gymnasieskolans 3- och 4-åriga linjer, H, S, E

(utkom 1980)

Läroböcker från 2006 till 2008. Det aktuella stydokumentet under denna period är Lpf94:

Zigma: Samhällskunskap, A, B- och C-kurs (2006)

Millennium, Samhällskunskap A-B-C (2007)

Läroböckerna, som utgör det material som undersöks och analyseras i uppsatsen beskrivs närmare i

kapitlet för resultatredovisning och analys (kapitel 4).

3.2 Motivering av valda läroböcker
För att kunna jämföra läroböckerna gäller det att de vänder sig till likartade läsare. De valda

läroböckerna riktar sig alla till teoretiska program/linjer på gymnasiet som är antingen 3- eller 4-

åriga. Böckerna från 1970-talet riktar sig i årskurs 1 till de som går humanistisk,

samhällsvetenskaplig, ekonomisk, naturvetenskaplig och teknisk linje. I årskurs 2 och 3 till
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humanistisk, samhällsvetenskaplig och ekonomisk linje, alltså de linjer som läste mest

samhällskunskap. Läroböckerna från 2000-talet omfattar A, B- och C-kurs, vilket innebär att de i

omfång bör innehålla det man kan förvänta sig tas upp på dessa kurser inom samhällskunskap. Alla

böcker vänder sig alltså till de elever som förväntas läsa mest samhällskunskap på gymnasiet. Den

internationella tillvalskursen (2000-tal) i samhällskunskap är inte relevant då jag i uppsatsen

fokuserar på arbetsmarknadens organisationer i svenskt perspektiv.  

Ett annat motiv bakom valet av läroböcker är i hur många upplagor de kommit ut. Eftersom det inte

är möjligt att få reda på i hur många exemplar läroböcker tryckts upp är antalet upplagor ett mått

man kan gå på för att försäkra sig om att den aktuella läroboken har ansetts vara gångbar. Politik:

samhällskunskap för gymnasieskolan har kommit ut i fyra upplagor mellan 1974 och 1986. Världen

vårt samhälle har kommit ut i tre upplagor mellan 1978 och 1991. Zigma har kommit ut i sex

upplagor mellan 1994 och 2006 och Millenium har kommit ut i fyra upplagor mellan 1998 och

2007.

3.3 Metod
Jag kommer i uppsatsen att göra en läroboksanalys av samhällskunskapsböcker för gymnasiet. Två

av böckerna är från 1970-talet och två av böckerna är från 2000-talet. Här följer en beskrivning av

hur jag gått tillväga i mitt arbete med uppsatsen. 

Jag började med gå igenom vilka läroböcker som skulle kunna vara relevanta för studien. Valet föll

på två läroboksserier från 1970-talet som tryckts i flera upplagor. Detsamma gäller de läroböcker

jag valde från 2000-talet. Jag kontrollerade också noga att alla läroböckerna vände sig till en

likartad publik. Jag började sedan att gå igenom böckerna i syfte att identifiera ett relevant

undersökningsobjekt. Ett antal kriterier måste uppfyllas, bl.a. att undersökningsobjektet både togs

upp på 70-talet och 2000-talet och att det gick att relatera till någon teoretisk utgångspunkt. Efter

viss eftertanke föll valet av undersökningsobjekt på arbetsmarknadens parter. 

Härefter påbörjade jag analysen av läroböckerna. Det krävdes ett stort antal läsningar, både i detalj

och mer översiktlig läsning, för att kunna avgöra vari skillnaderna i framställningen av

arbetsmarknadens organisationer bestod. Resultaten av dessa läsningar återfinns i

resultatredovisning och analys, i kapitel 4 i uppsatsen. 
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I analysen av läroböckerna identifierade jag i vilka sammanhang arbetsmarknadens parter togs upp,

och hur arbetstagar- respektive arbetsgivarorganisationerna framställdes. Jag klassificerade sedan

varje identifierat avsnitt på en femgradig skala enligt följande: mycket negativ (MN), negativ (N),

neutral (neutral), positiv (P) och mycket positiv (MP). Jag har alltså i analysen arbetat med positiv

och negativ tendens.   

Vid klassificering av material är det viktigt att tänka på reliabiliteten, vilket innebär att klasserna

motsvarar verkligheten. Såvitt jag kan bedöma så motsvarar de klasser jag ställt upp verkligheten. I

den kvalitativa analys jag gjort av texterna i läroböckerna, framgår efter noggrann läsning och

bedömning om framställningen är negativ, positiv osv. Nästa punkt att ta hänsyn till vid

klassificering är validiteten, vilket innebär att klasserna som man skapar ska vara lämpliga för sitt

vetenskapliga syfte. Eftersom jag i undersökningen vill få fram positiv och negativ tendens vad

gäller hur läroböckerna framställer arbetsmarknadens organisationer på 70- respektive 2000-tal,

måste även validitetskravet anses vara uppfyllt. Ytterligare ett krav som ska uppfyllas är

fullständighet. Detta innebär att klasserna ska vara uttömmande, inget resultat ska hamna vid sidan

av klassifikationssystemet. Detta krav uppfylls i uppsatsen. Ett sista krav är att klasserna ska vara

oberoende, alltså att det ska finnas klara gränser mellan klasserna. Jag anser att det finns tydliga

gränser mellan mina klasser (Ejvegård, 1993 s. 41) 

Nästa steg var att ställa samman resultaten i en tabell för att göra resultatet så åskådligt som möjligt,

för att sedan kunna relatera de till de teoretiska utgångspunkterna, och uppfylla syftet samt besvara

frågeställningarna. 

För att analysera texterna använde jag mig genomgående av kvalitativ textanalys, med vissa inslag

av lingvistisk textanalys. I den lingvistiska textanalysen tittade jag främst på ordval. I vissa fall

tittade jag också på ett av transitivitetens fundament, deltagare. Och då vem som tillåts vara aktiv

(agent) och vem som är deltagare som påverkas av processen (Bergström & Boréus, 2005, 282f,

286).

Vid kvalitativ analys finns alltid en risk att personliga erfarenheter och åsikter påverkar tolkningen.

Jag har dock varit medveten om denna risk i samband med analysen, och ansträngt mig för att göra

en så objektiv analys som möjligt.
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4) Resultatredovisning och analys
I detta kapitel används ett klassificeringssystem med följande steg och förkortningar: Mycket

negativ (MG), negativ (N), neutral (neutral), positiv (P), mycket positiv (MP).

Arbetstagarorganisationer förkortas (AT) och arbetsgivarorganisationer fökortas (AG).

Förkortningar anges efter varje analys. Dessa räknas sedan ihop i slutet av varje kapitel i en

resultatsammanställning. 

4.1 Läroboksserie 1: Politik: Samhällskunskap för gymnasieskolan
Läroboken för årskurs 1 i denna läroboksserie är författad av Alf Ekström, Ingemar Larsson, Ulf

Staberg och Morgan Williamsson. Den är utgiven av förlaget Esselte Studium AB, 1974. Läroboken

är avsedd för gymnasiets treåriga humanistiska, samhällsvetenskapliga, ekonomiska,

naturvetenskapliga och fyraåriga tekniska linje. 

Läroboken för årskurs 2 i denna läroboksserie är författad av Alf Ekström, Torbjörn Hols och

Morgan Williamson. Även denna bok är utgiven av Esselte Studium AB, men ett år senare, 1975.

Läroboken för årskurs 2 vänder sig till en mindre publik, nämligen enbart gymnasiets treåriga

humanistiska, samhällsvetenskapliga och ekonomiska linjer. 

Läroboken för årskurs 3 i den aktuella läroboksserien är författad av Alf Ekström, Kung, Ingemar

Larsson, Thuren och Morgan Williamson. Boken kom ut 1976 från förlaget Esselte Studium AB och

vänder sig till gymnasiets treåriga humanistiska, samhällsvetenskapliga och ekonomiska linjer

(samma som årskurs 2).     

Läroboksseriens upplägg och allmänna framtoning

Boken som avser årskurs 1 omfattar följande huvudmoment: Jordens och Sveriges befolkning;

Arbetsmarknadsfrågor; Utbildningsfrågor; Opinionsbildning; samt Val och partier. Boken omfattar

totalt 150 sidor. Boken som avser årskurs 2 omfattar huvudmomenten: Näringsliv och

resursfördelning; Ekonomisk utveckling – ekonomisk tillväxt; Internationell ekonomi och

utrikeshandel; samt Ekonomisk politik – ekonomiska system och är 152 sidor lång. Slutligen, boken

som avser årskurs 3 går in på områdena Politiskt liv och politiska åskådningar; Bebyggelse och

samhällsplanering; samt Internationell politik och omfattar 110 sidor.  

Böckerna i den aktuella läroboksserien ger generellt sett ett objektivt och seriöst intryck. Författarna

håller distans till läsaren, och framstår som neutrala. Böckerna är relativt detaljrika och går till
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botten med att förklara olika typer av orsakssamband. Bilderna i böckerna illustrerar det som skrivs

i texten på ett nyanserat sätt.

Arbetsmarknadsorganisationerna i Politik: Samhällskunskap för gymnasieskolan för årskurs 1
Boken som avser årskurs 1 omfattar alltså följande huvudmoment: Jordens och Sveriges

befolkning; Arbetsmarknadsfrågor; Utbildningsfrågor; Opinionsbildning; samt Val och partier.

Boken omfattar totalt 150 sidor. Uppsatsens fokus, arbetsmarknadens organisationer, tas upp i två

av bokens huvudmoment: Arbetsmarknadsfrågor, samt i huvudmomentet Val och partier. I den

innehållsliga genomgången och den kvalitativa analysen nedan börjar vi med Arbetsmarknadsfrågor

för att sedan gå vidare med relevanta delar av Val och partier. 

4.1.1 Arbetsmarknadens organisationer i läroboken för årskurs 1,
innehållslig genomgång, analys och resultatsammanställning

I huvudmomentet Arbetsmarknadsfrågor tas arbetsmarknadens organisationer upp i kapitlet

”Parterna på arbetsmarknaden och lönebildningen” under de två underrubrikerna

”Arbetsmarknadsorganisationerna och lönebildningen i Sverige” och ”Företagsdemokrati”. Vi

börjar med ”Arbetsmarknadsorganisationerna och lönebildningen i Sverige”. 

Underrubriken ”Arbetsmarknadens organisationer och lönebildningen i Sverige”

I korthet tas under underrubriken ”Arbetsmarknadsorganisationer och lönebildning i Sverige” LO:s

och SAF:s organisationsstruktur upp och vilka medlemstal arbetsgivar- och

arbetstagarorganisationer har. Stort fokus läggs på avtalsrörelsen,  de centrala förhandlingarna

mellan arbetsmarknadens parter och, inte minst, på fackföreningsrörelsens lönepolitiska mål. 

Analys

Förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter om löner och centrala kollektivavtal framställs

som något som kommer till i samförstånd och lugn. Processen är väl reglerad, beprövad och både

arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer accepterar reglerna fullt ut. Båda parter är

pålitliga och vill behålla lugnet på arbetsmarknaden. Det enda orosmomentet är de vilda strejkerna,

som man inte riktigt kan förklara. (AT-P, AG-P)

När löner och lönepolitiska mål tas upp framställs arbetstagarorganisationerna, och då framförallt

LO, i mycket god dager. I boken står att arbetstagarorganisationerna har en mycket stark ställning
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och att det i hög grad är tack vare dem som svenska löntagare fått jämförelsevis bra löner i

förhållande till anställda i andra länder. En annan positiv punkt som tas upp är att fackföreningarna,

och då främst LO, driver den ”solidariska lönepolitiken”, som syftar till att minska

inkomstskillnaderna i samhället. I ett diagram visas hur löneskillnaderna minskat mellan 1959 och

1972 och i bildtexten står att detta anses vara ett resultat av den ”solidariska lönepolitiken” (AT-MP)

Under den aktuella underrubriken skrivs relativt lite om arbetsgivarorganisationerna. Det som skrivs

är relativt neutralt, men med negativa inslag. Som läsare får man uppfattningen av att

arbetsgivarorganisationerna visserligen på ett ansvarsfullt sätt håller sig till reglerna, men att de är

en bromskloss då det gäller utveckling och rättvisa i samhället. Vidare att det fortfarande är

arbetsgivarna som till stor del besitter makten (AG-N).  

Underrubriken ”Företagsdemokrati”

Den andra underrubriken som tar upp arbetsmarknadens organisationer är ”Företagsdemokrati”. Här

beskrivs först hur situationen ser ut idag inom företag. Och det står att det på senare år alltmer

börjat ifrågasättas om företagsledningen alltid ska ha beslutanderätt. T ex vad gäller att fritt anställa

och avskeda personal och leda och fördela arbetet. Förslaget om lagen om anställningsskydd nämns.

Det framförs härefter att argumenten för företagsdemokrati är många. Boken tar upp olika typer av

företagsdemokrati och hur dessa har fungerat i andra länder. Som sista del i kapitlet tas debatten om

företagsdemokrati i Sverige upp och som läsare får man veta att LO har krävt att företagsnämnderna

i fortsättningen ska få en betydligt starkare ställning. LO och TCO är också positiva till

arbetstagarrepresentation i företagens styrelser.   

Analys

I avsnittet om företagsdemokrati, kräver LO, och i vissa fall TCO, att de anställda ska få mer att

säga till om. Mot bakgrund av det som tidigare sagts i kapitlet om att det finns många argument för

företagsdemokrati, uppfattar man arbetstagarorganisationerna som de goda.

Arbetstagarorganisationerna framställs som förkämpar för ett mer rättvist arbetsliv. De står på de

svagas sida (AT-MP). 

Underrubrik: ”Organisationerna”

Under huvudmomentet ”Val och partier” tas i kapitlet ”Politiska partier och organisationer”

arbetsmarknadens organisationer upp under underrubriken ”Organisationer”. Här beskrivs hur

arbetsmarknadens parter agerar som remissinstanser och informationsgivare till beslutsfattarna i det
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svenska demokratiska systemet. Partierna och statsmakterna tar ofta stor hänsyn till vad

organisationerna säger.

Analys

Boken ställer sig positiv till organisationernas inflytande, både från arbetstagar- och arbetsgivarhåll.

Detta eftersom att organisationerna omfattar många medlemmar och att de ofta uppmärksammar

problem som politikerna kanske själva ännu inte uppmärksammat. Mer utrymme ges visserligen åt

arbetstagarorganisationerna, men båda organisationerna framställs i positiv dager (AT-P, AG-P).  

Arbetsmarknadsorganisationerna i Politik: Samhällskunskap för gymnasieskolan för årskurs 2

Boken som avser årskurs 2 omfattar huvudmomenten: Näringsliv och resursfördelning; Ekonomisk

utveckling – ekonomisk tillväxt; Internationell ekonomi och utrikeshandel; samt Ekonomisk politik

– ekonomiska system och är 152 sidor lång. Uppsatsens fokus, som ju är arbetsmarknadens

organisationer, tas upp under huvudmomentet Näringsliv och resursfördelning.

4.1.2 Arbetsmarknadens organisationer i läroboken för årskurs 2,
innehållslig genomgång, analys och resultatsammanställning

I huvudmomentet Näringsliv och resursfördelning tas arbetsmarknadens organisationer upp i

kapitlet ”Hushållens inkomster” under underrubrikerna ”Hushållen och företagen” och

”Fördelningsproblem”. Vi börjar med den första underrubriken, ”Hushållen och företagen”

Underrubriken ”Hushållen och företagen”

Avsnittet inleds med en presentation av olika typer av lönebildning. Oreglerad och reglerad

lönebildning (vilket vi praktiserar i Sverige) nämns, liksom att staten kan bestämma lönen. Härefter

tas låginkomstproblemet i Sverige upp, och man säger att ca fyra miljoner svenskar är

låginkomsttagare. Man visar en bild på en ”städerska” och en bild på en bonde, och säger att

låglöneproblemet förvärras genom att det har en rad negativa effekter, som t.ex. sämre

hälsotillstånd, sämre kostvanor, sämre arbetsplatsförhållanden, sämre ekonomiska resurser och

sämre fritid. Det är också vissa utsatta grupper som drabbas värst, kvinnor och äldre nämns.  

Analys 

Vad gäller lönebildningen framställs både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer i neutralt,

balanserat sken. Vad gäller låginkomstproblemet nämns inte organisationerna i detta avsnitt. Men i
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nästa underrubrik, som är ”Fördelningsproblem” tas, arbetstagarorganisationerna, och då framförallt

LO, upp i relation till låginkomstproblemet och inkomstutjämning. (AT-neutral, AG-neutral).    

Underrubrik: ”Fördelningsproblem”

I detta avsnitt går boken in på inkomstutjämning i Sverige. Och det står att det lagts ner ett mycket

stort politiskt arbete för att åstadkomma en någorlunda rättvis inkomstfördelning under de senaste

åren. Låglönesatsningar, progressiv beskattning och transfereringar tas upp. Vad gäller

låglönesatsningar står det att arbetstagarorganisationerna kräver att en ökning i första hand sker av

de lägsta tim- och månadslönerna. Det står sedan att förslaget till detta ifrån början kommer från

LO, men att även TCO och SACO gått på låglönelinjen i de senaste avtalsrörelserna.

Analys

Arbetstagarorganisationerna, och då allra mest LO, framställs i mycket positiv dager, som ”den

goda” vad gäller att åstadkomma en någorlunda rättvis fördelning av inkomsterna i Sverige. Mot

bakgrund av det som skrivs om effekterna av låglöneproblemet, finns det väl inte heller någon

läsare som inte håller med om att arbetstagarorganisationerna här gör en god insats. (AT-MP).

Arbetsgivarorganisationerna nämns inte i sammanhanget.

4.1.3. Arbetsmarknadens organisationer i läroboken för årskurs 3
Läroboken som avser årskurs 3 går in på områdena Politiskt liv och politiska åskådningar;

Bebyggelse och samhällsplanering; samt Internationell politik och omfattar 110 sidor. Boken tar

inte upp något i direkt anslutning till arbetsmarknadens organisationer, varför denna lärobok inte

presenteras ytterligare. 

Sammanfattning av resultatanalysen (punkterna 4.1.1 och 4.1.2)
Både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer framställs på ett positivt sätt vad gäller

avtalsförhandlingarna. Detta eftersom de är ansvarsfulla och pålitliga (AT-P och AG-P). Vad gäller

lönepolitiska mål och inkomstutjämning framställs arbetstagarorganisationerna i mycket positivt

ljus, eftersom de står på de ”svagas sida” (AT-MP). Mycket mindre skrivs om

arbetsgivarorganisationerna. Men i relation till arbetstagarorganisationerna framställs de negativt, i

den mån att de är en bromskloss vad gäller samhällsutveckling och rättvisa (AG-N).
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Vad gäller företagsdemokrati framställs arbetstagarorganisationerna på ett mycket positivt sätt.

Anledningen är att de kräver de anställdas rätt gentemot företagen (AT-MP).

Både arbetstagarorganisationerna och arbetsgivarorganisationerna framställs positivt i relation till

det inflytande de har i Sverige genom korporativistiska kanaler. Organisationerna ger röst åt många

som annars inte skulle komma till tals (AT-P, AG-P)

Vad gäller lönebildningen framställs, i detta avsnitt, båda parter neutralt (AT-neutralt, AG-neutralt).

När boken kommer in på ”låglöneproblemet” och inkomstutjämning framställs

arbetstagarorganisationerna mycket positivt. Orsaken är att de står på de ”svagas” sida (AT-MP).   

Resultatsammanställning

Arbetstagarorganisationerna samlar i och med denna genomgång ihop följande omdömen: ett

neutralt omdöme, två positiva omdömen, och tre mycket positiva omdömen. Framställningen av

arbetstagarorganisationerna ligger alltså någonstans mellan positiv och mycket positiv.  

Arbetsgivarorganisationerna samlar i ovan genomgång ihop följande omdömen: ett negativt

omdöme, ett neutralt omdöme och två positiva omdömen. Framställningen av

arbetsgivarorganisationerna ligger alltså någonstans mellan neutral och positiv.   

4.2 Läroboksserie 2: Världen – vårt samhälle
Läroboken för årskurs 1 i denna läroboksserie är författad av Kurt Liljequist, Svenåke Björkryd,

Sture Andersson och Lennart Walles. Den är utgiven av Almqvist & Wiksell Läromedel, 1978.

Läroboken är avsedd för gymnasiets treåriga humanistiska, samhällsvetenskapliga, ekonomiska,

naturvetenskapliga och fyraåriga tekniska linje. 

Läroboken för årskurs 2 i denna läroboksserie är författad av Kurt Liljequist, Svenåke Björkryd och

Hans-Olof Hanselid. Även denna bok är utgiven av Almqvist & Wiksell Läromedel, men ett år

senare, 1979. Läroboken för årskurs 2 vänder sig till en mindre publik, nämligen gymnasiets

treåriga humanistiska, samhällsvetenskapliga och ekonomiska linjer. 

Läroboken för årskurs 3 i den aktuella läroboksserien är författad av Kurt Liljequist, Svenåke

Björkryd, Anders Altersten, Hans-Olof Hanselid, Reidar Larsson och Hans Henrik Rönnow. Boken
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kom ut 1980 från förlaget Almqvist & Wiksell Läromedel, och vänder sig till gymnasiets treåriga

humanistiska, samhällsvetenskapliga och ekonomiska linjer (samma som årskurs 2).     

Läroboksseriens upplägg och allmänna framtoning

Läroboken som vänder sig till årskurs 1 tar upp områdena: Demokrati och opinionsbildning;

Befolkningsfrågor och världens resurser; Utbildning; Arbetsmarknadsfrågor; samt Miljöfrågor

omfattar 210 sidor.  Läroboken som avser årskurs 2 omfattar följande områden:  Näringsliv och

resursfördelning; Ekonomisk utveckling – ekonomisk tillväxt; Internationell ekonomi och

utrikeshandel; samt Ekonomisk politik – ekonomiska system och är 189 sidor lång. Läroboken som

vänder sig till årskurs 3 tar upp Politiska system och opinionsbildning; Samhällsplanering; samt

Internationell politik och omfattar 198 sidor. 

Världen – Vårt samhälle ger ett dynamiskt intryck och försöker att gripa tag i läsaren genom att

väcka känslor, tankar och engagemang. Läroboken går på djupet och tar upp olika orsakssamband,

men på ett mindre objektivt sätt än vad läoboksserien Politik: Samhällskunskap för gymnasiet gör.

Bilderna i Världen – vårt samhälle är utmanande och visar på svåra förhållanden i omvärlden och i

Sverige. Den har samtidigt en mer lättsam ton, med tecknade bilder och komisk bildtext. I

sammanfattning kan sägas att Världen – Vårt samhälle uttrycker mer känslor och engagemang än

vad Politik: Samhällskunskap för gymnasiet gör, dess objektivitet känns dock lättare att ifrågasätta.

Arbetsmarknadsorganisationerna i läroboksserien Världen – Vårt samhälle för årskurs 1
Läroboken, som vänder sig till årskurs 1, består alltså av följande åtta kapitel: ”Den demokratiska

beslutsprocessen”, ”Demokratin och opinionsbildningen”, Befolkningsfrågor”, ”Utbildning”,

”Arbete”, ”Världens naturtillgångar och försörjningsproblem”, ”Jordens livsmedelsförsörjning” och

”Miljöproblem och miljövård”. Boken omfattar 210 sidor. 

Uppsatsens fokus, arbetsmarknadens organisationer, tas upp i tre av bokens kapitel, dessa är: ”Den

demokratiska beslutsprocessen”, ”Demokratin och opinionsbildningen” samt ”Arbete”. I den

innehållsliga genomgången och kvalitativa analysen nedan börjar vi med ”Den demokratiska

beslutsprocessen” för att sedan komma in på ”Demokratin och opinionsbildningen” och slutligen

kapitlet ”Arbete”.
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4.2.1 Arbetsmarknadens organisationer i läroboken för årskurs 1,
innehållslig genomgång, analys och resultatsammanställning

I kapitlet ”Den demokratiska beslutsprocessen” tas arbetsmarknadens organisationer upp under

underrubriken ”Demokratin på arbetsplatsen”. 

Underrubriken ”Demokratin på arbetsplatsen”

Under underrubriken ”Demokratin på arbetsplatsen” diskuterar man frågan varför

företagsdemokrati är viktigt och flera orsaker tas upp. I boken står att arbetstagarna främst visat

behov av att påverka sin situation vad gäller anställningstrygghet och arbetsmiljöns utformning –

alltså det som ligger människan närmast. På senare tid har det dock blivit alltmer uppenbart hur

viktigt det är att de anställda också får vara med och påverka personalpolitiken, vinsten och

vinstanvändningen. Detta därför att dessa tre områden egentligen bestämmer företagets inriktning

och därmed personalens livssituation. Ett annat skäl till varför företagsdemokrati är viktigt är

allmänna demokratiska skäl. Varför ska man inte få vara med och påverka? Självförverkligande

hänger samman med individens behov av utveckling. Genom att få vara delaktig i beslut på

arbetsplatsen ökar självförverkligandet (visar Maslows behovstrappa längre ner på sidan där behov

av självförverkligande finns med). Man presenterar sedan en skala över graden av inflytande på

arbetsplatsen som går från samråd då arbetsgivaren fattar beslutet, men tar del av arbetstagarens

synpunkter innan detta görs, till medbestämmande då arbetstagaren kan vara med och fatta beslut

tillsammans med arbetsgivaren, det sista steget är självbestämmande. I detta läge fattar

arbetstagarna själva beslut på företaget. Boken konstaterar därefter att vi i Sverige är på väg från

samråd till medbestämmande. Boken går sedan grundligt igenom vilka möjligheter till

medbestämmande som finns nu när medbestämmandelagen (MBL) antagits (lagen antogs 1977,

boken är utgiven 1978). 

Nästa punkt som tas upp är om företag kan bli löntagarstyrda i en blandekonomi som den svenska.

Bokens författare skriver att de tror att det går, men att isåfall vissa förändringar i det

samhällsekonomiska systemet måste göras. Härefter tas LO-ekonomen Rudolf Meidners

löntagarfondsförslag från 1975 upp och att det antogs enhälligt av LO-kongressen. Vidare att

löntagarfonder kommer att vara en central fråga inom svensk politik många år framöver. 

Arbetstagarorganisationerna kämpar hårt för att öka det fackliga och de anställdas inflytande på

arbetsplatsen, men hur långt dessa organisationer vill gå vad gäller företagsdemokrati är författarna

oklara över.   

27



Analys

Utökad företagsdemokrati framställs som positivt i den aktuella läroboken. Den situation som rådde

då boken kom ut 1978 var att medbestämmandelagen (MBL) nyligen antagits. I relation till den

aktuella samhällssituationen framställs arbetstagarorganisationerna, och då främst LO, i mycket

positiv dager. LO (men även andra fackliga organisationer) kämpar för arbetstagares naturliga rätt

till medbestämmande på arbetsplatsen. Om arbetsgivarna sägs inte mycket, hållningen är neutral.

(AT-MP, AG-neutral)

En nyansskillnad märks i texten då frågan om hur långt arbetstagarorganisationerna egentligen vill

gå vad gäller medinflytande på arbetsplatsen tas upp. Anledningen är att LO-kongressen 1975

enhälligt antog löntagarfondsförslaget, vilket av många anses leda till socialisering av näringslivet.

Att börja socialisera samhället är alltså inte politiskt korrekt, och bokens författare förhåller sig

neutrala till arbetstagarorganisationerna i denna fråga.(AT-neutral)

Underrubriken ”Opinionsbildningen inom grupper och organisationer”

I kapitlet ”Demokratin och opinionsbildningen återfinns ”Opinionsbildningen inom grupper och

organisationer”. I avsnittet tas det upp hur organisationerna kan påverka politikerna genom att delta

i utredningar och lämna remissvar inom organisationens intresseområde. Argument för och emot

detta korporativistiska system framförs i boken. Efter att argumenten förts fram skriver bokens

författare att det mesta av den negativa kritik som riktats mot organisationernas politiska inflytande

nu kan tillbakavisas genom undersökningar som gjorts. Bokens författare skriver också i ett tidigare

avsnitt rakt ut att det är positivt för den svenska demokratin att arbetsmarknadens organisationer

utgör en maktfaktor.

Analys 

I bokens framställning är det otvivelaktigt så att korporativism är något positivt för den svenska

demokratin. Arbetsmarknadens organisationer är några av de tyngsta organisationerna som deltar i

detta korporativistiska system. Deras roll är alltså positivt laddad, de gör något bra. Boken gör

ingen klar åtskillnad mellan arbetsgivar och arbetstagarorganisationer. Dock är det så att det bara är

LO som nämns vid namn i genomgången, t.o.m. flera gånger. Min bedömning är därför att

arbetstagarorganisationerna framtoning är mer positiv här (AT-MP, AG-P). 
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Underrubriken ”Organisationer och lagstiftning”

I kapitlet ”Arbete” är fyra underrubriker relevanta för uppsatsens ämne. Dessa är: ”Organisationer

och lagstiftning”, ”Avtalsrörelsen” ”Problem på arbetsmarknaden” och ”Löneskillnader och

lönepolitik”. Vi börjar med ”Organisationer och lagstiftning”.

 

I avsnittet presenteras först arbetstagarnas organisationer. LO får störst plats och beskrivs i

imponerade ordalag. T.ex. omsluter LO omkring 90% av alla inom sitt verksamhetsområde, TCO

70%, och vissa förbund inom SACO 90%. ”LO har stark anknytning till det socialdemokratiska

partiet och intar en dominerande ställning i svenskt samhällsliv och svensk samhällsekonomi.” I

boken står vidare att det svenska facket, tack vare den höga organisationsgraden, är mycket stark

och att en annan orsak till styrkan, är att den framförallt inom LO inte är splittrad. TCO och SACO,

presenteras, men i betydligt mer dämpad ton. 

Sveriges arbetsgivarorganisationer presenteras på ett neutralt sätt, utan värdering. 

Analys

Arbetstagarorganisationerna, och då främst LO, framställs på ett mycket positivt sätt. De har många

medlemmar, står enade och är en stark och viktig maktfaktor i det svenska samhället.

Fackförbunden får också mycket plats i boken då de presenteras (AT-MP). Detta till skillnad från

arbetsgivarorganisationerna som presenteras på ¼ sida i neutrala ordalag (AG-neutral).

Underrubriken ”Avtalsrörelsen”

I detta avsnitt tas de centrala förhandlingarna mellan LO och SAF upp. Boken går igenom de olika

stegen i avtalsrörelsen och hur den går. Uppgifterna som arbetstagar- respektive

arbetsgivarorganisationer har presenteras på ett likartat sätt. Likaså vilka stridsåtgärder parterna kan

vidta. Båda parter framställs som seriösa och ansvarsfulla. Tågordningen i förhandlingarna är

fastställd, och båda parter agerar som de bör.  

Analys

Framställningen är inte på något sätt översvallande, vare sig av arbetstagar- eller

arbetsgivarorganisationerna. Det som kommer fram i texten är dock det förtroende Sverige har för

att arbetsmarknadens parter kan sköta avtalsrörelsen på ett snyggt sätt, utan konflikter, men så att

alla blir nöjda. Med denna analys blir omdömet att båda parter framställs i positiv dager (AT-P, AG-

P).
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Underrubriken ”Problem på arbetsmarknaden”

I detta avsnitt tas utstötning från arbetslivet upp och det är de utsatta grupperna: De äldre, de

handikappade och de som psykiskt inte orkar med, som tas upp. De fackliga organisationerna har i

relation till detta framfört att arbetet måste anpassas till människorna. Vidare har de krävt kraftiga

samhällsinsatser mot utstötningen. Och som ett resultat av detta tycks utstötningen på senare tid ha

hejdats.

Analys

Arbetstagarnas organisationer framställs i mycket positiva ordalag i detta avsnitt. De gör något för

de svaga, och de lyckas driva igenom sina krav (AT-MP). 

Underrubrik ”Löneskillnader och lönepolitik”

I avsnittet ”Löneskillnader och lönepolitik” nämns låginkomstutredningen, som i och för sig visade

att löneskillnaderna i Sverige är relativt små i jämförelse med många andra länder. Men i boken

sägs att ändå tycker att de är för stora. Boken går sedan in på principen om ”lika lön för lika arbete”

och säger att vi inte uppnått principen. T.ex. är kvinnors löner sämre än mäns. Boken tar sedan upp

vad som görs för att komma tillrätta med skillnaderna vad gäller lönenivåer. Och man säger då att

facket lyckats genomföra förbättringar för låglönegrupper under de senaste åren. Boken tar sedan

upp den solidariska lönepolitiken, som från början var ett förslag som LO drev. LO driver

fortfarande denna princip starkast bland fackföreningarna. LO och övriga fackförbund framställs

som att de kämpar för låginkomsttagarna i samhället. 

Analys

Arbetstagarorganisationerna (främst LO men även de andra) beskrivs mycket positivt, eftersom de

kämpar mot de orättvisor som finns i samhället i form av olika lönelägen. Fackföreningarna

framställs alltså i mycket positiv dager (AT-MP). Arbetsgivarorganisationerna behandlas neutralt

(AG-neutralt) 

Arbetsmarknadsorganisationerna i läroboksserien Världen – Vårt samhälle för årskurs 2

Läroboken, som vänder sig till årskurs 2, ägnas helt åt ekonomi och består av följande sex kapitel:

”Näringsliv och resursfördelning”, ”Näringslivet i samhällsekonomin”, Ekonomisk utveckling och

ekonomisk tillväxt”, Internationell ekonomi och världshandel”, ”Balans i samhällsekonomin” och

”Ekonomisk politik”. Boken omfattar 189 sidor. 
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 Uppsatsens fokus, arbetsmarknadens organisationer, tas upp i två av bokens kapitel, dessa är:

”Näringsliv och resursfördelning” samt ”Ekonomisk politik” I den innehållsliga genomgången och

kvalitativa analysen nedan börjar vi med ”Näringsliv och resursfördelning” för att sedan komma in

på kapitlet ”Ekonomisk politik”. 

4.2.2 Arbetsmarknadens organisationer i läroboken för årskurs 2,
innehållslig genomgång, analys och resultatsammanställning

I kapitlet ”Näringsliv och resursfördelning” tas arbetsmarknadens organisationer upp under

underrubriken ”Löner och andra arbetslivsfrågor från samhällsekonomisk synpunkt”. 

Underrubriken ”Löner och andra arbetslivsfrågor från samhällsekonomisk synpunkt”

Avsnittet Löner och andra arbetslivsfrågor från samhällsekonomisk synpunkt går först igenom hur

lönerna bestäms. Detta görs genom centrala förhandlingar mellan arbetsmarknaden organisationer.

Boken kommer sedan in på lönerna och näringslivets lokalisering. Som läsare får man då veta att

det i Sverige inte finns några väsentliga geografiska skillnader beträffande löner. Detta eftersom

löntagarorganisationerna sedan länge motarbetet sådana skillnader. LO:s lönepolitik har i detta

avseende spelat en avgörande roll. 

Analys

Arbetstagarorganisationerna framställs på ett positivt sätt i avsnittet. De är den part som lyckats

göra så att man i Sverige inte lider av regionala löneskillnader. Även vad gäller detta har

fackförbunden lyckats utjämna inkomstskillnaderna. (AT-MP).

Underrubrik ”Ekonomisk politik i Sverige”

I kapitlet ”Ekonomisk politik” under underrubriken Ekonomisk politik i Sverige förs diskussionen

runt det, enligt boken, relativt nya ekonomisk-politiska huvudmålet: Jämnare inkomstfördelning

vidare. I debatten har det diskuterats om en klar majoritet av allmänheten verkligen står bakom en

sådan målsättning. Men, i boken står sedan att i den offentliga debatten säger sig de flesta stödja

kravet på att avskaffa alla större inkomstskillnader. 

Härpå följer en genomgång av vad olika parter uttryckt i frågan. SAF har uttalat sig emot att

avskaffa alla större inkomstskillnader och boken anger neutrala argument för detta.

Arbetstagarorganisationerna är alla för inkomstutjämning, men i fallande skala där LO är mest

31



positiv. Här tas också de ”vilda strejkerna” från 70-talet upp, och det sägs att dessa var en kritik mot

den solidariska lönepolitiken. 

Analys

Kravet att avskaffa alla större inkomstskillnader måste anses vara ett radikalt krav, och det går

längre än att föra en solidarisk lönepolitik eller att göra satsningar inom låginkomstsektorer. Bokens

författare tar inte heller ställning för eller emot i texten, utan presenterar istället olika parters

ståndpunkter neutralt i frågan. Både arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer

framställs alltså neutralt (AT-neutralt, AG-neutralt).

4.2.3 Arbetsmarknadens organisationer i läroboken för årskurs 3
Läroboken som vänder sig till årskurs 3 tar upp Politiska system och opinionsbildning;

Samhällsplanering; samt Internationell politik och omfattar 198 sidor. Boken tar inte upp något i

direkt anslutning till arbetsmarknadens organisationer, varför denna lärobok inte presenteras

ytterligare. 

Sammanfattning av resultatanalysen (4.2.1 och 4.2.2)

Vad gäller företagsdemokrati framställs arbetstagarorganisationerna (LO) i mycket positiv dager.

Detta eftersom de kämpar för, vad som i boken framställs som, arbetstagares rättfärdigade krav på

medbestämmande på arbetsplatsen. Det lilla som sägs om arbetstagarorganisationerna är neutralt

(AT-MP, AG-neutralt).

Det råder osäkerhet runt hur långt arbetstagarorganisationerna vill gå vad gäller socialisering av

näringslivet. I detta avseende framställs arbetstagarorganisationerna på ett neutralt sätt i boken (AT-

neutralt).

Vad gäller korporativism och organisationernas inflytande i samhället framställs

arbetstagarorganisationer på ett mycket positivt sätt och arbetsgivarorganisationerna på ett positivt

sätt (AT-MP, AG-P).

Arbetstagarorganisationerna (framförallt LO) framställs som starka, att de omsluter många

medlemmar och är viktiga i svenskt samhällsliv. Arbetsgivarorganisationerna framställs neutralt

(AT-MP, AG-neutralt).
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Vad gäller beskrivningen av avtalsrörelsen framställs både arbetstagar- och

arbetsgivarorganisationerna positivt eftersom de agerar ansvarsfullt (AT-P, AG-P).  

I avsnittet där problem på arbetsmarknaden tas upp framställs arbetstagarorganisationerna på ett

mycket positivt sätt eftersom de arbetar mot utstötning och lyckas (AT-MP).

Vad gäller låglönesatsningar och inkomstutjämning framställs arbetstagarorganisationerna mycket

positivt. Detta eftersom de kämpar mot orättvisorna i Sverige. Arbetsgivarorganisationerna ges lite

plats och behandlas neutralt (AT-MP, AG-neutralt).

Vad gäller att föra en ”solidarisk lönepolitik och på så sätt bekämpa regionala löneskillnader

framställs arbetstagarorganisationerna på ett mycket positivt sätt. Detta eftersom de står på de

”svagas sida”  (AT-MP).

Arbetstagarorganisationerna är i olika grad för att avskaffa alla större inkomstskillnader i samhället.

Arbetsgivarorganisationerna är mot detta krav. Kravet är radikalt, och kanske inte helt accepterat i

samhället. Därför framställs båda parter neutralt i detta avseende av bokens författare (AG-neutralt,

AT-neutralt).

Resultatsammanställning

Arbetstagarorganisationerna samlar i och med denna genomgång ihop följande omdömen: Två

neutrala omdömen, ett positivt omdöme, och sex mycket positiva omdömen. Framställningen av

arbetstagarorganisationerna ligger alltså mellan positiv och mycket positiv.  

Arbetsgivarorganisationerna samlar i ovan genomgång ihop följande omdömen: fyra neutrala

omdömen och två positiva omdömen. Framställningen av arbetsgivarorganisationerna ligger alltså

på nivån neutral.

4.3 Lärobok 3: Zigma (A, B, C-kurs)
Läroboken är författad av Bengt-Arne Bengtsson. Den är utgiven av förlaget Liber AB, 2006, i sin

sjätte upplaga. Läroboken omfattar det material som avser A, B och C-kurs på gymnasiet i

samhällskunskap. A-kursen är en kärnämneskurs som vänder sig till alla som går på gymnasiet. B-

kursen är obligatorisk endast för dem som går samhällsvetenskapsprogrammet med inriktning
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samhällsvetenskap, medans C-kursen är valbar. I övrigt är B och C-kurserna valbara kurser för

elever på samhällvetenskapsprogrammet med inriktning ekonomi, kultur eller språk. Detsamma

gäller för elever på Naturvetenskapsprogrammet, där B och C-kurserna i samhällskunskap är

valbara. 

Lärobokens upplägg och allmänna framtoning

Texten i Zigma är grupperad i nio olika block, vilka i sin tur är indelade i kapitel. Blocken är

följande: Att studera samhällskunskap; Kommunikation och påverkan; Ideologier och partier;

Statsskick; Resurser; Ekonomi; Arbetsliv; Sociala frågor; samt Internationella relationer. Läroboken

omfattar 616 sidor.

Boken ger ett mycket välstrukturerat och organiserat intryck. Den är genomtänkt, både i upplägg

och innehåll. Den framstår som objektiv och författaren håller distans till läsaren och ger läsaren

olika synvinklar. Boken håller sig till att ge information som är väl belagd, den anknyter sällan till

dagsaktuell debatt, eller den aktuella regeringens politik. Den andas ett lugn, som gör den seriös.

Baksidan av myntet är att Zigma inte engagerar lika mycket vid läsning, som vissa andra läroböcker

gör, men den ger kunskap, på ett lugnt, strukturerat och harmoniskt sätt. 

Arbetsmarknadsorganisationerna i läroboken Zigma (A, B, C-kurs)

Boken som omfattar både gymnasiets A, B och C-kurser innehåller alltså 9 block.  Uppsatsens

fokus, arbetsmarknadens organisationer tas upp i fyra av bokens block, dessa är: ”Statsskick”,

”Ideologier och partier”, ”Ekonomi” och ”Arbetsliv”. I den innehållsliga och kvalitativa analysen

nedan börjar vi med ”Statsskick” för att sedan gå vidare med de andra blocken i tur och ordning.  

4.3.1 Arbetsmarknadens organisationer i läroboken, innehållslig
genomgång, analys och resultatsammanställning

I blocket ”Statsskick” tas arbetsmarknadens organisationer upp under underrubriken ”Demokrati

och makt i Sverige”. 

Underrubrik ”Demokrati och makt i Sverige

I korthet tas under denna underrubrik Maktutredningen och olika typer av makthavare i Sverige

upp. En av maktgrupperna i Sverige är organisationerna, och några av de allra starkaste

organisationerna är arbetsmarknadens parter. LO, TCO, SACO och Svenskt Näringsliv tas upp i lika
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stor utsträckning. Boken framför att organisationerna ingår som bitar i den svenska demokratin och

att de fungerar som språkrör för folkliga opinioner. Kritik tas också upp, denna gäller att

särintressen får för stor makt på bekostnad av de folkvalda och att Sverige skulle vara

korporativistiskt. 

Analys

Även om både för- och nackdelar tas upp vad gäller organisationernas makt, uttrycks en viss positiv

tendens gentemot det sätt som organisationerna kan påverka idag. Som läsare uppfattar man det

som att bokens författare sympatiserar med ett fortsatt inflytande från organisationerna. Både

arbetstagar och arbetsgivarorganisationer framställs således på ett positivt sätt (AT-P, AG-P). 

Underrubrik: ”Partierna i Sverige”

I blocket ”Ideologier och partier” tas under underrubriken ”Partierna i Sverige” arbetsmarknadens

organisationer upp. Detta görs i relation till finansiering av de politiska partiernas verksamhet. Här

sägs att de borgerliga partierna inte längre tar emot bidrag från arbetsgivarorganisationer. Partierna

på vänsterkanten tar däremot fortfarande emot bidrag fran arbetstagarorganisationerna och att

hemlighetsmakeriet om summan är stort. 

Analys

De finansiella bidragen framställs neutralt. Men om något med lite negativ tendens vad gäller

fackets agerande. Helheten är dock neutral (AG-neutralt, AT-neutralt).  

Underrubrik: ”Prisbildning”

I blocket ”Ekonomi” tas priset på arbete upp under underrubriken ”Prisbildning”. Boken beskriver

lönebildningen kort och säger därefter att det finns mycket som talar för att vi är på väg mot ett

systemskifte vad gäller lönebildningen på så sätt att fler avtal kommer att slutas lokalt.

Analys

Det finns inget i avsnittet som tyder på att bokens författare sympatiserar varken med arbetsgivare

eller arbetstagare i löneförhandlingsfrågan och att den håller på att ändra utseende. Arbetsgivar- och

arbetstagarorganisationer framställs alltså neutralt, båda parter får lika stort utrymme. (AT-neutralt,

AG-neutralt). 
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Underrubrik: ”Parterna och spelreglerna på arbetsmarknaden”

I blocket ”Arbetsliv” berörs arbetsmarknadens parter under underrubriken ”Parterna och

spelreglerna på arbetsmarknaden”. I avsnittet beskrivs hur arbetstagar- respektive

arbtesgivarorganisationerna är organiserade och hur många medlemmar de har. Båda parter får lika

mycket plats och tyngd. Boken tar sedan upp den svenska avtalsrörelsen och de viktigaste

spelreglerna i form av MBL, LAS och AML (arbetsmiljölagen). Intressant i sammanhanget är att

exempelvis MBL tas upp som vilken lag som helst. MBL, skriver man i boken kan sammanfattas

med ”information och förhandling”. Detta till skillnad från hur MBL beskrevs i böckerna från 1970-

talet. Blocket omfattar 27 sidor, varav 10 ägnas åt arbetsmarknadens parter (hälften till vardera

sida).

Analys

Framställningen av arbetsmarknadens parter är i kapitlet imponerande neutral. Båda sidor får i stort

sett exakt lika mycket utrymme. Och det som sägs om respektive organisation uppfattar man som

läsare, som neutralt.  (AT-neutralt, AG-neutralt)

Sammanfattning av resultatanalysen-ZIGMA (4.3.1)

Vad gäller korporativism och organisationers inflytande i samhället finns en något positiv tendens  i

texten till att detta är något bra, och något vi ska fortsätta med i  Sverige. Den positiva tendensen

gäller lika mycket arbetstagar- som arbetsgivarorganisationer (AT-P, AG-P).

Vad gäller finansiering av politiska partier från arbetstagar- respektive arbetsgivarhåll, är

framställningen för båda parter neutral i boken (AT-neutral, AG-neutral).

Vad gäller lönebildningen i Sverige framställs både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna

neutralt (AT-neutral, AG-neutral).

Vad gäller hur arbetstagarorganisationerna och arbetsgivarorganisationerna beskrivs, svensk

avtalsrörelse och viktiga lagar på arbetsmarknaden, framställs båda parter ytterst neutralt (AT-

neutral, AG-neutral).

Resultatsammanställning-ZIGMA

Arbetstagarorganisationerna samlar i och med denna genomgång ihop följande omdömen: Tre

neutrala omdömen och ett positivt omdöme. Framställningen av arbetstagarorganisationerna ligger
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alltså närmast neutral nivå.  

Arbetsgivarorganisationerna samlar i ovan genomgång ihop följande omdömen: Tre neutrala

omdömen och ett positivt omdöme. Framställningen av arbetsgivarorganisationerna ligger alltså

också närmast neutral nivå.  

4.4 Lärobok 4: Nya Millenium A-B-C
Läroboken är författad av Christer Palmquist och Hans Kristian Widberg. Den är utgiven av förlaget

Bonniers AB, 2007, i sin fjärde upplaga. Läroboken omfattar det material som avser A, B och C-

kurs på gymnasiet i samhällskunskap. A-kursen är en kärnämneskurs som vänder sig till alla som

går på gymnasiet. B-kursen är obligatorisk endast för dem som går samhällsvetenskapsprogrammet

med inriktning samhällsvetenskap, medan C-kursen är valbar. I övrigt är B och C-kurserna valbara

kurser för elever på samhällvetenskapsprogrammet med inriktning ekonomi, kultur eller språk.

Detsamma gäller för elever på Naturvetenskapsprogrammet, där B och C-kurserna i

samhällskunskap är valbara. 

Lärobokens upplägg och allmänna framtoning

Läroboken är uppdelad i fyra block som vart och ett utgår från individen och sedan rör sig utåt, mot

globala samhällsfrågor. De fyra blocken i A-kursen är: ”Vem bestämmer?”; ”Arbete och pengar”;

”Samhälletsekonomi”; samt ”Omvärlden”. I fördjupningsdelen (B och C-kurs) har man samma

blockindelning, men går djupare in i ämnet och tecknar en historisk bakgrund. Upplägget är som

följer: I Blocket Vem bestämmer? ingår följande huvudrubriker i fördjupningsdelen: Demokrati och

politisk ideologi, Sveriges författning, partier och statsskick; Planering av stad och land;

Opinionsbildning och massmedier; och Statsskick i andra länder. I blocket Arbete och pengar ingår

följande rubriker: Välfärden under omprövning; samt Rättskunskap. I blocket om Samhällets

ekonomi ingår i fördjupningsdelen: Ekonomisk politik; samt Internationell handel. I det sista

blocket, Omvärlden, ingår i fördjupningsdelen: Det europeiska samarbetet; Svensk Försvarspolitik

o den nya tiden; Internationell politik; och Global överlevnad. Boken omfattar 486 sidor. 

Boken är färgglad och väcker känslor. Bilderna är ofta utmanande och manar till engagemang.

Boken ställer också många utmanande frågor till läsaren. Många referenser görs till nutidspolitik

och till den sittande regeringen. Boken går djupt in på vissa frågor, men behandlar andra mer ytligt,

och refererar ibland lite svepande till vad som ligger bakom ett fenomen. Den är dock mycket
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informationsrik. Boken framstår generellt sett som mindre välbalanserad och objektiv än Zigma,

men samtidigt livligare i sin framställning.  

Arbetsmarknadsorganisationerna i läroboken Nya Millenium A-B-C
Uppsatsens fokus, arbetsmarknadens organisationer, tas upp i fem av bokens kapitel. Dessa är:

”Arbete och pengar”, ”Samhällets ekonomi”, ”Sveriges författning, partier och statsskick”,

”Välfärden under omprövning” och ”Ekonomisk politik”. I den innehållsliga genomgången och

kvalitativa analysen nedan börjar vi med ”Arbete och pengar”för att sedan gå vidare med kapitlen i

tur och ordning.  

4.4.1 Arbetsmarknadens organisationer i läroboken, innehållslig
genomgång, analys och resultatsammanställning

I kapitlet ”Arbete och pengar” tas arbetsmarknadens organisationer upp under underrubriken ”En

arbetsmarknad i förändring”.  

Underrubrik ”En arbetsmarknad i förändring”

Kapitlet ”Arbete och pengar” börjar under underrubriken ”En arbetsmarknad i förändring” med en

kort historisk tillbakablick om hur arbetsmarknadens organisationer växer fram och att båda parter

inriktar sig på samförstånd i och med Saltsjöbadsavtalet. Boken tar sedan upp viktiga organisationer

på arbetsmarknaden, hur förhandlingar mellan parterna går till och hur avtal sluts. Kapitlet upptar

41 sidor varav 5 ägnas åt arbetsmarknadens parter.

Analys

Parterna framställs i avsnittet på ett neutralt sätt och lika mycket plats ges till arbetstagar- respektive

arbetsgivarorganisationer.  (AT-neutralt, AG-neutralt)

Underrubrik ”Makt och inflytande” 

I fördjupningsdelskapitlet ”Sveriges författning, partier och statsskick” tas under underrubriken

”Makt och inflytande” organisationernas makt och inflytande upp. Bl.a. tas arbetsmarknadens

organisationers inflytande upp.  

Analys

Eftersom bokens författare framställer korporativism och organisationernas inflytande i något
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negativ ton, måste det tolkas som en negativ inställning till att organisationerna har så mycket makt

som de har i dagens svenska demokrati. Boken gör ingen skillnad på arbetsgivar- och

arbetstagarorganisationer. (AT-N, AG-N). 

Underrubrik ”Välfärdsstaten byggs”

I fördjupningsdelskapitlet ”Välfärden under omprövning” tas industrin och fackföreningarna upp

under underrubriken ”Välfärdsstaten byggs”. Boken ger här ytterligare en historisk tillbakablick om

fackets framväxt. 

Analys

Framställningen av arbetsgivare och arbetstagare är neutral, men fackföreningarna ges något större

utrymme. (AT-neutral, AG-neutral)

Underrubrik ”Svensk ekonomi på 2000-talet”

I fördjupningsdelskapitlet ”Ekonomisk politik” tas löner och avtal upp under underrubriken

”Svensk ekonomi på 2000-talet”.      

Analys

Båda arbetsmarknadens organisationer framställs i positiv dager, som ansvarstagande med måttliga

löneökningar och en målsättning om lugn på arbetsmarknaden, bl.a. för att inte sätta igång inflation.

(AT-P, AG-P) 

Sammanfattning av resultatanalysen-Millenium (4.4.1)

I den historiska tillbakablicken över arbetsmarknadens organisationer framställs båda parter på ett

neutralt sätt (AT-neutral, AG-neutral).

Vad gäller korporativism och organisationernas inflytande uppfattar man det som läsare att bokens

författare har viss tendens till att vara negativa gentemot detta fenomen (AT-N, AG-N).

Även i en andra historisk tillbakablick om arbetsmarknadsorganisationernas framväxt framställs

båda parter neutralt (AT-neutral, AG-neutral).

Då löner och avtal tas upp framställs båda parter som ansvarstagande på ett positivt sätt (AT-P, AG-

P).  

39



Resultatsammanställning-Millenium

Arbetstagarorganisationerna samlar i och med denna genomgång ihop följande omdömen: Ett

negativt omdöme, två neutrala omdömen och ett positivt omdöme. Framställningen av

arbetstagarorganisationerna hamnar alltså på neutral nivå.   

Arbetsgivarorganisationerna samlar i ovan genomgång ihop följande omdömen: Ett negativt

omdöme, två neutrala omdömen och ett positivt omdöme. Framställningen av

arbetsgivarorganisationerna hamnar alltså på neutral nivå.   

4.5 Resultatjämförelse mellan de fyra läroböckerna
I denna resultatjämförelse mellan läroböckerna, presenteras hur arbetsmarknadens organisationer

framställs i de olika läroböckerna. I de fall då två kryss anges för en bok, beror det på att omdömet

hamnade mellan exempelvis positiv och mycket positiv tendens. Detta ses av mig som författare

inte som något problem då en tydlig tendens ändå går att utläsa. Av platsskäl benämns läroböckerna

som siffror, där Politik: Samhällskunskap för gymnasiet har siffran 1, Världen – vårt samhälle har

siffran 2, Zigma har siffran 3, och Nya Millenium har siffran 4. 

Tabell 1 Arbetstagarorganisationernas framställning i jämförelse
Mycket negativ Negativ Neutral Positiv Mycket positiv

Lärobok 1 x x
Lärobok 2 x x
Lärobok 3 x
Lärobok 4 x

Tabell 2 Arbetsgivaroganisationernas framställning i jämförelse
Mycket negativ Negativ Neutral Positiv Mycket positiv

Lärobok 1 x x
Lärobok 2 x
Lärobok 3 x
Lärobok 4 x
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4.6 Sammanfattande analys
Efter denna omfattande resultatanalys är det möjligt att uttala sig om hur arbetstagar- respektive

arbetsgivarorganisationer framställdes i läroböcker på 1970-talet och hur de framställs idag på

2000-talet. I Tabell 1 ovan åskådliggörs att båda läroböckerna från 1970-talet framställer

arbetstagarorganisationerna i någonstans mellan positiv och mycket positiv dager. Detta medan

läroböckerna från 2000-talet framställer samma organisationer på ett generellt sett neutralt sätt. 

Vad gäller arbetsgivarorganisationerna så framställs de på 1970-talet generellt sett neutralt, men

med viss tendens till positiv framställning i en av läroböckerna. I läroböckerna från 2000-talet

framställs arbetsgivarorganisationerna generellt sett neutralt. Intressant att notera är också att ingen

av organisationerna framställs övervägande negativt, varken på 1970-talet eller på 2000-talet.

Arbetsmarknadens organisationer var, och är fortfarande, ett accepterat inslag i det svenska

samhället. Ovan utgör också ett detaljerat svar på fråga 1 i uppsatsens frågeställning. Svaret på

fråga 1 återkommer dock även i slutdiskussionen i kapitel 5.  

På 1970-talet fokuserar man i framställningen mycket på inkomstutjämning, ”solidarisk lönepolitik”

och låglönesatsningar. I dessa avsnitt ställer sig boken på ”de svagas” sida och uttrycker solidaritet

med denna grupp. Man går också djupt in på behovet av företagsdemokrati och betonar fackets roll

i detta projekt. I dessa avsnitt uttrycks också att det är på tiden att företagsdemokrati genomförs, det

är ett rättmätigt krav. De anställda är ju här, i relation till företagen ”de svaga” vars intressen

tillvaratas av de fackliga organisationerna. Detsamma gäller att facket lyckas vända utvecklingen

vad gäller att ”svaga” stöts ut från arbetsmarknaden. 

Men det finns några sammanhang då facket framställs i mer neutral dager och det är då frågor om

ekonomisk demokrati kommer upp. Alltså frågan om hur långt de fackliga organisationerna

egentligen vill gå vad gäller socialisering av näringslivet. 

Båda arbetsmarknadens parter tas upp på övervägande positivt sätt i avsnitten om korporativism.

Organisationernas inflytande över politiska beslut ses som något positivt i den svenska demokratin

på 1970-talet. Korporativismen tillför beslutsfattarna perspektiv som de annars skulle ha svårt att

inhämta. Både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna framställs också positivt vad gäller

avtalsrörelsen, alltså de förhandlingar som sker mellan parterna för att fastställa löner och

kollektivavtal. 
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Hur skiljer då detta sig ifrån framställningen på 2000-talet? Generellt sett är ju som, tidigare

framkommit i resultatredovisningen, framställningen av båda parterna neutral idag. Vad gäller

korporativism uttrycker sig dock en lärobok aningen positivt och den andra läroboken aningen

negativt, vilket kan tyda på att det idag finns olika åsikter om huruvida korporativism är positivt

eller negativt. Det övergripande intrycket man som läsare får av läroböckerna från 2000-talet är

dock att båda parter framställs neutralt, och man ägnar de betydligt mindre uppmärksamhet än vad

man gjorde på 1970-talet. 

 

5) Diskussion och slutsatser
I denna del av uppsatsen kommer jag att börja med att relatera de resultat som framkommit i

föregående kapitel (4) till de teoretiska utgångspunkterna i kapitel 2 i uppsatsen. De teoretiska

utgångspunkterna är: 

• Läroböckerna och den allmänna samhällsutvecklingen under 1900- och 2000-tal, 

• Diskussion runt huruvida läroböcker bör ses som konservativa eller som en

temperaturmätare på samhällsklimatet, och slutligen

• En diskussion runt läro- och kursplanernas påverkan på läroböckernas innehåll 

Diskussionen kommer också att leda till slutsatser, som görs löpande i texten. När detta gjorts

kommer jag att relatera denna uppsats resultat till tidigare forskning inom läroboksanalys. Slutligen

kommer jag att se till att uppsatsens syfte uppfylls och frågeställningar besvaras. 

Men vi börjar alltså med första punkten för slutdiskussionen: Hur kan resultaten i föregående

kapitel relateras till den allmänna samhällsutvecklingen under 1900-tal och 2000-tal?  

Läroböckerna och den allmänna samhällsutvecklingen under 1900- och 2000-tal

Jag har identifierat två faktorer som var avgörande för den situation som rådde i Sverige på 1970-

talet och som kan kopplas till det sätt arbetstagarorganisationer framställs i läroböcker under samma

tid. Detta relateras sedan till situationen på 2000-talet. En tredje faktor tas också upp, men den är

enbart  relevant för 1970-talet.

Den första faktorn har att göra med Sverige som välfärdsstat. Sverige uvecklades i rekordfart

under 1950- och 60-talen. Detta gjorde att det fanns stort utrymme för sociala reformer, och att
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svenskarna hade ”vant sig vid” att de politiska beslutsfattarna ständigt kunde förbättra situationen

för alla grupper i samhället. I och med att den ”ekonomiska kakan” ständigt växte var det ingen

grupp som var tvungen att göra avkall på sina behov för att ge till andra grupper i samhället. I en

sådan situation är det förstås enklare att genomföra reformer som även kommer de svaga och utsatta

grupperna i samhället till del, än om medlen måste tas direkt ifrån andra människor. Ända sedan det

långa socialdemokratiska maktinnehavet hade påbörjats 1932 hade dessutom ”folkhemstanken”

odlats av socialdemokraterna och var väl befäst i Sverige på 1970-talet. ”Folkhemmet” innebar ju

att alla i Sverige skulle kunna leva ett gott liv och det var staten som stod som garant för det.

Den fackliga rörelsen, och då framförallt arbetarnas fackförening LO, stod socialdemokratin mycket

nära. På många sätt och på många plan arbetade LO, men i hög grad även TCO och SACO, för de

svagas rätt i samhället. Som ett resultat av detta klassificeras arbetstagarorganisationerna som

”goda”. Därför framställs de i positiv eller oftast, mycket positiv dager i de fall då de hjälper ”svaga

grupper” i samhället. Detta resonemang stämmer överens med de resultat som framkommit i denna

uppsats resultatdel (kapitel 4). Exempel på frågor där fackföreningarna ställer sig på de svagas sida i

läroböckerna är: Fackförbunden kämpade alla i olika hög grad för att uppnå inkomstutjämning

genom solidarisk lönepolitik och låglönesatsningar, facket arbetade för att utstötta skulle komma

tillbaka till arbetslivet och dessutom för en rättmätig demokratisering av arbetslivet. Även vad

gäller demokratiseringen av arbetslivet står facket på ”de svagas”, alltså de anställdas sida,

gentemot företagen, kapitalisterna. 

En slutsats som kan dras av detta, och kopplas till samhällsutvecklingen är alltså, att de fackliga

organisationerna ofta framställs i positiv eller mycket positiv dager då det gäller att ta tillvara ”de

svagas” intressen i samhället. Solidaritet med svaga grupper var också ett mycket framträdande drag

på 1970-talet. Att fackförbunden kämpade för ”de svagas rätt”, kan man alltså anta bidrog till, den

mycket positiva framställningen av fackförbunden i läroböckerna på 1970-talet.  

Den andra faktorn är att arbetsmarknadens organisationer stod mycket nära de politiska

partierna på 1970-talet. Detta gällde såväl arbetstagar- som arbetsgivarorganisationer. Anställda

var i mycket hög grad anslutna till arbetstagarorganisationerna och arbetsgivarna var också i mycket

hög grad anslutna till arbetsgivarorganisationerna. Detta ledde till att organisationerna kunde hävda

att de företrädde ett mycket stort antal människor och att organisationerna därför var viktiga att ta

hänsyn till vid politiskt beslutsfattande. På 70-talet är arbetsmarknadens organisationer viktiga

remissinstanser för politikerna, och deras synpunkter tas på stort allvar. Organisationerna får vara
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med och påverka i en lång rad frågor, även sådana som ligger utanför arbetsmarknaden. I

läroböckerna från 70-talet framställs också både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer i positiv

dager då det talas om korporativism. 

En tredje samhällsfaktor som är av intresse att ta upp, men som bara angår framställningen av

arbetsmarknadens organisationer på 70-talet, är framställandet av arbetsmarknadens organisationer i

relation till hur de ställer sig till löntagarfonder, ekonomisk demokrati och socialisering av

näringslivet. Av fackförbunden är framförallt LO positiva till löntagarfonder och någon form av

ekonomisk demokrati. Det är mer oklart var TCO och SACO står. Arbetsgivarorganisationerna är

mot. Av allt att döma är alla politiska partier till höger om vänsterpartiet kommunisterna mot, i olika

hög grad. Som nämnts tidigare i uppsatsen har det viktiga för socialdemokraterna heller aldrig varit

vem som äger företagen. Det viktiga har varit att de gått med vinst. I läroböckerna framställs också

både arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer neutralt när frågan om socialisering av näringslivet

tas upp. Anledningen till detta är antagligen att det inte är politiskt korrekt att vara för ekonomisk

demokrati och socialisering av näringslivet. 

Vi kommer nu in på samhällssituationen på 2000-talet i relation till framställningen av

arbetsmarknadens organisationer i läroböckerna. Vad har förändrats sedan 1970-talet? I och med

1990-talets djupa ekonomiska kris har staten varit tvungen att skära i välfärdssystemen. Svenskarna

har blivit medvetna om den nya situationen och att ”kakan att fördela” inte ständigt växer.

Svenskarna har också blivit medvetna om att ska ”kakan” överhuvudtaget växa, så är det genom fler

företag och fler människor i sysselsättning. Och i samhällsdebatten framförs då och då röster om att

fackförbunden bara ser till de som har jobb och stänger ute stora grupper från arbetsmarknaden,

t.ex. ungdomar och personer med utländsk härkomst. Här står inte fackföreningarna på de svagas

sida längre. 

Ett exempel på detta är Centerpartiets förslag om en uppluckring av LAS, vilket, det i debatten

framförs, skulle kunna leda till fler jobb. LO är kritiskt. Vidare har globaliseringen gjort att de

nationella politikerna inte kan fatta beslut på samma sätt som tidigare, vi har blivit beroende av

skeenden in andra länder. Ytterligare en aspekt är att socialdemokraterna och LO som utgjort den

starkaste länken mellan politiska partier och fackförbund tidigare, inte står varandra lika nära

längre. Meningsskiljaktigheter har uppstått. Denna samhällsutveckling kan antas ha påverkat hur

samhället och befolkningen ser på arbetsmarknadens organisationer. 
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Efter vad jag kan bedöma avspeglas den samhällsutveckling som skett i läroböckerna. Överlag

framställs ju arbetsmarknadens organisationer neutralt i dagens läroböcker och vardera organisation

bereds lika stor plats. De upptar inte heller lika stor plats idag som på 70-talet. Av detta kan en

slutsats dras om att båda parter generellt sett värderas lika högt idag, men att de är mindre viktiga än

de var på 70-talet. I och med denna genomgång har jag också besvarat fråga 2 i frågeställningen

(se sista sidan).     

Läroböckerna - konservativa eller temperaturmätare av samhällsklimatet 

Nu har vi kommit fram till nästa punkt: Vad och vilka är det som bestämmer innehållet i

läroböckerna? Jag kommer här att utgå från några av de aspekter Janne Holmén tar upp i sin

avhandling ”Den politiska läroboken” och relatera de till resultaten i min undersökning. Den första

aspekten är huruvida läroböcker styrs av tradition och gamla  fördomar, eller om det är motsatsen

som gäller - att läroböcker är utmärkta temperaturmätare på samhällsklimatet i ett land vid en viss

tidpunkt. Holmén kommer i sin avhandling fram till det senare, att läroböcker ofta är mycket

korrekta och trendkänsliga. Vad kan jag utläsa av mina resultat, mot bakgrund av den samhälleliga

situationen som tecknats av 1970-talet och 2000-talet? 

Om man jämför hur arbetsmarknadens organisationer framställs i läroböcker på 1970-tal och 2000-

tal är tendensen tydlig. 70-talet var mer vänster än vad samhället är idag. Facket fick också större

utrymme och tydligt mer positiva omdömen på 70-talet än idag. Här syns en tydlig tendens åt att

läroböcker kan användas som temperaturmätare i ett samhälle, frågan är dock hur exakt läroboken

är som termometer. Helt klart är dock att den följer samhällsutvecklingens grova drag. 

Hur ser det då ut vad gäller framställningen av arbetsgivarorganisationer i läroböcker? Situationen

här är mer oklar. På det ”vänstervridna” 70-talet framställs arbetsgivarorganisationerna neutralt men

med en liten positiv tendens. På det relativt sett mer ”högervridna” 2000-talet framställs

arbetsgivarorganisationerna generellt sett neutralt. Denna skillnad skulle kunna förklaras med att

samhället överhuvudtaget såg mer positivt på korporativistiska organisationer med stort politiskt

inflytande på 70-talet än vad man gör idag. En annan sak i denna uppsats undersökning som talar

för att Holméns slutsats är korrekt, är att det på 2000-talet råder ett jämviktsförhållande mellan

utrymme och framställning mellan arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer. Detta till skillnad från

situationen på 70-talet då arbetstagarorganisationerna fick betydligt mer plats. Detta pekar på att

arbetsgivarorganisationerna har uppgraderats i relation till sin motpart arbetstagarorganisationerna.

Detta är en stor skillnad mot 70-talet, och det stämmer överens med den samhällsutveckling som
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skett. Jag drar alltså samma slutsats som Holmén, att läroböcker snarare styrs av samhällsklimatet

än av tradition/gamla fördomar. För att få ett säkert resultat skulle jag dock inte vilja använda

läroböcker som enda temperaturmätare av samhällsutveckling, då jag till viss del ifrågasätter dess

exakthet i mätningen. 

Läro- och kursplanernas påverkan på läroböckerna

En annan aspekt som skulle kunna tänkas påverka innehållet i läroböcker är statlig kontroll i form

av styrdokument (läroplaner och kursplaner).   

Enligt läroplanen som gäller på 1970-talet (Lgy70) ska arbetsmarknadens organisationer tas upp i

ett stort antal sammanhang. Som läsare av läroplanen förstår man att organisationerna är viktiga i

samhället. Frågan är om läroböckerna tagit upp arbetsmarknadens organisationer i den utsträckning

som läroplanen anvisar? Jag har för att ta reda på detta gjort en jämförelse mellan vad läroplanen

anvisar ska tas upp (detta framgår av kapitel 2.3), och vad som faktiskt tas upp i läroböckerna enligt

resultatredovisningen i föregående kapitel 4. Min slutsats av denna jämförelse är att läroplanen tar

upp arbetsmarknadens organisationer i högre grad, och i vissa fall mer detaljerat, än vad

läroböckerna gör. De flesta av de anvisningar som ges i Lgy70:s Supplement II, följs visserligen,

men inte alla. T.ex. tas inte arbetsmarknadsorganisationernas ekonomiska verksamhet eller

medlemstjänst upp, inte heller den åsiktspåverkan som riktas mot allmänheten (Lgy70, 1970,

Supplemet II, s 314). I det nya Supplement II från 1978 har vissa förändringar gjorts i relation till

arbetsmarknaden. Dessa förändringar återspeglas i läroboken. I sammanfattning kan sägas att

läroplanen i hög grad är ledande för läroböckerna, men inte helt styrande.

Nu på 2000-talet är den gällande läroplanen Lpf94. Den är, som nämnts vid tidigare genomgång,

mycket vagt formulerad. Arbetsmarknad och arbetsmarknadens parter nämns aldrig i kursplanen.

Trots detta finns det gott om utrymme att ta upp arbetsmarknadens organisationer som

samhällsfråga att studera ur politisk och ekonomisk synvinkel, eftersom läroplanen ger gott om

utrymme för egna val vad gäller studiet av samhällsfrågor. Kursplanen säger vidare att begrepp som

makt, inflytande, ideologi och intresse är intressanta att diskutera, i detta sammanhang är det lätt att

sätta in arbetsmarknadens organisationer. I Lpf94:s vaga formuleringar finns ingen styrning om vad

läroböcker bör ta upp vad gäller arbetsmarknadens organisationer. Ändå har båda de läroböcker som

analyserats tagit upp arbetsmarknadens parter. Anledningen till att de tagits upp står då antingen att

finna i tradition (vilket skulle motsäga min slutsats ovan om att läroböcker är känsliga för trender i

samhället), eller att organisationerna utgör en viktig pusselbit för att förstå samband i samhället. En
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tredje anledning skulle kunna vara att arbetsmarknadens organisationer tas upp såpass mycket i den

allmänna samhällsdebatten att de också blir ett naturligt inslag läroböckerna. En fjärde och sista

orsak skulle kunna vara att begreppen makt, inflytande och intresse gör det omöjligt att kringgå

arbetsmarknadens organisationer. I och med denna genomgång har jag också besvarat fråga 3 i

frågeställningen (se nästa sida).     

Tidigare forskning

Tingsten poängterar i sin bok ”Gud och fosterlandet, Studier i hundra års skolpropaganda” att det i

styrdokument från 1950-talet och framåt skrivs att elever ska ha rätt till saklig information, ska få

flera olika perspektiv på stora ideologiska och samhälleliga stridsfrågor, samt att de sedan själva ska

komma fram till en personlig åsikt. Kan denna viljeyttring ifrån staten sägas uppfyllas i

läroböckerna från 70-talet vad gäller arbetsmarknadens organisationer och andra aktörer i

samhället? Ja, på så sätt att båda arbetsmarknadens parter tas upp. Stort fokus läggs också på

industrin (statlig och privat). Läroböckerna tar också upp marknadsekonomi, planekonomi och

blandekonomi osv. En seriös avsikt finns helt klart i böckerna att lyfta fram olika perspektiv. Detta

görs tydligast i ”Politik: Samhällskunskap för gymnasiet”, mindre tydligt i ”Världen- Vårt

samhälle”. Vad gäller läroböckerna från 2000-talet klarar sig ZIGMA mycket bra vad gäller att vara

neutral och lyfta fram olika perspektiv. Millenium lyfter fram olika perspektiv, men är generellt sett

något sämre på att vara objektiv, och kan ibland vara tendentiös i sin vilja att skapa engagemang

och frågor hos läsaren (jag relaterar här till intrycket av hela läroböckerna). 

Janne Holméns forskning har redan kommenterats ovan. 

I Åsa Linderborgs avhandling ”Socialdemokraterna skriver historia” drar hon en generell slutsats då

hon går igenom historieböcker från 1909-1999, och det är att alla läroböcker uttrycker den

borgerliga hegemonins fundament. Detta innebär att kapitalismen, entreprenörerna, uppfinningarna,

teknikutvecklingen, industrialismen, marknadsekonomin, klassamarbetet och den lugna

samhällsutvecklingen prisas. Hon skriver också att 70-talet uppvisar den mest radikala

historieskrivningen och att striden för demokrati under denna period främst tillskrivs

arbetarrörelsen. Eftersom jag sjäv inte tittat på läroböcker från andra perioder än 70-talet och 2000-

talet inskränker sig min erfarenhet till dessa perioder. Jag känner inte igen mig i den beskrivning

Åsa Linderborg gör av att kapitalismen, entreprenörerna osv lovprisas. Möjligen lovprisas den

lugna samhällsutvecklingen. Detta gäller 70-talet, som ju Linderborg i och för sig också beskriver

som den mest radikala tiden. I 2000-talets böcker känner jag något mer igen mig i Linderborgs
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läroboksbeskrivning. Efter Berlinmurens fall är det förstås t.ex. också lättare att lovsjunga

marknadsekonomin, än vad det var på 70-talet då även planekonomin var en fungerande realitet.

Företagande efterfrågas också mer i 2000-talets läroböcker, som framför att vi behöver fler

individer som är marknadsförsörjda i Sverige för att klara välfärden.  

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur framställningen av arbetsmarknadens organisationer

förändrats i samhällskunskapsläroböcker från 1970-talet och från 2000-talet. Jag har kopplat de

förändringar jag kunnat skönja i de undersökta läroböckerna till två saker: 1) Samhällsutvecklingen

och 2) Relevanta aspekter i läro- och kursplaner från 70-talet respektive 2000-talet. Detta

utmynnade i följande tre frågeställningar:    

• 1) Hur har framställningen av arbetsmarknadens organisationer förändrats i

samhällskunskapsläroböcker mellan 1970-talet och 2000-talet, vad gäller positiv och negativ

tendens?

• 2) Vilka samhällstendenser kan kopplas till den förändring som skett i framställningen av

arbetsmarknadens organisationer? 

• 3) I vilken grad styr läro- och kursplaner hur mycket och vad som tas upp om

arbetsmarknadens organisationer i läroböcker på 1970-talet, respektive på 2000-talet? 

Genom att besvara frågorna i frågeställningen uppfyller jag också syftet för uppsatsen enligt ovan.

Svaret på fråga 1 i frågeställningen är att arbetstagarorganisationerna på 1970-talet framställdes i

positiv eller mycket positiv dager, medan samma organisationer framställs i neutralt ljus på 2000-

talet. Arbetsgivarorganisationerna framställs på 1970-talet i neutralt- eller något positivt ljus, medan

samma organisationer framställs neutralt på 2000-talet. 

Svaret på fråga 2 i frågeställningen besvarades utförligt i avsnittet om samhällsutvecklingens

koppling till läroböckernas framställning av arbetsmarknadens organisationer tidigare i denna

diskussionsdel (kapitel 5). Detsamma gäller fråga 3 som besvaras under läro- och kursplanernas

påverkan här i diskussionsdelen (kapitel 5).  
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6) Förkortningslista

SAP = socialdemokratiska partiet

LO = Landsorganisationen, facklig organisation som organiserar de flesta arbetare i Sverige

TCO = Tjänstemännens centralorganisation, facklig organisation som organiserar de flesta
tjänstemän i Sverige

SACO = Sveriges akademikers centralorganisation, facklig organisation som organiserar de flesta
akademiker i Sverige

SAF = Svenska arbetsgivareföreningen som organiserade företagare fram till 2001 då SAF ersattes
av Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv = representerar ett stort antal privatägda företag 
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