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Sammanfattning 

  Uppsatsen studerar tre svenska läromedel som omfattar Samhällskunskap kurs 1b i gymnasiet. Den
undersöker om dessa lever upp till skolans styrdokuments krav på saklighet och allsidighet samt tar upp olika
demokratimodeller i undervisningen kring demokrati och hur dessa värderas. Den teoretiska utgångspunkten
är Robert Dahls idealtyper för fullständig proceduriell demokrati samt tre demokratimodeller: den liberala,
den republikanska och den marxistiska. Slutsatsen är att det finns en tydlig bias, där läroböckerna inte lever
upp till styrdokumentens krav på saklighet och allsidighet, utan den liberala demokratimodellen dominerar
och värdesätts tydligt positivt i relation till alternativen, om de alls diskuteras. 
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Omslagsbild: Från japanska underhuset (17 sep 2015) när parlamentarikerna ska rösta om att upphäva den
pacifistiska delen av konstitutionen. Källa: AGENCE FRANCE-PRESSE, 2015. ”House scuffle over Japan

security Bills”, The Strait Times 18 sep, 2015. https://www.straitstimes.com/asia/east-asia/house-
scuffle-over-japan-security-bills 2019-09-25
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1 Inledning

Agneta Bronäs skriver i sin avhandling Demokratins ansikte (2000: 10) att hon som praktiserande

samhällskunskapslärare ”[aldrig] egentligen funderat över eller problematiserat samhällskunskapsböckernas

innehåll. Innehållet har givetvis diskuteras, men i grunden har [hon] aldrig funderat över vilka bilder av

demokrati som förmedlas.” När uppsatsförfattaren själv undervisat har tvärtom vederbörande alltid haft en

kritisk blick på just demokratiavsnitten, då dessa upplevts som tendentiösa och i regel ensidigt anammat

status quo. Men det är enbart en känsla, som uppsatsförfattaren länge funderat på att undersöka. Det är min

personliga ingång till val av ämne. Men frågan är av vidare vikt då styrdokumenten faktiskt kräver att

undervisningen i demokrati enligt ämnesbeskrivningen i Samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att

utveckla 

[k]unskaper om demokrati och de mänskliga rättigheterna, såväl de individuella som de kol lektiva

rättigheterna, samhällsfrågor, samhällsförhållanden samt olika samhällens organisation och

funktion från lokal till global nivå utifrån olika tolkningar och perspektiv [min kurs]. (Skolverket

2019b)

Vidare ska det centrala innehållet i kurs 1b lära eleverna om  

[d]emokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och

nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika n i v å e r n a .

Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika

demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter [min kurs]. (Skolverket 2019b)

Då historikern Niklas Ammert menar att ”läroboken [står] centralt” i lärarnas undervisning, planering och

som referensram (2011: 26) innebär det att frågan om huruvida läroböckernas innehåll lever upp till

styrdokumentens krav är relevant på en generell nivå för samhällskunskapslärare. Men det stannar inte där,

ett vidare argument för att undersöka hur läroböckerna förmedlar bilden av demokrati är läroplanens

portalmening som konstaterar att ”[s]kolväsendet vilar på demokratins grund” (Skolverket 2019a).

Demokrati är ett således ett helt centralt begrepp för och i skolan. Slutligen kan man lyfta upp det på

samhällsnivå, som ett sista argument för studiens relevans. Demokrati handlar om hur och vilka som tar

beslut. Det är alltså avgörande för oss alla hur den processen gestaltar sig. Ur det perspektivet spelar det roll

vilken form av demokrati som det undervisas i, hur olika alternativa demokratiska strukturer presenteras,

vilken räckvidd som ses som given och naturlig för demokratin. Undervisningen i demokrati riskerar således

att få en ideologisk slagsida, därför är det av intresse att undersöka om denna undervisning genom

läroböckerna tar ställning mellan olika demokratisyner. Det är vad uppsatsen ska handla om. 
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2 Syfte och disposition

2.1 Syfte och frågeställning

Skolans styrdokument anger inte vilken form av demokrati eleverna ska fostras i eller definierar innehållet i

de "demokratiska värderingar" som ska förankras hos dem. Det ligger i linje med gymnasieskolans läroplans

formuleringar om att "skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar" och att "undervisningen ska vara

saklig och allsidig" samt att eleverna ska" inse konsekvenserna av olika alternativ". Ett övergripande mål för

undervisningen är även att eleverna ska ha "förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser i

samhälls- och arbetsliv". (Skolverket 2019a)   

Demokrati kan artikuleras på väldigt många olika vis och med skiftande räckvidd, med långtgående

samhällskonsekvenser. Därför spelar det roll vilka former av demokrati som får ta plats, anses vara rimliga

och hur olika demokratiska perspektiv värderas inom utbildningen. Syftet med uppsatsen är att undersöka

vilken form av demokrati det är som förmedlas, och hur värderas dessa, i läroböcker i Samhällskunskap för

gymnasister i åk 1 som läser kurs 1b. 

 

Enligt läroplanens skrivningar, fast mer specificerade, ska eleverna enligt kurs 1b erhålla kunskaper om

demokrati utifrån ”olika tolkningar och perspektiv” och utgå ifrån ”olika demokratimodeller” när de studerar

maktfördelning och påverkansmöjligheter. Stämmer detta och i vilken grad?

  Mina frågeställningar lyder:   

1. Vilka demokratimodeller och demokratiperspektiv presenteras i läroböcker i Samhällskunskap för

gymnasister där kurs 1b ingår? 

2. Hur värderas dessa modeller och lever beskrivningarna upp till styrdokumentens krav på

saklighet och allsidighet? 

2.2 Disposition  

Inledning och syfte lyfter temat för uppsatsen ovan, där även frågeställningen preciseras. Nedan följer

upplägget för metoden samt val och avgränsningar av material. På det följer en presentation av

läroboksforskning och vilka teoretiska stödjepunkter uppsatsen kommer att luta sig på i form av modeller

och perspektiv. Det empiriska materialet kommer sedan att redovisas och diskuteras i ett kapitel utifrån de

teoretiska utgångspunkterna. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning och en slutsats utifrån

frågeställningen. 
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3 Metod och material

Uppsatsen är en kvalitativ litteraturstudie, där tre läroböcker som behandlar Samhällskunskap 1b analyseras

utifrån tre demokratimodeller och fem demokratiperspektiv. Textanalys handlar om att ”ta fram det

väsentliga innhållet  genom en noggran läsning” (Esaiasson 2017: 211). Undersökningen ska även undersöka

värdering och allsidighet. Värdering syftar här både på hur mycket utrymme som ägnas åt ett perspektiv och

värderande utsagor om för- och nackdelar. Allsidigheten kommer att bedömas utifrån vad statsvetenskaplig

forskning ramar in som grundläggande demokratimodeller och perspektiv. 

Metoden innebär att texterna ska tolkas. Tolkning kan ske manifest eller latent. Som Esaiasson et al påpekar,

så är åtskillnaden ”långtifrån knivskarp” (Esaiasson et al 2017:227) Men valet av metod baseras på att dessa

texter är läromedel, där syftet är att förmedla explicit ett innehåll som ramats in av det centrala innehållet.

Alltså innebär det en manifest läsning, även om viss tolkning kommer att ske genom att se i vilket

sammanhang, under vilka rubriker vissa perspektiv och modeller befinner sig i i den löpande texten.

Tolkningen kommer att ske systematiskt, ”de ska bringa reda i texter” som Esaiasson et al understryker

(2017: 213). Enligt givna och avgränsade modeller samt enligt vissa teman (demokratiperspektiv) kommer

läroböckernas texter att struktureras.       

I den här studien har avgränsningen varit läroböcker, av rent praktiska skäl hade det varit omständigt att

studera en större mängd lärare i deras praktiska utövande. Läroböcker är ofta en naturlig del av

undervisningen i skolan. Även om en del lärare i huvudsak använder eget material medan andra i högre

utsträckning utgår från läroböcker och andra förpacketerade läromedel så är det svårt att helt undgå

läroböcker, även när de bara fungerar som uppslag för undervisningen. Enligt en studie bland åk 9

samhällslärare använde ungefär hälften av de tillfrågade läroböcker varje/nästan varje lektion, medan

resterande använde dessa i varierande grad men alltid vid något enskilt tillfälle (Skolverket 2006: 102). Den

här uppsatsen kan inte svara på i vilken utsträckning eleverna undervisas i skiftande demokratimodeller och

perspektiv då den inte undersöker vilket kompletterande material olika lärare använder. Däremot kan studien

sätta fingret på vilka former av demokrati de lär studera, hur dessa värderas i läroböckerna och därmed ger

ett underlag för vad den enskilde läraren eventuellt måste komplettera med själv för att uppnå

styrdokumentens krav på allsidighet, saklighet och att redovisa olika demokratimodeller.

Det förekommer några dominerande läroboksförlag med flera böcker i sitt stall. För spridning har böcker

från tre olika förlag använts: Liber, Gleerups och Sanoma Utbildning. Urvalet av läroböcker har sedan gått

utifrån lottning1 samt om det presenteras distinkta kapitel som diskuterar just demokrati. Vissa läroböcker har

inte en sådan tydlig distinktion utan sprider ut det över hela boken. I själva studien kommer inte de delar i

läroböckerna som behandlar det svenska politiska systemet analyseras då dessa förklarar den politiska

1 Bland de läroböcker som tillhandahölls av biblioteket på Blåsenhus, som är Uppsala universitets lärarhögskolas
bibliotek.
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beslutsprocessen i sig i Sverige, inte demokrati som fenomen. Den avgränsningen gäller även avsnitten om

EU. Enligt ämnet Samhällkunskaps centrala innehåll är det i åk 1 som man läser avsnitten om demokrati,

alltså är det läroböcker som inkluderar Samhällskunskap 1b som använts (Skolverket 2019b). Det är a)

Samhällkunskap 1b av Daniel West, utgiven 2011 på förlaget Liber med ett omfång på 412 sidor, b) Reflex

123. Samhällkunskap för gymnasieskolan av Hans Almgren, Stefan Höjelid, Erik Nilsson utgiven på

Gleerups 2012 med ett omfång på 474 sidor samt c) Forum Samhällkunskap 123 av Krister Brolin, Lars

Nohagen utgiven på Sanoma Utbildning 2017 med ett omfång på 598 sidor.       

I valet av teoretisk utgångspunkt riskerar mängden av existerande demokratimodeller att bli oöverblickbar.

Att utgå ifrån ett stort antal modeller2 riskerar att utmynna i en fragmentarisk studie där frågan om

överlappningar och gränsdragningar kommer i förgrunden utan att egentligen bidra till syftet med studien.

Det tydliggörs till exempel i statsvetaren Mats Lundströms beskrivningar av deltagardemokrati och

deliberativ demokrati i Politisk teori (2010: 27ff). Där överlappningar och ett gemensamt idéhistoriskt arv är

tydliga och ibland minst sagt förvirrande när man ska särskilja dessa åt. Därför kommer utgångspunkten vara

tre breda, men mer övergripande modeller. 

Dessa tre övergripande modeller kommer att finnas med i bakgrunden när fem grundläggande demokratiska

perspektiv kommer att användas i analysen av läroböckerna. Alltså två nivåer av operationalisering med en

bredare mer abstrakt nivå som särskiljer tre parallella idéhistoriska rörelser och en mer preciserad nivå som

berör demokratins konkreta form. Rent konkret sammanfattas allt innehåll i varje lärobok (bortsett från de

begränsningar som redogjorts ovan)  som diskuterar demokrati som fenomen. Det innebär att böckerna lästst

från pärm till pärm och att en löpande sammanfattning skett. Denna sammanfattning finns som ett separat

dokument. I nästa steg plockas de delar ut som i den oredigerade sammanfattningen berör, omnämner och

diskuterar varje perspektiv, en systematisering utifrån koncepten: i) effektiv delaktighet, ii) upplyst

förståelse, iii) röstjämlikhet, iv) kontroll av dagordningen och v) demos (vem utgör folket).  Dessa koncept

sammanfattas för varje lärobok och diskuteras utifrån kraven på allsidighet och saklighet. Slutligen tas en

övergripande diskussion utifrån de tre demokratimodellerna samt att om olika explicita modeller redovisas i

läromedlen, det handlar om att tolka och systematisera de redovisningar av demokrati som sker i

läroböckerna enligt de beskrivningar av vad som kännetecknar en liberal, marxistisk och republikansk

demokratimodell som redovisas i teoriavsnittet. Detta genom läsning och understrykning av de

sammanfattande texterna med demokratimodellernas centrala beståndsdelar som check-lista. Även den

diskussionen sker utifrån kraven på allsidighet och saklighet, där uppsatsförfattaren kommer att försöka

redovisa kompletterande ingångar.    

Risker med kvalitativ textanalys är a) urvalets begränsning b) författarens bias c) övertolkning av

källmaterialet. Är verkligen dessa tre läroböcker representativa för samhällsläroböcker? Metodpraktikan

(Esaiasson et al 2017: 226) diskuterar nackdelar och fördelar med valet av material och ställer frågan om

2 Held presenterar till exempel tio stycken historiska och existerande modeller och skapar därpå ytterligare två stycken 
själv.  
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”sannolikheten för olika utfall av de materialmässiga beslut som har fattat”? När det angår

uppsatsförfattarens bias framgår det i materialet att vederbörande är anställd av ett politiskt parti, men någon

beroendesituation går svårt att finna som skulle påverka analysen baserat på det anställningsförhållandet.

Däremot är det alltid så att vi alla bär med oss en viss förförståelse, en ofrånkomlig subjektivitet som riskerar

att påverka en studie. Två forskare med olika erfarenheter kan läsa en text på två skilda sätt (Esaiasson et al

2017: 228) Därför bör ”forskarens värderingar” synliggöras som statsvetaren Björn Badersten påpekar

(2006: 76). Det  är alltså en fördel att medvetandegöra läsarna om eventuella teoretiska ingångar och

preferenser som en författare har med sig. I det här fallet ska det ske en bedömning av läroböckernas

värdering. Den bedömningen kan påverkas av uppsatsförfattarens egen uppfattning av demokratimodellerna.

Uppsatsförfattaren anser att Held framför ett rimligt perspektiv när han kritiserar den liberala demokratin för

en del tillkortakommanden, inte minst riskerna med att den privata ekonomiska makten kan ”avleda eller

förvränga politiska processer och resultat” (2005: 401) . Även om uppsatsförfattaren har en tendens åt att

sympatisera med både den republikanska och den marxistiska modellen, ser vederbörande positiva

beståndsdelar inom alla modeller. Genom att redovisa de preferenserna kan läsaren vara extra uppmärksam

för vissa tendenser i analysen. När det gäller övertolkning av materialet kan den styras av just bias, att man

söker med ett enögt kritiskt öga som söker bekräftelse på en viss ståndpunkt och missar andra delar. Det

riskerar att bli en obalanserad analys. Det kan även handla om att lyfta upp enskilda exempel eller

formuleringar som inte motsvaras (eller motsägs) av det dominerande innehållet.     
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4   Teori 

  

4.1 Läroboksforskning

Enligt forskaren Boel Englund finns det tre olika forskningsperspektiv i studiet av läroböcker: den

processorienterade som undersöker processen innan boken hamnar i skolan, den användarorienterade som

studerar hur den fungerar som redskap och den produktorienterade som granskar själva innehållet. Den här

studien är således en produktorienterad studie (Englund 2006: 19). Enligt henne har läroboken en central

funktion i skolan. Tre av fyra lärare som deltagit i en undersökning menar att de har stöd av läroboken i sin

planer ing. Hon for tsät ter : ”[l]ärarna överlämnar mycket av sitt handlingsutrymme till

läroboksproducenterna” och ”läroböckerna har en legitimerande funktion i lärarnas arbete”, som är känd

enligt tidigare forskning enligt Englund (2006: 21f). Historikern Niklas Ammert instämmer i den

beskrivningen och konstaterar att ”[ä]ven om boken används som referens snarare än rättesnöre eller om

läraren hämtar material ur olika typer av medier, står läroboken centralt” (2011: 26). Uppfattas läroboken

följa styrdokumenten känner sig läraren säker på att läroplanens principer garanteras i undervisningen när

läroboken används (Englund 2006: 25). Samtidigt menar ”Skolverkets granskning... att läroböcker aldrig kan

vara objektiva och uttömmande. Beskrivningar och urval av stoff är alltid färgade av bland annat författarnas

kunskaps- och historiesyn. Läroböckerna ställer därför stora krav på läraren när det gäller att granska och

värdera innehållet i läroböckerna och att kunna leda elevernas samtal och reflektioner i riktning mot målen i

läroplaner och kursplaner.” (Skolverket 2006: 138) Ammert slutsats är att ”läroböcker har stort inflytande

över undervisningens innehåll och genomförande” och därför ”är det av vikt att studera vad läroböcker

innehåller och hur detta innehåll presenteras.” Han menar till exempel att det inte går att reducera läroböcker

till en förmedlare av kunskap utan att dessa ”ger bilder av samhället och det förflutan som påverkar och

formar människors identitet... Det finns med anda ord sprängkraft i läroböckerna” (Ammert 2011: 28; 34). 

I sin avhandling Demokratins ansikte (2000) jämför Agneta Bronäs demokratibilden i tyska och svenska

läroböcker i samhällskunskap för gymnasiet. Hennes slutsatser är att svenska läroböcker har ”ett

paternalistisk drag” där medborgarna ses som ”okunniga, ansvarslösa och oengagerade”. Böckerna uppmanar

till ett kritiskt tänkande samtidigt som de ”för fram ett [min kurs] rätt sätt att tänka”. Medborgarna anses

vidare inte tillräckligt kompetenta medan politikernas ”förmåga och kunskap framstår som vida större och en

anledning till att de ensamma styr landet”. Demokratiskt deltagande värdesätts, men i huvudsak för att

”legitimera de styrande” (Bronäs 2000: 249).   

Kurt Wickes avhandling Läroböcker, demokrati och medborgarskap undersöker ”hur läroböcker förhåller

sig till det dubbla uppdraget att socialisera in elever i det existerande samhället och att samtidigt utbilda dem

till kritiskt tänkande medborgare” (2019: 239). Han menar att läroböckerna ”enträget [argumenterar],

ingående och övertalande – och ibland hotande att elever ska engagera sig för ett system som inte kan, eller
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bör ändras, och vars utvecklings beskrivs som avslutad”. Slutsatsen är att den liberala demokratin presenteras

som likvärdig med ”demokratis idé, alternativt som enda realistiska sätt att konkretisera demokratin som

princip”. (2019: 241; 5) 

Att lära demokrati (2014) är Anneli Åkerbergs examensuppsats vid Malmö högskolas lärarutbildning. I den

undersöker hon bland annat vilken demokratityp som förmedlas i några samhällsläroböcker för gymnasiet.

Hon utgår i från tre demokratimodeller: valdemokrati, deltagar- och samtalsdemokrati (deliberativ

demokrati). Hon menar att valdemokrati dominerar presentationerna och samtalsdemokratin knappat får

någon plats. Vidare skriver hon att ”[v]i  kan ändå  se  att  läroböckerna  försöker  lyfta  fram  komplexiteten

i  vad  demokrati  kan innebära.  Genom  att  göra  olika  jämförelser  (olika  statsskick)  visar  man  ändå  på

att demokrati inte är så enkelt. Det är tydligt att demokrati är ett begrepp som aldrig riktigt kommer till sin

rätt i något sammanhang i dessa läroböcker”. (Åkerberg 2014: 35f)

Ola Håkanssons examensuppsats vid lärarhögskolan i Karlstad universitet bekräftar i mycket vad Wickes

avhandlings fastslår.  I Ett sätt att tänka om demokrati (2019) studerar han fyra samhällsböcker på gymnasiet

utifrån Chantal Mouffes demokratiteori. Hans slutsats är att ”[m]edborgarens deltagande i det demokratiska

samhället görs i första hand genom valhandling och demokrati kopplas till den representativa demokratin” .

Även om alla fyra böckerna lutar åt samma håll, finns det skillnader där han till exempel skriver att ”[e]n

konfrontation mellan olika synsätt kring demokratiskt beslutsfattande sker däremot till viss del i Perspektiv

123 då texten belyser olika åsikter kring representativ demokrati och direktdemokrati där texten inte

förkastar den direktdemokratiska modellen, vilket de övriga läroböckerna gjort”. Men i huvudsak är det en

demokratisk modell som premieras: den liberala.  (Håkansson 2019: 41ff)

4.2 Demokratimodeller och -perspektiv

Som hjälpmedel för att analysera läroböckerna är utgångspunkten tre demokratimodeller: den liberala, den

republikanska och den marxistiska. Dessa tre traditioner är både överlappande och bär inom sig konträra

subgenrer men kan trots det särskiljas sinsemellan i sin betoning och huvudfokus. Utgångspunkten är

statsvetaren David Helds beskrivningar av dessa traditioner i hans verk Demokratimodeller - Från klassisk

demokrati till demokratisk autonomi (2005). Dock bör det understrykas att dessa tre grundmodeller har

utökats och inkluderar även mer sentida synsätt, det rör sig alltså i slutändan om modeller skapade av

författaren till den här uppsatsen, även om Helds schema över relationer mellan olika demokratimodeller

varit ett stöd i konstruktionen (2005: 292). Inspiration har även tagit ifrån Per Brobergs och Robert Madrusan

uppsats Demokratiteori i svensk skolforskning – En kritisk granskning (2008).    

Den liberala demokratimodellen

Den liberala traditionen värnar konkurrens och mångfald inom det politiska livet, där medborgarna väljer

politiska alternativ som styr genom representation. Den klassiska demokratin där medborgarna samlas på

torget vid beslut avvisas som otillräcklig och opraktisk för den moderna nationalstaten, ren dårskap för varje

7



samhälle större än en småstad enligt John Stuart Mill (Held 2005: 140). 

 Medborgaren söker sin egen lycka och staten ska garantera hennes friheter och rättigheter. Individer agerar

efter eget intresse genom fritt byte på marknaden.  Därför ska också staten hållas under hård kontroll och

politikens räckvidd tydligt begränsas till vissa politiska områden bortom den privata och ekonomiska sfären.

(Held 2005: 365f) Därför anses ett konstitutionellt ramverk av vikt och fokus ligger på formella rättigheter

samt att själva beslutsprocessen är legitim. 

I den liberala traditionen inkluderas vad Lundström (2010: 24f) beskriver som den elitistiska. Som kan

sammanfattas med ekonomen Joseph Schumpeters formulering: "Den demokratiska metoden är det

institutionella arrangemang för att fatta politiska beslut där individer får beslutsmakt genom att tävla om

medborgarnas röster." Alltså ett styre där en i huvudsak passiv befolkning väljer mellan olika eliter (även om

pluralisterna menade att medborgarna snarare agerade genom olika intressegrupper). Mer sentida exempel på

en sådan hållning är till exempel rational choice- och public choice-teorierna. Den förra betraktar

medborgarna som kunder på en marknad, där politikerna levererar vad som efterfrågas

(preferenstillfredsställelse) medan den senare syftar till att politiska beslut ska gynna alla medborgare

(enhällighetssträvande) och begränsa möjligheterna till att vissa gynnas på andras bekostnad, detta genom att

bygga upp institutionella ramverk för kontroll och krav på kvalificerad majoritet vid beslut  Det är en tråd

som löper genom den klassiska liberala traditionen, rädslan för ett obegränsat majoritetsvälde som hanterats

bland annat genom olika former av maktdelningsprinciper (Lundström 2010: 26).          

Den republikanska demokratimodellen 

Den republikanska synen kan te sig närmast arkaisk i de här sammanhangen, med dess anor till

senmedeltidens stadsstater och små samfälligheter där demokrati kunde praktiseras direkt utan ombud.  Men

utgångspunkten att frihet och engagemang är intimt sammankopplade - det är genom den aktive

medborgarens deltagande som hennes frihet och folkets suveränitet kan bestå - är fortfarande en aktuell

fråga. (Held 2005 : 376). Rousseau gick så långt på sin tid att han menade att "varje lag som inte folket i

egen person har godkänt är ogiltig. Det engelska folket tror att det är fritt. Det tar helt fel. Det är det bara

under valet av medlemmar till parlamentet. Så snart dessa blivit valda är folket slav, det är ingenting" (Held

2005: 83).  

Det är genom sitt aktiva deltagande medborgaren blir en del av demos - det är både en plikt och en rättighet.

Något som inte minst lyfts upp senare av den deltagardemokratiska strömningen som här stoppas in under

det republikanska ramverket. Vad som förenar dessa är inte bara synen på den aktive medborgaren utan att

själva deltagandet innebär en moralisk utveckling av individen. Plikten att ta ansvar för det allmänna är en

del av att det goda livet. Demokratin blir ett medel för fostran (Lundström 2010: 28). Själva det aktiva

deltagandet i demokratin anses även göra oss mer toleranta och vidsynta just genom interaktionen med andra

medborgare (Hadenius 2001:63). 
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En skola som ligger nära den medborgardemokratiska är den deliberativa där sociologen Jürgen Habermas är

den mer kända företrädaren. De betonar vikten av det offentliga samtalet och att politiska beslut föregås av

djupgående diskussioner. Dessa diskussioner har en djupare moralisk innebörd, där deltagarna opartiskt

försöker nå det mest rimliga beslutet bortom snöda egenintressen. Därför bör samhällets politiska

institutioner formas för att gynna vad Habermas kallar en "ideal samtalssituation", inte minst

utbildningsväsende och massmedier spelar en central för det. En annan viktig förutsättning är en jämlikhet

mellan individerna som går bortom den politiska och även inbegriper den sociala och ekonomiska. Strävan är

en medborgare vars egoism ersatts med universalism (Lundström 2010: 30). En sådan tanke av allmänanda

bortom ens "familjs egenintresse" hyllades redan av renässansens republikaner (Held 2005:65).       

Den marxistiska demokratimodellen

Då den borgerliga staten anses vara part i mål som försvarare av det kapitalistiska produktionssättet är enligt

Karl Marx statens påstådda "allmänintresse" en illusion. När staten agerar formellt neutralt och behandlar

alla medborgare likvärdigt i sitt skydd av egendomsrätten och exploateringen av arbetarklassen genom

lönearbetet tar nämligen staten de facto ställning i klasskampen (Held 2005: 165). 

En grundläggande hållning inom den marxistiska traditionen är att den borgerliga statens institutioner bör

ersättas och kompletteras med nya organ baserade på olika former av rådstrukturer där valda delegater agerar

på bundna mandat, val sker frekvent och att alla - även domare och ämbetsmän - är direkt avsättbara (Held

2005: 181). Historiskt, nu senast i Venezuela under president Hugo Chavez, har olika försök att bygga

dubbelmakter utanför den traditionella statsapparaten prövats. Ett annat exempel är södra Kurdistan i dagens

Syrien, där man inspirerats av den frihetliga socialisten Murray Bookchins kommunalism, som baserar sig på

en federativ rådstruktur där äganderätten ska ersättas med nyttjanderätt. (Brincat – Gerber 2018: 18ff)          

Den marxistiska traditionen har betonat de reella möjligheterna för individen, istället för den formella

likvärdigheten då individens möjligheter, hälsa, arbete, livslängd bestäms av dess position i klasstrukturen

(Held 2005: 155). Den marxistiska tanketraditionen håller upp gemensamma mål som centrala, inte minst

sociala och ekonomiska. Det kollektiva fungerar både som mål och medel, där individen omöjligt kan bli fri

genom egen försorg utlämnade till maktrelationerna på marknaden utan istället sker det genom förenade

strävanden. Därav följer att klassrelationerna måste upphävas och demokratin genomsyra hela samhällslivet,

ut på arbetsplatserna och i bostadskvarteren, för att alla ska bli "fria jämlikar" (Held 2005: 366).

Där liberalen vill ringa in ett tydligt politiskt avgränsat område för politikens räckvidd ser republikanen att

även det civila samhället inkluderas medan marxisten vill utsträcka demokratin till ekonomin. Den liberala

traditionen utgår ifrån självförverkligade rationella medborgare som röstar efter eget intresse, den

republikanska tankeströmningen ser snarare allmänintresset som det centrala i jakten på det mest rimliga

beslutet. Den marxistiska traditionen menar att samhället präglas av klassantagonism och därför kan inte

allmänintresse uppnås förrän efter socialismens realiserande (”politikens slut”). I den liberala demokratin är

det valda, konkurrerande eliter som styr, i den republikanska är det aktiva medborgare som förpliktigar sig
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att agera i det allmännas bästa medan det under socialismen är direkt avsättbara delegater med tydliga

demokratiska mandat från en lägre nivå som tar beslut. 

Robert Dahls fem perspektiv 

Demokratimodellerna ska fungera som övergripande stöd och referensram, men utöver dessa färdiga

modeller ska även ett antal grundläggande demokratiska perspektiv lyftas in i analysen av läroböckerna. De

perspektiv som kommer att användas är de fem kännetecken som statsvetaren Robert Dahl menar utgör en

"fullständig proceduriell demokrati" enligt den atenska demokratin (Lundström 2010: 17).

1. Effektiv delaktighet. Alla medborgare måste ha tillräckliga och lika möjligheter att ge uttryck för sina

åsikter om ett visst beslutsalternativ.

2. Upplyst förståelse. Alla medborgare ska ha kunskap om innebörden och konsekvenserna av olika

beslutsalternativ. 

3.  Politisk jämlikhet vid beslut. Alla medborgarnas önskemål vid varje beslut vägs lika.

4. Kontroll av dagordningen. Medborgarna ska kunna avgöra vilka frågor som bör bli föremål för

demokratiska beslut och vilka som inte bör bli det.  

5. Inklusivt demos. Alla vuxna medborgare som är permanenta invånare i en stat bör inkluderas i folket

(demos), genom lika demokratiska fri- och rättigheter. 

Dahl utgår här inte ifrån en minimidefinition av demokrati, utan snarare en idealtyp menar Lundström. Där

olika samhällen förhåller sig i varierande grad, på en glidande skala, till idealtyperna. Men som Lundström

understryker innebär inte ett mer demokratiskt samhälle nödvändigtvis ett bättre eller godare samhälle i

normativ mening. (Lundström 2010: 19).   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5 Genomgång av källmaterial och diskussion 

 

I den här delen ska de olika perspektiven redovisas och diskuteras lärobok för lärobok. På det följer sedan en

bredare diskussion utifrån demokratimodellerna lärobok för lärobok. 

5.1 Effektiv delaktighet 

Reflex 123

Diskussion om medborgarnas möjligheter att uttrycka sina önskemål om politiska förslag förekommer

knappt i den här läroboken. Det konstateras att ”fri opinionsbildning” är ett grundkrav för en fungerande

demokrati. Dock lyfter man upp Demokratiutredningen från 1999 i ett case, där det slås fast att medborgarna

inte har lika möjligheter, ”ingen är formellt utestängd. [Men] däremot skapar bl a klasstillhörighet, ålder och

olika förutsättningar att delta. Och även om det formellt inte finns något hinder, så finns det otvivelaktigt ofta

mer eller mindre dolda maktstrukturer, värderingar och attityder som kan försvåra deltagande, som

exemplevis kvinnor brukar vittna om.” (Reflex 123: 174) 

I kapitlet om massmedier tas ägandekoncentrationen upp som ytterligare ett exempel, då ägare till dessa

medier kan agera politiskt med stort genomslag jämför med andra medborgares möjligheter, och

exemplifierar med Rupert Murdoch. Här lyfts upp att ”kritiker menar och hävdar att det är en

demokratifråga” (Reflex 123: 118).  Läroboken påpekar vidare att 

[d]e flesta medieexperter torde vara överens om att man inte kan förstå medborgarnas politiska

tänkande utan att ta hänsyn till medierna, deras sätt att arbete och de verklighetsbilder som de

förmedlar. Människan går knappast omkring med en färdig uppfattning på livets och politikens alla

områden och här ligger nyckeln till mediernas och journalisternas makt (Reflex 123: 115).

Samhällskunskap

I inledningen påpekas att ”demokrati kräver kunskap”. Då ”Sverige är en demokrati har alla både rätt och

möjlighet att vara med och påverka samhällsutvecklingen” slås fast. Men för att alla ska kunna delta på lika

villkor är det viktigt att få möjlighet att att utveckla de färdigheter som krävs för att delta i samhällsdebatten.

Kunskap krävs för att kunna ta ställning, utan förståelse för teoretiska politiska begrepp är det svårare att

vara ifrågasättande. (Samhällskunskap: 8) 

Ungdomar är underrepresenterade inom politiken. Om man antar att olika grupper har specifika särintressen

så bör dessa vara delaktiga i beslut som berör dem, så kallad grupprepresentativitet. En annan utgångspunkt

är åsiktsrepresentativitet, att ens ståndpunkt snarare företräder allmänintresset än en specifik grupps. Då

utgår man från folkviljan, risken är annars att det demokratisk systemet hotas. Å andra sidan menar en del att

det inte går att komma runt att det finns krockande intressen om begränsande resurser och att det ändå är
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bättre att den konflikten sker fredligt i en demokrati. (Samhällskunskap: 79)

I avdelningen som handlar om massmedier tas deras demokratiska funktioner upp som framlades av 1994 års

pressutredning, ett av dessa är att de fungerar som forum för debatt. I en demokrati måste olika åsikter

komma fram, därför behövs en mångfald av ”oberoende” medier. Dock finns det gatekeepers (som tar

redaktionella beslut) på alla nivåer som styr vad som anses viktigt (det gäller ju t ex debatt och insändarsidor

med). Sedan konstateras att det råder ett mediabrus som är svårt att bryta igenom, därför har det vuxit fram

en informationsindustri som innebär att de med stora resurser kan köpa sig ”utrymme”. Det förs ett kritisk

resonemang kring ägande, att stora mediaägare kan använda sina kanaler för att påverka politiken. Ett sätt att

få fram fler åsikter är Public Service. (Samhällskunskap: 207f; 214; 221)

Forum

”För att demokratin ska fungera och utvecklas krävs att medborgarna aktivt deltar i samhällslivet.” Så står

det i inledningen för läroboken, och är det första argumentet för varför man läser Samhällskunskap. Det är

nämligen undervisning ”om, för och i demokrati” (Forum: 9). Centralt i en demokrati är yttrandefriheten

enligt boken. Men hur ska den enskilde medborgaren få sin röst hörd? Är en fråga som ställs. Ett svar som

ges är sociala medier. I ett annat stycke diskuteras just hur man kan påverka. Dels är det genom den formella

vägen, gå med i ett parti och dels är det genom opinionsarbete på olika vis. Samtidigt erkänns att den som

har mycket pengar kan agera genom lobbyarbete mot makthavare. 

När massmedier diskuteras lyfter även den här läroboken fram att en demokratisk funktion är att ”skapa och

främja debatt: genom att främja olika åsikter får vi ett levande demokratiskt samtal, även sociala medier

öppnar upp för det, men där finns också hat och mobbing”. Lobbyarbete och att antalet journalister minskar

påverkar demokratin negativ hävdas det, tillsammans med ägarkoncentrationen utgör det ett ”demokratiskt

problem”. Något som avvisas av branschen där enskilda aktieägare inte det inflytandet. Även gatekeepers

redovisas som ett eventuellt problem. Och det slås fast att för den vanliga människan är det svårt att få

genomslag för sina intressen hos ett stort mediabolag. (Forum 440; 485; 487)

Diskussion

Det är rätt tydligt att frågan om effektivt deltagande i demokratin, i synnerhet att kunna uttrycka en

ståndpunkt om åt vilket håll politiken förs, i läroböckerna inte förläggs i avsnitten om demokrati utan i delen

som handlar om massmedia.  Undantaget är i viss mån  Samhällskunskap som problematiserar hur man får

sin röst hörd som vanlig medborgare, att grupper med stora resurser får ett övertag och ger tips på hur man

aktiverar sig genom opinionsarbete. Den här uppdelningen kommer även synas gällande fler perspektiv. Att

”demokrati” diskuteras på ett ställe, medan vitala delar av dess beståndsdelar – som effektivt deltagande -

förläggs i ett helt annat kapitel som innebär att man kanske tar det ämnet en annan termin i skola blir en

märklig uppdelning. Där demokrati presenteras på i ett huvudsak, formalistiskt och onyanserat vis i ett
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kapitel medan relevant diskussion som på många vis motsäger den första presentationens påståenden

hanteras separat och i relation till ”massmedia”, inte till ”demokrati”. Orsakerna kan diskuteras, men det får

effekt på så vis att i ett läge diskuteras ramarna (demokratin) utan att problematiseras nämnvärt som sedan

lägger grunden för den problematiserande diskussionen om massmedia. Hade problematiseringen skett i

första steget hade själva ramarna problematiserats, nu blir det det som är innanför ramar (massmedia) som

problematiseras medan ramarna består. Det är en stor skillnad.  

En lärobok tar upp Demokratiutredningens slutsatser om att individers bakgrund gör att medborgarna inte

har samma förutsättningar att delta. Alla böckerna påpekar även att stora mediaägare och de som kan hyra

lobbyister får ett övertag gentemot vanliga medborgare. Någon diskussion om hur det ska hanteras förs dock

inte, utan blir ett beklagligt konstaterande utan någon omvärdering av den reellt existerande demokratin.

David Held menar att effektivt deltagande kräver ”lika rätt till förutsättningar”, något som inte existerar idag

gällande makt och välstånd (Held 2005: 388). Det diskuteras i princip inte i relation till demokrati i

ovanstående läroböcker. Något som knappast inte heller diskuteras är skillnaden mellan politiker och

medborgare, vilka är det utgör den politiska eliten och vad krävs för att nå dit? I den amerikanska senaten är

hälften jurister (Manning 2018: 3), i västvärlden har utvecklingen gått mot en så kallad fil kand-demokrati

där de valda politikerna har ungefär samma utbildning och akademiska bakgrund. Vem har tiden,

kontakterna, möjligheterna, orken, ”rätt” social bakgrund för att passa in för att göra politisk karriär eller på

annat vis göra sig hörd inom den kretsen. En diskussion som berör det ämnet är frågan om rotation och

lottningsförfarande. Som Aristoteles påpekade, ansåg han att lotten skulle vara mer demokratisk då eliten

(den gamla aristokratin) riskerade att ta över vid val. Genom en hög grad av rotation (ett årsbasis) och

lottning innebar det att en majoritet någon gång under sitt liv satt i folkförsamlingens råd i Aten. Det innebar

en syn på deltagande som inte bara en rättighet utan även en plikt, som liknar den juryplikt som finns  i det

anglo-amerikanska rättsystemet. (von Reybrouck 2018: 123) Spridning av uppdrag, rotation och lottning är

alla exempel på demokratiska tekniker som skulle ha en inverkan på ett effektivt deltagande av medborgarna.

5.2 Upplyst förståelse 

Reflex 123

”Människan går knappast omkring med en färdig uppfattning på livets och politikens alla områden och här

ligger nyckeln till mediernas och journalisternas makt” konstateras. Det sker till exempel genom vilket urval

som görs. Ett urval som enligt läroboken blir allt mer likriktat, då de stora mediabolagen vill tjäna pengar.

(Reflex 123: 115; 117)  

Nä r Reflex 123 ställer direkt och indirekt demokrati emot varandra menar läroboken att den indirekta

demokratin medför att besluten blir av högre kvalité då valda ledamöter kan nå en större ”politisk mognad”

genom sin överblick. Eller som det står: ”Lite tillspetsat innebär det här resonemanget att folket inte alltid

förstår sitt eget bästa, och kanske skulle rösta ”fel”.”  (Reflex 123 132) 
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Samhällskunskap

Läroboken inleder med att påpeka att ”demokrati kräver kunskap” och fastslår för att alla ska kunna delta på

lika villkor måste alla få utveckla färdigheter och kunskap. (Samhällskunskap: 8)

I diskussionen om direkt demokrati kritiseras direkt demokrati för att många beslut som ska tas är

komplicerade och krävande att sätta sig in i och ”risken med direkt demokrati är att många människor

kommer att rösta för eller emot förslag de inte har tillräckliga kunskaper om”. (Samhällskunskap: 77) 

I sektionen om massmedia tas deras vikt som informationsbärare upp. Att de fyller ett viktigt demokratiskt

uppdrag genom att ge medborgare och politiker ett underlag. Samtidigt påpekas att det råder ett

informationsbrus då många vill påverka. Vidare sker det en begränsing av vilken information som tilldelas

befolkningen, lokala medier blir beroende av internationella giganter medan gatekeepers styr urval i varje led

som påverkar vilken kunskap som förmedlas. Slutligen diskuteras olika medieideologier. Den frihetliga

ideologin anser att människor är kapabla att ta ställning själv och att en fri marknad leder till konkurrens och

därmed ett mångfald av perspektiv. Den sociala ansvarsideologin menar det måste kompletteras med stöd till

fler röster och public service, för annars blir det likriktning och mer seriösa nyheter och analyser försvinner.

(Samhällskunskap: 203f; 2017f; 214f; 220f )     

Forum

Frågan om medborgarnas upplysta förståelse av sina egna intressen och önskemål diskuteras överhuvudtaget

inte alls under sektionen som behandlar om demokrati och politik utan det ligger enbart i sektionen om

massmedier. Där konstateras likt i de övriga läromedlen att det är ett av mediernas demokratiska funktioner:

att informera och ge analyser som gör att medborgarna kan ta mer välgrundade beslut.  Men påpekar även att

internet har inneburit ett informationsöverskott som är svårt att hantera. De lyfter även att faktaresistens, fake

news och confirmation bias har blivit ett problem. Samtidigt som vi manipuleras genom reklam och PR, ofta

på ett sätt som helst inte märks. Det förs även en diskussion om objektivitet, att det även i traditionell media

sker ett urval, perspektivfokus och att det alltid följer med värderingar i rapportering. Inte minst jakten på

sensationer påverkar vinklingen. Ägarkoncentrationen kan leda till att en viss politisk vinkling sker. Den nya

situationen på nätet innebär att medier som inte följer de traditionella etiska principerna kan sprida sitt

material samtidigt som algoritmer styr vilket innehåll vi serveras i flödet. Även den här läroboken tar upp

gatekeepers som gör ett urval åt oss i flera led och att redaktionerna följer samma mall i sin rapportering. På

frågan om censur svarar inte läroboken och syftar nog på att en del menar att det sker självcensur. Läroboken

menar att det vore bra att utsättas för annat än det vi brukar konsumera. Avslutningsvis påpekas att i de

kommersiella mediernas jakt på vinst leder till underhållning och lättsmälta nyheter, Public Service kan

bromsa en sådan utveckling hävdar en del medan konkurrens leder till mångfald enligt förespråkarna för en

fri mediemarknad. (Forum: 440; 449ff; 485; 499)
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Diskussion

Återigen noterar vi att huvudfokus ligger i avsnitten kring medierna. Trots att de två första läroböckerna, i

synnerhet Samhällskunskap tar upp i inledningen vikten av kunskap i en demokrati.  Samhällskunskaps

omfattande resonemang med en mängd olika kritiska och problematiserande vinklingar kring medborgarnas

upplysta förståelse förs enbart i styckena om massmedier. 

Böckerna Reflex 123 och Samhällskunskap för båda ett resonemang kring medborgarnas brist på kunskap.

Att det är ett argument för indirekt demokrati och att politiker har större ”politisk mognad” och inte riskerar

att rösta ”fel” eller mot sitt eget intresse. Författaren till den här uppsatsen – som även är anställd i ett

politiskt parti och haft parlamentariska förtroendeuppdrag - kan inte låta bli att höja på ögonbrynet. Om vi

bortser från kommunala nämnder, så detaljstuderar inte politiker de frågor de tar beslut om. Det gör en liten

grupp politiker inom varje parti med stöd av anställda. Resten av politikerna röstar enligt vad som bestäms

internt (vars process kan se lite olika ut). I de flesta frågor har en riksdagsledamot varken mer eller mindre

”politisk mognad” än någon annan politiskt intresserad medborgare. Vidare bygger resonemanget på att det

är ett problem om folk röstar av ”fel” orsak som gränsar till ett moraliserande, som om det fanns ett objektivt

rätt beslut. Så är ju inte fallet, i så fall skulle ju alla politiker vara överens bara de satte sig in i frågan

tillräckligt mycket. 

Alla läromedel lyfter frågan om den privata vinstjakten inom massmedia kan vara ett problem och svarar

jakande, att den information som delges allmänheten styrs av detta överordnade intresse. Men det diskuteras

inte vidare i relation till demokratin mer än att Public Service och presstöd kan hämma utvecklingen, trots att

alla slår fast dess centrala betydelse för demokratin. Ett perspektiv hade varit om det är rådigt att överlämna

frågan om medborgarnas information till privata särintressen.  

Det förs egentligen ingen diskussion om hur det skapas alternativa forum för medborgerlig

kunskapsinhämtning. På vilket vis kan kunskapsskillnader mellan medborgarna minska? Fokus ligger på att

olika åsikter ska komma till tals, men är det verkligen fler åsikter som behövs? Det kanske är mer av samtal

och mindre av debatt. Har staten och det offentliga ett ansvar för att skapa den typen av situationer, miljöer

och rum för det. Vad skulle hända om medborgarna fick tid att tänka och sätta sig in i sakfrågor som i det

irländska exemplet med Citizens Assembly? Inte heller diskuteras tillgången till utbildning. I många länder

är utbildning en vara som säljs på en marknad, med höga avgifter. På vilket vis kan det leda till att

medborgarna inte når ”en upplyst förståelse” för att effektivt delta i en demokrati.

5.3 Röstjämlikhet

Reflex 123

Den allmänna och lika rösträtten är en central del av demokratin. Läroboken påpekar att demokratin ”naggas
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i kanten” när överhus väljs indirekt eller utses på annat vis som inte utgår ifrån en person – en röst.

Majoritetsvalets ”orättvisa” exemplifieras med det brittiska systemet där Liberaldemokraterna som med 23

procent av rösterna 2010 enbart fick 9 procent av mandaten. Fördelen menar läroboken att det är enkelt att få

en tydlig majoritet för en regering samt att personvalet utökas. Det omvända gäller då proportionella val, det

kan bli svårare att få ett tydligt underlag för en regeringsbildning samtidigt som resultatet blir mer

demokratiskt rättvist. Det konstateras att spärrar används i många länder mot småpartier. (Reflex 123: 225;

231) 

Samhällskunskap

Lika rösträtt för vuxna är en del av demokratin. Ett problem som tas upp är minskande valdeltagande. En

orsak till det kan vara att politiken har gått mot mitten, fokus ligger på högutbildade med god ekonomi med

högt valdeltagande. Det innebär att mindre bemedlade inte ser någon anledning att rösta. (Samhällskunskap :

116)  

Det konstateras vidare att avgörande för maktfördelningen är om val sker i ett proportionellt valsystem eller i

majoritetsval i enmansvalskretsar. Det förra systemet innebär att även små partiet har enkelt att vinna platser,

att fler åsikter får komma fram samt att andelen röster också representerar antal mandat. Det senare systemet

gynnar stora partier då små partier sällan har de resurser som krävs för att slå igenom, dessutom kan många

uppfatta det som en bortkastad röst att rösta på mindre partier som inte har en chans att vinna en plats som

leder till ett tänk om att rösta på det ”minst dåliga alternativet”. Fördelen är att det brukar bli ett tydligt

regeringsunderlag. Nackdelen är att en del upplever att deras röst inte räknas. En del länder som till exempel

Tyskland kombinerar systemen där man röstar både på ett parti och en kandidat.  En andra kammare infördes

i vissa länder för att minska folkligt inflytande, men även för att representera delstater. (Samhällskunskap:

135ff)

Forum

Enligt Dahl är lika rösträtt en demokratisk förutsättning, hävdar läroboken. Maktdelning mellan olika statliga

organ uppkom för att inte en del skulle dominera. Parlament kan organisera på två vis: antingen genom en

eller två kammare. Det senare kan bero på att de två ska granska varandra. Det kan också bero på att den ena

kammaren representerar olika geografiska enheter.  (Forum: 296). 

Det finns två valsystem: proportionella och majoritetsval. Det senare leder i regel till tvåpartisystem, och att

de som röstat på fel kandidat inte har någon representant. Fördelen är starka regeringar. Det förra innebär i

regel flerpartisystem, att de flesta representeras av ett parti. Nackdelen kan vara svaga regeringar. (Forum:

298) Det förs en diskussion kring valdeltagande, att det krävs ett högt valdeltagande för att folkets olika

åsikter verkligen ska representeras. Högutbildade med högre inkomster röstar i högre utsträckning. Röstplikt

tas upp, då det finns i några länder. 
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Diskussion

Det här perspektivet diskuteras inte annat än indirekt i läroböckerna. Orsaken är nog enkel, de tar det som så

självklart att rösträtten ska vara lika. Samtidigt var det inte länge sedan som många länder hade

inskränkningar i rösträtten för kvinnor (Schweiz 1971), romer (Sverige 1959), svarta (Jim Crow-staterna,

USA 1965) och går man längre tillbaka handlar det om krav på egendom, betalad skatt och graderade skalor.

Och här finns det absolut ingångar för ett vidare perspektiv. I USA förlorar, både temporärt och permanent,

miljoner medborgare sin rösträtt för att de blir dömda för brott (Uggens 2016: 3). Vidare förekommer i ett

antal demokratier olika förregistreringskrav som gör det komplicerat. Och vilken dag röstar man på – vem

har möjligt (eller råd) att gå och rösta på en vardag? I praktiken innebär det att röstjämlikheten blir glidande

när man börjar studera den sociala bakgrunden. Det gäller även valdeltagande som inte försvåras genom

ovanstående exempel, utan som nämns i flera läroböcker har själva partipolitikens lopp mot ”mitten”

inneburit att vissa väljargruppers röster inte ansetts intressanta. Ett perspektiv som kan kopplas till

diskussionen om populismens återkomst. Med ett lågt valdeltagande blir varje enskild röst värd mer och

finns det någon lägre gräns? 

Läromedlen lyfter att rösten kan bli ”bortkastad” i majoritetsval (likt vid spärrar). De för även upp frågan om

tvåkammarsystem där ena kammaren i praktiken för sig med en graderad röstskala (som senaten i USA). I de

här sammanhangen nämns ett exempel på en mellanvariant (Tyskland), annars påpekas att det är dessa

system som existerar. Dock har flera länder varianter på preferensvalsystem, som i Irland och i Australien

som innebär att rösten inte blir bortkastad. En annan aspekt av frågan kring röstjämlikhet som inte alls tas

upp är att varianter på kvalificerad majoritet innebär att ett avsteg från lika rösträtt, där en minoritets röster

väger tyngre. Att olika valsystem leder till återkommande ”brott” mot majoritetsprincipen utvecklas inte, till

exempel att Tony Blair kunde få egen majoritet med Labour år 2005 trots att de bara fick 35,3 procent av

rösterna (BBC 2005).  

Intressant att se är när läroböckerna diskuterar fördelar och nackdelar med olika valsystem, så bygger de på

olika typer av argumentation. Fördelen med ett proportionellt valsystem till exempel är ett demokratiskt

argument: alla ska ska bli representerade enligt en person – en röst. Argumentet för majoritetsval är ett

instrumentell argument: stabila regeringar. Det senare argumentet kan ju även användas för att införa diktatur

med en stabil regering (som i Kina).  

5.4 Kontroll över dagordningen

Reflex 123

Medierna har en dagordningsmakt, likaså har makthavare inflytande över vad som är uppe på den politiska

dagordningen. Läroboken varnar för majoritetens tyranni, att en majoritet kan köra över en minoritet.

Demokrati betyder ”folkmakt” och kan utövas på två sätt, aningen direkt eller indirekt. I en informationsruta
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omnämns svenska rådgivande nationella och kommunala folkomröstningar och i ett kort stycke beskrivs

Schweiz som direkt demokrati där det förekommer omfattande folkomröstningar, men det normala i

demokratiska länder är få folkomröstningar (Reflex 123: 130). I ett diskussionsunderlag tas ett exempel på

folkomröstningar upp från Schweiz, där 57 procent år 2009 röstade för att ”minareter och moskéer” skulle

förbjudas. Något som bland annat fick kritik av ”människorättsorganisationen Freedom House” (Reflex 123:

131). 

Under rubiken Indirekt demokrati presenteras den representativa demokratin som det ”normala”. Folket

väljer representation som beslutar i folkets ställe, något som sker på alla nivåer i samhället och exemplifieras

med en elevrådsstyrelse i skolan och en facklig ombudsman som förhandlar med en rektor. Orsaken är att

metoden är ”både billig och praktisk i förhållande till direktdemokratin”. (Reflex 123: 132)

Den direkta och indirekta demokratin ställs mot varandra under rubriken Vilken form av demokrati är bäst.

Där konstateras att direkt demokrati är ”omständig och kostsam” och att det leder till lågt valdeltagande då

folk ”tröttnar”, som i Schweiz med 40 procents deltagande. (reflex 123: 132)

Samhällskunskap

Läroboken menar att ”Demokrati betyder folkstyre och tanken är att all makt ska utgå ifrån folket”. Därefter

hävdas att direkt demokrati ”innebär att gemensamma beslut fattas i folkomrösningar” medan i en indirekt,

representativ demokrati ”väljer folket vem eller vilka som ska fatta beslut som gäller alla i samhället”. Det

sker genom att folk organiserar sig i partier som tävlar om allmänhetens stöd. (Samhällskunskap: 69f)

I en speciell ruta får Schweiz representera den direkta demokratin. Där lyfter läroboken fram att den stora

mängden folkomröstningar i Schwiez trots allt enbart är ett komplement till den vanliga indirekta demokratin

i landet. I nationen är vissa folkomröstningar obligatoriska (gällande grundlagen) medan andra är frivilliga

och bygger på att en viss mängd medborgare kan ta initiativ till dessa. Därpå konstateras att Sverige haft sex

nationella folkomröstningar medan Schweiz haft flera hundra under 1900-talet. (Samhällskunskap: 70)

Annars är utgångspunkten liberala demokratiers pluralism av åsikter som tävlar om stöd. Partierna utgör

kärnan i systemet och är de som sätter dagordningen, men genom yttrandefriheten kan även andra påverka

genom opinionsarbete När läroboken diskuterar deltagardemokrati så nämns just det, hur man genom

folkrörelsearbete kan påverka, att en representativ demokrati är beroende av engagemang. Annars är det

massmedierna som ”sätter dagordningen”, och då gäller samma asymmetriska maktrelationer som har

beskrivits tidigare med stark ägandekoncentration och gatekeepers. (Samhällkunskap: 76f; 214)

Under stycket om Kommunismen hävdas att Kommunistpartiet skulle styra i folkmajoritetens intresse tills de

”kunde anförtros ansvaret själva”, då ”skulle staten avskaffas till förmån för en radikal form av demokrati

som gjorde alla människor delaktiga på lika villkor”: kommunismen. Något som senare understryks aldrig

skett då ”maktfullkomliga stater tappat det ursprungliga målet ur sikte”. (Samhällskunskap: 98; 100) Även
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anarkismen bereds plats genom en halv sida. Det konstateras att anarkismen baseras på gemensamt ägande

där besluten tas genom direkt demokrati och mindre enheter sammansluter sig frivilligt i samarbeten och

federationer. Konsensus är en beslutsmetod som premieras. I anslutning till stycket om anarkismen

presenteras Christiania i Danmark som ett modernt exempel på ett självstyrande lokalt samhällle, ”en

anarkistisk fristad”. Där praktiseras en form av demokrati där alla förväntas delta i besluten. Resten av

stycket handlar om konflikten med danska staten kring droghandel och ”att det kan bli mycket dyrt” att köpa

loss marken. (Samhällskunskap: 99) 

Ekonomisk demokrati får en egen rubrik. Där menas att socialdemokrater och andra socialister understryker

betydelsen av gemensamt ägande av viktiga resurser, detta då det som angår många ska även alla vara med

och besluta om så att användningen sker i det allmännas intresse istället för i ett fåtals intresse av att få vinst.

En del menar att staten ska ha ett långtgående ägande även i industrier för att kunna påverka vad företagen

gör men även för att sprida vinsterna till allmänheten. Medan andra vill begränsa det offentliga ägandet till

att garantera specifika tjänster som inte det privata vill stå för. (Samhällskunskap: 101f)

Forum 

Makten över dagordningen diskuteras inte explicit förutom att det nämns att man i vissa kommuner i Sverige

kan lägga medborgarförslag. Men det antas mellan raderna att det är politikerna som styr den tillsammans

med massmediala makthavare, som påverkas av lobbyister och med det följer även den problematisering vi

tidigare sett av massmedia. 

I en teoriruta fördjupas synen på demokrati. Statsvetaren Robert Dahls minimikriterier för en polyarki

(mångvälde) staplas upp: a) allmän och lika rösträtt, b) allmänna, hemliga och fria val, c) yttrande, mötes och

tryckfrihet, d) rättsäkerhet, e) majoritetsbeslut. Fyra olika demokratimodeller räknas sedan upp: a) Liberal

demokrati: politisk jämlikhet, individuell frihet, skydd mot majoriteten, maktdelning, egoism b) Egalitär

demokrati: socialistisk, alla har likvärdiga möjligheter i praktiken, samarbete, ekonomisk jämlikhet, c)

Deltagardemokrati: nära kopplad till direkt demokrati, så många som möjligt ska delta i den demokratiska

processen, d) Deliberativ demokrati: Habermas, förnuftiga offentliga samtal, rimliga beslut. ( Forum: 292) 

Läroboken fastslår att i ”dagens demokratier skulle det vara för krångligt och tidskrävande att fatta alla

beslut genom direkt demokrati”. Istället väljs politiker att representera folket genom representativ demokrati.

Däremot förekommer folkomröstningar ofta på några ställen: i Schweiz och i vissa delstater i USA. De

politiska besluten genomförs av anställda tjänstemän, även dessa ska ses som makthavare då de tar fram

underlag till politikerna. ( Forum: 285) I ett kortare stycke presenteras folkdemokratierna i det gamla öst, där

fanns bara en sanning och instämde man inte förföljdes man, torterades, dödades. Där var demokrati

detsamma som ekonomisk demokrati och att alla hade ungefär samma standard. (Forum:: 290)

Diskussion
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Vad Dahl syftar på i det här perspektivet är inte bara vad som diskuteras och står på löpsedeln utan rent

konkret vad det ska beslutas om och vem som styr det. Det handlar alltså både om demokratins räckvidd och

vem som bestämmer vad det ska tas beslut om. Två läroböcker tar upp medborgarinitiativ: som kan ske i

Schweiz samt möjligheten att lägga kommunala medborgarförslag i Sverige. Det är rätt uppenbart att

läroböckerna avvisar direkt demokrati som trovärdiga medel, i synnerhet Reflex 123 som är direkt fientlig

genom sina tydligt negativa exempel. Men det här perspektivet hade kunnat utvecklas och ställas på sin spets

– är det medborgarna som ska vara drivande eller politikerna? Nu nämns initiativrätten bara i förbigående.

Den nya teknikens möjligheter att skapa nya demokratiska strukturer och dess potential i att flytta ut

dagordningsmakt berörs knappt. Både Island och Taiwan är exempel på där den digitala tekniken använts på

senare tid för att låta medborgarna ta dagordningsmakt (Willgren 2012; Tang 2012).

En variant på samma tema är ett direkt ansvarsutkrävande, som blir ett sätt att styra dagordningen. 2003

avsattes den kaliforniske guvernören Gray Davis i en misstroendeomröstning av medborgarna (Seelye 2003).

Den möjligheten finns även i Venezuela (The Carter Center 2005). Ansvarsutkrävande diskuteras inte direkt

i läroböckerna, som annars brukar syfta på ska ske vid valen. Men med en möjlighet att dra tillbaka ett

mandat skulle eventuellt en annan demokratisk dynamik uppstå som är en relevant ingång i det här

perspektivet. 

Demokratins räckvidd är lite av elefanten i rummet. Samhällskunskap lyfter faktiskt upp ekonomisk

demokrati i ett eget stycke, men förlägger det under ideologier, inte i diskussionen om demokrati. Reflex 123

berör inte ämnet medan Forum kopplar samman demokratisering av ekonomin med folkdemokratierna och i

en diskussion om ”extremism”, som innebär rätt betydande negativa associeringar. När samma läromedel har

en rubrik om Demokrati på arbetet handlar det inte om det utan om att lite inflytande skadar hälsan samt att

färre engagerar sig i facket. Medan en diskussion om arbetsplatsdemokrati eller kooperation lyser med sin

frånvaro. Något som kan te sig en aning förvånande då Sverige haft en lång tradition av kooperativt ägande i

Sverige, genom till exempel LRF och Kooperativa Förbundet.     

En ingång på demokratins räckvidd rör vilka poster som väljs. I vissa länder, till exempel USA väljer man

andra typer av företrädare som åklagare och lokal polischef. Än mer betydelsefullt är privatiseringar av

verksamheter, plötsligt förlorar medborgarna sin dagordningsmakt. Genom upphandlingar och bolagiseringar

minskar insyn och inflytande. Dahl, som får ses som en av de mer namnkunniga demokratiforskarna, menade

enligt Held att medborgare inte är politiskt jämlika, då ekonomiska förutsättningar så hårt styr vilket

inflytande man hade genom olika kanaler. Dahl menade dessutom att själva eliternas handlingsalternativ

kringskars av den privata sektorn och därmed satte demokratin ur spel. Dagordningen blir därmed partisk

gentemot kapitalet. Oavsett vad medborgarna vill (Held 2005: 265f). Den typen av problematisering står inte

att finna i läroböckerna. Dahls svar på det formulerades i A Preface to Economic Democracy, där han

konstaterade att ”[b]y committing itself to a system of self-governing enterprises, a democratic people would

take an important step toward attaining the goals of political equality, justice, efficiency, and liberty, both
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political and economic” (1986: 136).  

Likaså förs ingen vidare diskussion om relationen mellan privatliv och demokratins räckvidd, annat än att

medborgarnas ska tillförsäkras vissa rättigheter Som kan synas märkligt då Sverige om något är ett land där

politikerna blandar sig i folks privatliv, till exempel pappamånader och förbudet mot barnaga. Schumpeter

varnade till exempel för ett helt oinskränkt politikbegrepp, något som även läroboken Reflex 123 lyfter i sitt

exempel om ”majoritetens tyranni” (Held 2005: 398). 

5.5 Demos

Reflex 123

Det konstateras att det var först på 1900-talet som både män och kvinnor erhöll rösträtt. Någon vidare

diskussion om vad som utgör demos förs inte (än att det råder allmän och lika rösträtt). (Reflex 123: 129)

Samhällskunskap

Utgångspunkten är att rösträtt har alla vuxna medborgare. I diskussionen om valdeltagande finns det en risk

att vissa mindre bemedlade deltar allt mindre i demokratin. I stycket om statsskick görs vid två tillfällen

liknelser med ett kontrakt mellan staten och medborgaren, den senare ger upp en del av sin frihet mot att

erhålla skydd för vissa rättigheter. Sedan lyfter de fråga om medborgare under 18 år – vem representerar

dem? (Samhällskunskap: 71f; 121f)

Forum 

I det gamla Grekland utgjordes demos av fria män. I den moderna demokratin ses kvinnor som likvärdiga

och slavar kan inte accepteras. Den moderna demokratin växte fram i samklang med upplysningen och de

mänskliga rättigheterna. (Forum: 284) Vad som utgör demos diskuteras inte heller i övrigt. 

Diskussion

Även i det här perspektivet kan man anta att det ses som självklart att det är vuxna medborgare som utgör

demos och därför inte behöver en vidare diskussion. Samtidigt är det den mest centrala fråga i en demokrati

överhuvudtaget, de som utgör demos är också de som bestämmer och själva legitimiteten utgår ifrån

folksuveräniteten. Så vad utgör folket? Läroboken Samhällskunskap öppnar faktiskt upp för den frågan

genom nämna att barn och ungdomar. Rösträttsåldern är inte självklar. När är någon mogen för den typen av

övervägda beslut? Över tid har rösträttsålderns blivit lägre, både i Sverige och internationellt. I dag är den 16

år i Österrike och Argentina. Förslag har lyfts om att föräldrar ska få extra röster för sinas barn medan Grön

Ungdoms Stockholmsdistrikt föreslog att helt ta bort rösträttsåldern, som Svenska Dagbladet rapporterade

om den 23 maj 2012. 
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En annan aspekt på vad som utgör demos är alla de som vistas i ett land men inte är medborgare. Där har

Sverige redan luckrat upp den skarpa gränsen mellan medborgarskap och icke-medborgarskap genom att

personer som vistats i Sverige i tre år får rösta i valen till primär och sekundärkommuner. Frågan aktualiseras

i globaliseringens tidevarv med stor rörelse och migration. Vänsterpartiet motionerade till exempel 2018 om

utökad rösträtt till riksdagsvalet för invandrare utan medborgarskap med argumentet att de är ”är permanent

bosatta i Sverige” (Motion 2018/19: 187). Läroböckerna undviker helt en vad man kan kalla en

kosmopolitisk tanketråd. 

Å andra sidan kan man vända på det. I rösträttskampen anfördes parollen ett gevär – en röst. Som är en

variant på att betalar man ska skatt ska man även ha inflytande, skyddar man landet med sitt liv ska man ha

inflytande. Kan man koppla demos till skyldigheter? Till exempel militärtjänstgöring (eller annan

samhällsplikt). I  Forum antyds det genom att göra hänvisningen till kontrakt, individen ger upp sin frihet,

underkastar sig men får i gengäld skydd och rättigheter. 

Den här diskussionen är komplex när gränserna luckras upp. Diskussionen om framväxande

parallellsamhällen och multipla identiteter. Samtidigt som ett land som Israel per automatik ger en över

världen spridd grupp medborgarskap om de erhåller invandringscertifikat vid vistelse i landet. Hur ser

kopplingen ut mellan demos, nationell gemenskap och etnicitet. 

5.6 Övergripande demokratimodeller 

Reflex 123

Även om det odefinierade ”demokrati” ses som en överideologi (men syftande på den svenska

parlamentarismen) och inkluderar olika ideologiska positioner, så genomsyras framställningarna av en liberal

demokratimodell. Pluralism betonas. Fokus på val, partier och politiska processer. När ett alternativ till

”normalordningen” lyfts upp är det Schweiz med dess ”direkta demokrati” genom folkomröstningar. Det

exemplifieras med en folkomröstning kring ”minareter och moskéer”. Påståendet är felaktigt som Svenska

Dagbladet rapporterade den 29 november 2009, att det enbart handlade om minareter (som är en helt annan

sak). Men utifrån ett människorättsperspektiv framstår det som en kraftig inskränkning av religionsfriheten

som det presenteras. Mycket riktigt tas det senare upp som ett exempel på ”majoritetens tyranni”, i linje med

den liberala hållningen om riskerna med att majoriteten förtrycker minoriteten. På ett tydligt negativt

värderande vis presenteras det enda alternativet till indirekt, representativ demokrati. 

Vidare fortsätter läroboken att förklara varför den indirekta demokratin är att föredra, den är ”billig och

praktisk”, finns överallt i samhället och exemplifieras med elevråd och ombudsmän i facket. Att det finns

fackföreningar som Hamnarbetarförbundet och Syndikalisterna som överlåter besluten till medlemmarna

ignoreras eller att det går alldeles utmärkt att komplettera elevråd med stormöten och elevomröstningar

diskuteras inte. Alternativen i en republikansk anda av deltagardemokrati lyser med sin frånvaro. Tvärtom

hävdas att politiker genom sin överblick har en ”större politisk mognad” än väljarna och politikernas beslut
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har en ”högre kvalité”. ”Folket förstår inte alltid sitt eget bästa”, som det noteras. 3 Denna negativa syn på

medborgarnas intellektuella förmåga ligger nära det perspektiv som Schumpeter förmedlar i sin

demokratisyn: väljaren är i regel oförmögen att inta genomtänkta politiska ståndpunkter (Lundström 2010:

25). Utöver det är direkt demokrati ”omständig och kostsam” men reflekterar inte över den långa process

med utredningar, remisser, återremisser och diverse behandlingar som ett politiskt förslag kan genomgå i den

svenska parlamentariska byråkratin. 

Det marxistiska perspektivet, att belysa den reellt existerande verkligheten och dess maktrelationer får

genomslag i kapitlet om massmedia, där man lyfter upp ägandekoncentration och att kommersialiseringen

leder till en likriktning av utbudet. Även när Demokratiutredningens slutsatser om olikartade förutsättningar

för att delta i den svenska demokratin kan det anas. I övrigt är det frånvarande. 

Reflex 123 redovisar i grunden enbart en demokratimodell, den liberala. Läroboken är direkt fientlig mot de

få alternativ som lyfts fram (direkt demokrati i Schweiz). Som även noteras i Håkanssons studie (2019: 36):

”texten tillskriver däremot endast negativa aspekter med direktdemokratin och positiva aspekter med den

representativa demokratin vilket innebär att texten nästintill utesluter direktdemokrati som alternativ”. Man

uppehåller sig vid att diskutera olika varianter på liberal demokrati i världen, betonar formella rättigheter och

när det sker en problematisering så sker den knappast i kapitlen om demokrati utan i kapitlen om

massmedier. Perspektiv som hade kunde lyftas över till demokratiavsnitten. Således kan man konstatera att

det brister i saklighet genom sitt värderande, men framförallt i allsidighet då varken den marxistiska eller

republikanska modellen presenteras eller får genomslag i någon högre utsträckning. 

Samhällskunskap

Läromedlet definierar vad som krävs för att en stat ska vara demokratisk i ett antal klassiska punkter. Sedan

fastslås faktiskt att det är definitionen på en liberal demokrati (Samhällskunskap: 71f). Det är själva

utgångspunkten för den vidare diskussionen. Till det kommer att staten ska förhålla sig neutral till olika

partier och grupper, något som den marxistiska hållningen skulle avvisa som en omöjlighet i ett

klassamhälle. Det diskuteras inte på en principiell nivå, trots att det är en central fråga inom

samhällsvetenskapen. Däremot lyfts det upp senare, att det funnits kritik mot att Socialdemokratins långa

maktinnehav färgat av sig på institutionerna och dess tjänstmän (Samhällskunskap: 103). Läroboken

problematiserar även att de dominerande partierna rör sig mot mitten och att mindre bemedlade

marginaliseras som intressanta politiska subjekt med sjunkande valdeltagande som följd (Samhällskunskap

116) . 

Sedan redovisas vanliga liberala hållningar om pluralism, konkurrens mellan partier, mänskliga rättigheter,

minoritetsskydd mot majoriteten, kontraktstänkande, behovet av maktdelning. I diskussionen kring

3 Paradoxalt nog bygger det resonemanget på den republikanska tanken om ett allmänintresse och som Habermas 
menar att vi ska sträva efter ett rimligt beslut baserat på förnuft bortom egoistiska egenintressen. Men så fungerar 
inte den praktiserande liberala demokratin. Argumentet upplevs som väldigt konstruerat.  
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maktdelningsprincipen hävdas det att orsaken är att ingen gruppering eller individ ska få för mycket makt.

(Samhällskunskap: 131) Vad som skulle kunnat redovisas var maktdelningsprincipen också fungerar

konserverande, där till exempel en instans som högsta domstolen eller presidentens veto kan stoppa

folkmajoritetens försök att ändra systemet i grunden. En inlåsning av maktrelationer, som också påpekas

gällande tvåkammarsystemet. 

Det förs en diskussion mellan åskådardemokrati och deltagardemokrati. Problemet med den diskussionen är

att den definitionsmässigt inkluderar den representativa demokratin som det senare. (Samhällskunskap: 77)

Det är begreppstänjning, där man låter omfånget öka utan att minska innehållet (Badersten 2006: 92). Att

enskilda går i demonstrationer, engagerar sig i en folkrörelse eller sätter sig på ett kommunalt uppdrag räcker

inte för att inkluderas av den deltagardemokratiska definitionen som den republikanska modellen omfattar.

När alternativ till den liberala modellen diskuteras lyfter man upp Schweiz, helt korrekt påpekas att landets

folkomröstningar faktiskt bara är ett komplement till den vanliga indirekta demokratin där. Sakligt redovisas

att både medborgare och parlamentet kan ta initiativ till folkomröstningar. Men däremot när man diskuterar

direkt demokrati i ett annat stycke värderar läroboken tydligt det direktdemokratiska alternativet som

riskabelt då politiska frågor ofta är komplicerade, ”många människor kommer att rösta för eller emot förslag

de inte har tillräckliga kunskaper om”. Intressant nog är det även en hållning som återfanns hos

grundlagsfäder som Thomas Jefferson, som i republikansk ansvarsanda ansåg att det egentligen bara var den

bildade eliten som var mogen att ta beslut. De hade tiden och kunde se bortom sitt eget intresse. (van

Reybrouck 2018: 84) Men resonemanget har ett moraliserande drag som nämndes i en tidigare diskussion:

hur du röstar är inte intressant, så länge du är påläst. När den svenska riksdagen tog beslut 1921 om att öppna

Statens institut för rasbiologi, som hade stöd av samtliga partier, så utgår jag ifrån att ledamöterna var väl

inlästa i frågan. 

Redovisas då de övriga demokratimodellerna? Ja, faktiskt i viss mån. Men på andra platser i läroboken. Inte

oväntat återfinns även en tydlig kritik av ägarmakt och lobbyindustrin i kapitlet om massmedia. Den

marxistiska modellen tas upp under stycket Kommunismen, att syftet var att staten skulle avskaffas och

ersättas med en ”radikal form av demokrati som gjorde alla människor delaktiga på lika villkor”. Detta i

avsnittet om politiska ideologier. Även anarkismen presenteras med sin syn på direktdemokrati, bundna

mandat och federativa strukturer. I samband med det finns det även en informationsruta om danska

Christiana, denna ”anarkistiska fristad” med direktdemokratiska strukturer. Dock upptas större delen av

texten med information kring att det säljs narkotika där och att de ligger i konflikt med danska staten. Som

får en negativ laddning. Under samma avdelning om politiska ideologier redovisas ekonomisk demokrati, på

ett sakligt sätt. 

Även den republikanska modellen får vara med på ett hörn i diskussionen om medieideologier. Att det måste

finnas ordentliga icke-kommersiella offentligt forum och kanaler som Public Service. En ståndpunkt som

fortfarande har brett politiskt stöd i Sverige. 

24



Läroboken är tydlig (till skillnad från den föregående Reflex 123) med att det faktiskt är en liberal

demokratimodell man presenterar som just demokrati. De går så långt att de även hävdar att man ofta säger

att den politiska liberalismen blivit en metaideologi i Sverige, där alla etablerade politiska partier håller sig

inom det ramverket. (Samhällskunskap: 71f) Problemet är att styrdokumenten kräver allsidighet. Den

marxistiska hållningen dyker upp i andra sammanhang och skulle man utvecklat och flyttat över

diskussionen om den och den ekonomiska demokratin till demokratiavsnittet hade det varit en början. Det

sker även en begreppstänjning när den liberala demokratin beskrivs som just deltagande trots att den form av

delaktighet som beskrivs inte når upp till kraven på definitionen av deltagardemokrat. Den republikanska

hållningen redovisas bara marginellt, indirekt i ett helt annat avsnitt. Den liberala demokratimodellen som

helt dominerar problematiseras i viss mån, men ses i huvudsak som självklar, naturlig och i huvudsak väl

fungerande. Trots att kritiken som redovisas i kapitlen om massmedia tyder på något annat, till exempel att

ekonomiska resurser starkt påverkar dagordningsmakten genom lobbyister och privata massmedier. Denna

schizofrena hållning återfinns i alla tre läromedlen. Det är svårt att hävda att läroboken lever upp till kraven

på allsidighet och att olika demokratimodeller presenteras, även om det är ett fall framåt jämfört med Reflex

123. Den är inte heller lika värderande i sitt anslag. 

Forum 

Den här läroboken tar det centrala innehållet på allvar, dess krav på att presentera olika demokratimodeller

återfinns på en sida. Där presenteras Liberal demokrati, Egalitär demokrati, Deltagardemokrati och

Deliberativ demokrati. Med lite kreativitet kan alla tre modellerna som tas upp i den här uppsatsen

återkopplas till dessa fyra. Men vad finner vi på de övriga sidorna? 

I inledningen formuleras det så att för att demokratin ska fungera krävs det att ”medborgarna deltar i

samhällslivet”. (Forum: 9)  Det kan kan tolkas som en republikansk ansats. Dock leder det inte dit, utan i

presentationen av hur medborgarna antas kunna delta (förutom att bli politiker) är det traditionella, olika

former av opinionsarbete. Inga former som en deltagardemokrat hade föreslagit, även om Putnams och

Rothsteins tankar kring tillitens roll får en del utrymme (Forum: 300). Däremot är en inledande mening

intressant, läroboken definierar politisk demokrati som ”att människor ska ha inflytande i frågor som rör dem

själva”. (Forum: 9) Filosofen Gustaf Arrhenius påpekar att denna så kallade påverkansprincip är en god

utgångspunkt för att lösa det klassiska avgränsningsproblemet – vem utgör demos? Han menar att ”[d]enna

princip i en mer utarbetad form, har visat sig ge attraktiva och intuitiva svar på frågor om fördelning av

beslut på lokal, regional, statlig och överstatlig nivå” (Arrhenius 2012: 72). Det skulle innebär att till

exempel anställda skulle ha inflytande över sin arbetsplats, att medborgare som drabbas av utsläpp från andra

länder skulle ha inflytande över dessa. Men någon sådan diskussion förs aldrig, som annars hade kunnat

öppna upp för intressanta resonemang.

Istället blir det ungefär samma upprepning av det liberala demokratiska perspektivet som vi sett i tidigare

läroböcker, där olika varianter presenteras. När direkt demokrati ska diskuteras så konstateras att i ”dagens
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demokratier skulle det vara för krångligt och tidskrävande att falla alla beslut” så. Men i ett annat stycke när

”den otålige väljaren” bemöts hävdas att ”demokrati tar tid”, och att det är bra då det leder till mer

genomtänkta beslut (Forum: 289). Den parlamentariska demokratin är faktiskt rätt tidskrävande den med. 

Till skillnad från övriga läromedel tas den marxistiska hållningen upp i demokratiavsnittet. Först dyker den

upp när de gamla realsocialistiska staterna beskrivs. Men de realsocialistiska staternas ledningar menade inte

att som påstås att ekonomisk demokrati var detsamma som demokrati. Det enda landet som utvecklade en

ekonomisk demokrati i någon större utsträckning var det alliansfria Jugoslavien (Uvalić 2018). Sedan

belyses den marxistiska hållningen under rubriken Demokratins fiender och slutligen dyker den upp under

rubriken Politisk extremism. Karl Marx tankar jämförs med kristna som bombar abortkliniker och det

portugisiska kommunistpartiet som förordar att löntagarna ska äga och driva företagen placeras i samma

sammanhang som nazister och islamister. (Forum: 290; 333) När det öppnas upp för en diskussion om

demokratins räckvidd, inte minst utifrån läromedlets egen definition på demokrati i stycket Demokrati på

jobbet så tas en demokratisering av arbetsplatserna inte alls upp, utan begränsas till en fråga om facklig

organisering.  

Både den marxistiska kritiken och den republikanska tanketraditionen kan sägas lämna indirekta spår i det

långa avsnittet om massmedier. Liksom i tidigare läroböcker men ännu mer detaljerat tas problematiseringar

upp, inte minst gällande ägandestruktur, monopol, manipulation, lobbying. 

Forum tar ett rejält grepp om sina ämnen. Till skillnad från övriga läromedel presenteras explicit olika

demokratimodeller. Även om den liberala modellen dominerar så får även den marxistiska en hel del plats.

Men där den här läroboken vinner i allsidighet förlorar den i saklighet. Den marxistiska modellen placeras i

tydligt negativa sammanhang och vissa beskrivningar är osakliga genom sina svepande påståenden. Kapitlet

om massmedier är nyanserat och sakligt till skillnad från delen om demokrati och politik. 

Avslutande diskussion

Givetvis är det så att det inte går att överösa eleverna i åk 1 med alla möjliga ingångar på demokrati, det

krävs inte att man måste närstudera Irlands Single Transferrable Vote system eller hur demokrati

praktiserades under Pariskommunen 1871. Men samtidigt kan man tycka att det måste finnas plats för att

diskutera direkt demokrati på ett sakligt vis, inte minst utifrån den digitala teknikens möjligheter. Fundera

över hur lotten kan användas i demokratiska sammanhang. Vända och vrida på hur lång demokratins

räckvidd ska vara. Så svårt ska det inte behöva vara att leva upp till styrdokumentens krav. 

Enligt Skolverket rapport (2006: 97) är det förvisso så att samhällslärare använder mycket kompletterande

material utöver läroböckerna, framförallt massmedia, och de flesta anser att läroböckernas upplägg inte styr

deras undervisning. Å andra sidan anser att 6 av 10 samhällslärare i samma studie att läroböckerna helt eller

delvis garanterar att styrdokumentens krav upprätthålls. Med den utgångspunkten riskerar innehållet att bli

”mer av samma” som i läroböckerna, inte en utökad bredd i perspektiv. I förlängningen innebär det precis det
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som Ammert påpekade: ”läroböcker [får] stort inflytande över undervisningens innehåll och genomförande”.

(2011:  28) Det innebär att några få privata förlag så att säga rundar den demokratiska processen, precis det

som Held varnade för. Att den privata ekonomiska makten kan ”avleda eller förvränga politiska processer

och resultat” i den liberala demokratin (Held: 401). Även om det sker omedvetet.   

Hade resultatet blivit annorlunda med ett annorlunda urval, som lyftes i metoddiskussionen? Förmodligen

inte av det enkla skälet att alla tre böckerna har samma tendens och att tidigare studier gett ungefär samma

resultat. Enligt den tidigare forskning som redogjorts för i den här studien så har de svenska

samhällsböckerna en tydlig tendens mot att fokusera på (och legitimera) den liberala demokratin.

Alternativen sätts in i negativa sammanhang och medborgarna anses inte vara kapabla att utöva ett direkt

inflytande. På något vis bör det ses som ett misslyckande för själva skolans uppdrag att ge ”förutsättningar

att delta i demokratiska beslutsprocesser i samhälls- och arbetsliv". Enligt Bo Rothstein så dog debatten om

ekonomisk demokrati i Sverige i med löntagarfondernas avveckling i början av 1990-talet (Rothstein 2012:

17). Men samtidigt bör ju läroböckerna vara något mer än en återspegling av tidsandan, där

demokratibegreppet blir mer än en ”retorisk ballong” som Lundström uttrycker det. Mer än var tionde

anställd, 17 miljoner amerikaner arbetar till exempel i arbetarägda företag enligt Peter Walsh med flera i

Harvard Business Review (2018). Det baskiska kooperativet Mondragon är Spaniens 10 största företag med

75 000 anställda och verksamhet på fem kontinenter (Mondragon 2019). Det rör sig således inte om ett

marginellt fenomen, som hade kunde utforskas i diskussionerna om demokratiskt inflytande i vardagen och

på arbetet. Rothstein menar att det är ”ologiskt att att demokrati kan vara utomordentligt bra för komplexa

organisationer som nationalstater men irrelevant för de organisationer där de flesta vuxna människor

tillbringar större delen av sin vakna tid” (Rothstein 2012: 17). Eller som två socialdemokrater uttrycker det i

en debattartikel i Dagens Arena: ”Tanken om demokratin har nämligen helt kommit att stanna vid dörren för

arbetslivet. Då privata företag styrs utifrån auktoritära principer av hur ägande ger makt, vilket är och förblir

en djupt odemokratisk styrelseform.” (Enochsson – Svensson 2019) Det är inte en perifer fråga, utan helt

centralt i de flesta människors liv då de flesta av oss lönearbetar och som läroplanen skriver, att då

undervisningen ska ge ”förutsättningar att delta i demokratiska beslutsprocesser i... arbetsliv[et]” blir det

märkligt att närmast undvika frågan i läroböckerna.  

Framtida forskningsområden skulle i så falla aktualisera just ovanstående. Hur kan forskningen ge ett

konstruktivt bidrag till att läroboksproduktionen – och samhällsämnet som sådant -  inom området demokrati

breddas och utökas i modeller och perspektiv? 
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6 Sammanfattning och slutsats

Frågeställningar: 

1. Vilka demokratimodeller och demokratiperspektiv presenteras i läroböcker i Samhällskunskap

för gymnasister där kurs 1b ingår?

2. Hur värderas dessa modeller och lever beskrivningarna upp till s tyrdokumentens krav på

saklighet och allsidighet? 

Studiet av läroböckerna utifrån de olika demokratiperspektiven enligt Dahls fem idealtyper visade rätt tydligt

att många ingångar inte diskuterades alls. Då det visade sig att den liberala demokratimodellen helt

dominerade framställningarna avspeglade det sig förmodligen också i hur dessa perspektiv hanterades. Även

om det varierade mellan läroböckerna så hade alla samma tendens. Till innehållets omfång och

värderingsmässigt finns en stark bias för den liberala demokratimodellen. Det brister i saklighet, inte minst i

Reflex 123 pejorativa omdömen om direkt demokrati. När det ankommer allsidigheten dominerar den

liberala modellen, även om Forum de facto presenterar olika modeller till skillnad från de övriga läromedlen.

Å andra sidan är samma läroboks presentation av den marxistiska traditionen oerhört negativ sett till

kontextualisering medan den republikanska närmast lämnas därhän. En genomgående brist är att perspektiv

som återfinns i kapitlen om massmedier skulle bidra till nyansering om dessa även förlades och utvecklades i

kapitlen om demokrati. 

Sammanfattningsvis innebär det här att den undervisande läraren behöver komplettera de här läroböckerna

med en hel del eget material för att leva upp till styrdokumentens krav och bekräftar Skolverkets anmärkning

om att läraren inte kan nöja sig med att utgå ifrån läroböcker utan ställer ”stora krav på läraren när det gäller

att granska och värdera innehållet i läroböckerna” för att nå styrdokumentens krav (2006: 138).  
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