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Den ekonomiska tillväxten
-som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet

Sammanfattning
Denna studie söker ta reda på på vilket sätt den ekonoiska tillväxten presenteras i läroböcker i 
Samhällskunskap A för gymnasiet. Frågeställningarna är: Vilka olika infallsvinklar ges begreppet  
ekonomisk tillväxt i de studerade läroböckerna för samhällskunskap A ?och Problematiserar eller  
problematiserar inte dessa läroböcker kring begreppet ekonomisk tillväxt? Den metod som använt 
är textanalys. Med hjälp av olika presenterade infallsvinklar av den ekonomiska tillväxten studeras 
fyra läroböcker vilket tydliggör vilka infallsvinklar som tas upp i de olika böckerna. Vidare har de 
olika infallsvinklarna givits en antingen problematiserande eller en icke-problematiserande karaktär. 
Därmed har det gått att spåra om läroböckerna problematiserar kring begreppet ekonomisk tillväxt 
eller inte. Resultatet visar att samtliga läroböcker har flera olika infallsvinklar och de flesta 
fokuserade på de ekonomiska fördelarna med den ekonomiska tillväxten. På frågan huruvida 
läroböckerna problematiserade begreppet eller inte visade det sig att en lärobok inte alls gjorde det, 
en annan gjorde det i ganska liten utsträckning, en tredje lärobok problematiserade i större 
utsträckning och den fjärde läroboken hade en genomgående problematiserande hållning till 
begreppet ekonomisk tillväxt.

Nyckelord: Ekonomisk tillväxt, samhällskunskap, läroböcker, gymnasieskolan.
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Bakgrund
Under  några  årtionden  har  diskussionen  om det  ekonomiska  tillväxtbegreppet  i  den  allmänna 
debatten i större utsträckning handlat om dess baksidor som negativ inverkan på miljön och sociala 
orättvisor och inte bara om de fördelar som begreppet också förknippas med. Det har under en tid 
pågått  diskussioner  kring  huruvida  en  ökad  produktion  av  varor  leder  till  ökade  utsläpp  av 
framförallt koldioxid men även om att den ökade användningen av kemikalier i produktionen leder 
till större utsläpp i naturen. Många menar att detta särskilt sker på platser i mindre utvecklade länder 
där man är beroende av inkomster och där den västerländska konsumenten inte har insyn. På senare 
tid har man kunnat läsa om hur politiker och andra debattörer börjat tala om en mer hållbar tillväxt  
som kanske inte bygger så mycket på massproducerade varor tillverkade i låglöneländer utan som 
riktar sig till konsumtion av tjänster och närproducerat (se Svd Brännpunkt 17/3 2011). Det finns en 
levande debatt i samhället som ifrågasätter den okontrollerade tillväxten som lånar av framtidens 
generationer på ett ansvarslöst sätt och för många unga människor är detta viktiga frågor som de 
engagerar  sig  i  genom  olika  föreningar.  Samtidigt  framstår  den  ekonomiska  tillväxten  som 
välfärdsgenererande och det är tack vare den som vi har en så pass hög levnadsstandard i vår del av 
världen.  Klart  är  i  alla  fall  att  begreppet  ekonomisk  tillväxt  är  komplicerat  och  har  många 
infallsvinklar. Frågan är vad ungdomarna får lära sig av detta i skolan. 

Som blivande lärare ämnar jag i denna studie rikta mig mot skolan, mera precist mot gymnasiet, och 
de  förståelser  av  ekonomisk  tillväxt  som  dess  läromedel  erbjuder.  Speglas  debatten  om  den 
ekonomiska  tillväxten  med  dess  flerfaldiga  perspektiv  och  infallsvinklar  läromedel  i 
samhällskunskap?  Vid en tillbakablick på min  egen gymnasieskolgång för femton år sedan fanns 
det nästan ingen annan beskrivning av tillväxtbegreppet än att det var det enda rätta för samhällets 
utveckling och att det var jätteviktigt att landet hade en stadig tillväxt. Det verkade inte finnas några 
baksidor  med  den  ekonomiska  tillväxten  och  den  ifrågasattes  sällan.  När  jag  förra  året  läste 
mikrokursen i nationalekonomi fick jag den första föreläsningen lära sig att man måste acceptera 
vissa principer för att resonemangen i kursen skulle hålla. En av principerna var att mer var alltid 
bättre. Ju mer varor som producerades desto bättre var det och detta var viktigt när man sedan skulle 
göra  beräkningar  i  producentteoretiska  frågor.  I  en  kontext  där  det  endast  fokuseras  på  de 
ekonomiska förhållanden blir detta inte särskilt konstigt, det är som vilken matematisk princip som 
helst  men  frågan  är  om  man  applicera  sådana  matematiska  principer  när  det  gäller 
samhällsorienterade frågor. I dag finns det tecken som tyder på att en okontrollerad och stadigt 
ökande produktion av framför allt varor medför negativa konsekvenser på olika plan. Dessa har ofta 
stark koppling till klimatet och den globala uppvärmningen men även andra problem av mer social 
karaktär,  som  många  menar  är  tillväxtrelaterat,  har  lyfts  fram  på  senare  tid.  De  negativa 
konsekvenserna  handlar  framför  allt  om  företag  som  flyttar  produktionen  till  u-länder  ger  de 
anställda alldeles för låg lön och dåliga arbetsvillkor. 

I  svenska  skolor  får  eleverna  lära  sig  mycket  om  hur  jorden  och  människor  påverkas  av 
varuproduktionen i världen som exempelvis skövling av regnskog, utnyttjandet av naturtillgångar, 
baksidor av energiförbrukning, förgiftade floder och så vidare. Det ämne som i störst utsträckning 
behandlar detta är geografin. Man får lära sig mycket om jordens problem, skapade av människan, 
när man håller på med just jorden. Men hur ser det då ut med de här problemen när man lär sig om 
samhällsekonomi i allmänhet och den ekonomiska tillväxten i synnerhet? 
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Inledning
Denna studie  kommer  fokusera  på  hur  begreppet  ekonomisk  tillväxt  presenteras  i  läroböcker  i 
samhällskunskap för gymnasieskolan. Frågan vilken roll läroböckerna i samhällskunskap verkligen 
har för undervisningen i klassrummet och vad eleverna får för kunskaper av dessa har det forskats 
en  hel  del  om.  För  att  närma  oss  frågan  kring  varför  det  är  viktigt  att  studera  läroböckernas 
hantering av olika begrepp tar jag hjälp av bland andra Ann-Christine Juhlin Svensson (2000) vars 
forskning visat att lärare ofta är knutna till läroböckerna när de ska planera undervisningen. Hennes 
forskning är fokuserad på att undersöka graden av bundenhet till läroboken i undervisningen och 
vilken  betydelse  detta  fått  i  termer  av  traditionell  undervisning.  För  denna  uppsats  är  hennes 
forskning intressant eftersom hon även kommit fram till att läroboken, inne i klassrummet, används 
som ett viktigt stöd. Lärare och elever läser inte igenom hela boken sida efter sida utan lärarna ser 
snarare till att koppla aktuella händelser till det som står i läroböckerna för att eleverna ska få en 
djupare förståelse. Läroboken har mer funktionen av att vara uppslagsverk även om den självklart är 
viktig  som  inläsningstext  inför  prov.  För  lärarna  har  läroböckerna  en  annan  betydelse  än  för 
eleverna,  många  förlitar  sig  på  att  innehållet  i  dessa  är  det  som eleverna  ska  lära  sig  enligt  
styrdokument som kursplaner och läroplaner. Juhlin Svensson visar i sin forskning att läromedlen är 
viktiga för vad läraren väljer att ha med i undervisningen (s.45). Detta resonemang, att läroböckerna 
har betydelse för planeringen av undervisningen, stöds av Agneta Bronäs (2000) som även menar 
att de har en central betydelse när det gäller hur lärarna konstruerar prov men också när de sätter 
betyg.  Bronäs  menar  även  att  läroböckerna  är  betydelsefulla  för  vilka  kunskaper  eleverna  får 
eftersom de strukturerar upp tänkandet utan att läsaren själv märker det. Böckerna belyser vad som 
är viktigt och vad som är mindre viktigt genom att ge olika områden olika stora utrymmen i form av 
kapitelstrukturering och även genom att kursivera vissa ord (s.178). Eleverna får en insikt i vad som 
erkänns som sanning och vad som inte anses vara särskilt betydelsefullt.

Frågan är hur begreppet ekonomisk tillväxt bör behandlas i skolan och ett sätt att ta reda på detta är 
att undersöka vad styrdokumenten ger för direktiv i frågan även om det finns andra infallsvinklar på 
vad eleverna bör lära sig är kursplanen helt klart ett viktigt inslag. I kursplanen för samhällskunskap 
A står att ett av målen är att eleverna ska ”kunna lägga etiska och miljömässiga perspektiv på olika 
samhällsfrågor” och de ska även ”kunna förstå hur politiska, ekonomiska, geografiska och sociala 
förhållanden har  format  och ständigt  påverkar  såväl  vårt  eget  samhälle  som det  internationella 
samhället”  (kursplan  för  Samhällskunskap  A.  Lpf  94).  Även  om  skolverket  ger  relativt  vida 
tolkningsutrymmen för läraren kan man inte bortse från att det är önskvärt med en nyanserad bild av 
den ekonomiska tillväxten i läromedel i den pedagogiska praktiken i skolan. Om man ska förstå hur 
ekonomiska förhållanden har format och påverkar samhället internationellt och lokalt går det inte 
att bara ta upp välfärdsstaten i västvärlden utan man måste även studera andra konsekvenser som 
kanske inte syns så tydligt här men är en realitet i andra delar av världen.
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Syfte och frågeställningar 
Mot  bakgrund  av  ovanstående  resonemang  är  syftet  att  undersöka  hur  läroböcker  för 
Samhällskunskap A presenterar begreppet ekonomisk tillväxt i gymnasieskolan.

Frågeställningar:

• Vilka olika infallsvinklar ges begreppet ekonomisk tillväxt i de studerade läroböckerna för 
samhällskunskap A?

• Problematiserar  eller  problematiserar  inte  dessa  läroböcker  kring  begreppet  ekonomisk 
tillväxt?

Tidigare forskning 
Det verkar inte finnas varken nationellt eller internationellt forskning inom hur just det ekonomiska 
tillväxtbegreppet presenteras i läroböcker i varken grundskola eller gymnasieskolan. Däremot finns 
en hel del studier om hur olika begrepp presenteras i läroböcker. Agneta Bronäs (2000) som har 
forskat  kring  svenska  läroböcker  i  samhällskunskap  och  jämfört  hur  dessa  presenterat 
demokratibegreppet med hur tyska läroböcker gjort. De resultat som Bronäs kommit fram till går 
inte självklart att koppla till denna studie eftersom demokratibegreppet och begreppet ekonomisk 
tillväxt skiljer sig. Tanken med att använda Bronäs forskning är snarare att det hon kommer fram till 
angående läroböckernas sätt att presentera begrepp för gymnasieskolan vilket är intressant för denna 
studie. Bronäs menar att eftersom ett av skolans mål är att eleverna ska bli kritiskt tänkande måste  
läroböckerna behandla olika fenomen och begrepp utifrån flera perspektiv,  annars tenderar man 
skapa en ensidig bild av verkligheten (s. 13). Det som kommer fram i hennes forskning talar för att 
så inte är fallet med många svenska läroböcker. Den kunskapssyn som framkommer i dessa utgår 
snarare  från  att  det  finns  en  objektiv  sanning  eftersom  man  presenterar  olika  begrepp  på  ett  
konstaterande och icke-problematiserande sätt  och  därmed finns  en uppenbar  risk  att  böckerna 
gömmer normativa ställningstaganden (s. 243). För denna studie är detta intressant eftersom jag vill  
undersöka dels hur begreppet ekonomisk tillväxt presenteras och dels i vilken utsträckning man 
problematiserar  begreppet.  Därmed  blir  det  intressant  att  dels  studera  om   författarna  till 
läroböckerna  presenterar  flera  olika  infallsvinklar  av  tillväxten. Bronäs  talar  om vikten  av  en 
dialogiskt framställd text där läsaren bjuds in i olika resonemang och där det sker en diskussion 
utifrån  olika  synsätt.  Om texten  tar  ställning  till  något  ska  det  tydligt  underbyggas  med  goda 
argument (s. 38).

Teoretisk inramning
De  skilda  infallsvinklar  som  här  presenterats  har  hämtats  från  forskning  på  området,  från 
nationalencyklopedin  och  från  vissa  andra  källor,  såsom Unicef  och  Konsumentverket.  Denna 
presentation  av  skilda  infallsvinklar  på  vad  begreppet  som  fenomenet  ekonomisk  tillväxt  kan 
innebära görs i syftet att ge en vidgad bild av detta i relation till studiens resultat. För att göra detta 
arbete mer överskådligt är de olika infallsvinklarna av begreppet ekonomisk tillväxt uppdelat i olika 
grupper.

Den ekonomiska aspekten och välfärdsperspektiv som infallsvinkel på  
ekonomisk tillväxt

Begreppet tillväxt kan med hjälp av nationalencyklopedin beskrivas som en ”ökning över tiden av 
produktionen av varor och tjänster i ett land, bruttonationalprodukten (BNP). Detta möjliggör på 
längre sikt en ökning av den genomsnittliga materiella levnadsstandarden hos landets befolkning.” 

 3



(ne.se). Denna beskrivning är vanlig  och syftar till att ju mer pengar som kommer in i ett land desto 
mer kan dessa fördelas ut till folket i form av arbetstillfällen eller annan välfärdspolitik. Begreppet 
kan  också  kopplas  till  konjunkturer  i  det  ekonomiska  kretsloppet  som  innebär  att  ekonomin 
antingen går  på högvarv med stark tillväxt och låg arbetslöshet  eller  går på lågvarv med lägre 
tillväxt. I stort menar man att trenden är tydlig att tillväxten ökar för varje år som går. Genom att  
människor konsumerar varor och tjänster stimuleras produktionen att producera ännu mer. Därmed 
är  BNP-begreppet  centralt  när  man  ser  till  tillväxtbegreppet  ur  ett  rent  ekonomiskt  eller 
välfärdsmässigt perspektiv men även när man ser på tillgången till energi och råvaror eftersom det 
är en förutsättning för produktionen av varor. BNP och ekonomisk tillväxt är inte synonymt med 
varandra i alla avseenden men eftersom man beräknar tillväxten i den procentuella förändringen av 
BNP hänger begreppen starkt ihop. Det som gör den ekonomiska tillväxten positivt laddat ur ett 
välfärdsperspektiv är att tillväxten kan leda till att alla får mer. Den är enligt nationalekonomerna 
Gunnarsson och Rojas (2008, s. 11) en absolut förutsättning för att minska fattigdomen i världen. I 
de fattiga länder där tillväxten varit stabil och stark kan man tydligt se att fattigdomen minskar.  
Enligt  deras  teorier  genererar  tillväxten  högre  levnadsstandard  och  betydligt  mer  gynnsamma 
förhållanden i svårt utsatta delar av världen. Man menar att det i fattiga länder byggs en hel del 
fabriker, vilket ger arbeten till många människor som annars kanske hade varit arbetslösa. Enligt 
historikern  Harald  Gustafsson  (2007  s.  289)  som  skrivit  om  nordens  historia  innebär  den 
ekonomiska tillväxten för Sverige idag att människor kan ha en hög levnadsstandard och att man 
därmed har råd att konsumera mer saker och resa mer. Man kan även prioritera att ha mer fritid och 
göra sådant som man tycker om att göra. En annan effekt av att den materiella standarden generellt 
är hög som några läroböcker tar upp är att det blir färre konflikter. Därmed har staten en viktig roll 
som  resursfördelare  för  att  minska  klyftorna  och  därmed  konflikterna  i  samhället.  Denna 
infallsvinkel tar upp de positiva aspekterna av den ekonomiska tillväxten. Därmed är det en icke-
problematiserande infallsvinkel.

Infallsvinkel om miljöproblem som en konsekvens av ekonomisk tillväxt  
Många stater försöker hitta ett sätt att ta reda på hur mycket kostar miljöförstöringen som en följd  
av produktionsökningen. Därför har man utvecklat den gröna BNP:n. Det går ut på att man försöker 
beräkna miljöskadorna i exempelvis kronor och subtraherar sedan detta med totala BNP. På så vis 
får man en mer nyanserad bild av vad landet tjänat in. Det problematiska är hur man ska värdera  
skador i naturen i kronor. 

Även om en vanlig association om den ekonomiska tillväxten ofta kopplas till ekonomiska termer 
som BNP blir begreppet mer och mer förknippat med diskussionen kring miljön i allmänhet och 
klimatförändringarna i synnerhet. Detta handlar om en mer kritisk diskussion och man vill i den 
allmänna debatten och även i en del läroböcker lyfta fram en mer nyanserad bild där även den 
ekonomiska  tillväxtens  problematiska  sidor  även  lyfts  fram.  Många  menar  att  utsläppen  av 
växthusgaser som följd av ökad produktion av varor och tjänster kommer få katastrofala följder på 
miljön. De allra flesta inom klimatforskningen är överens om att jorden blir varmare men att det är 
svårt att med säkerhet säga hur mycket varmare det blir (Ackerman. 2009, s. 39). De eventuella 
effekterna av en global uppvärmning är svåra att estimera men McKey (2009) har tagit upp att 
smältningarna av glaciärerna i norr och söder skulle få stora konsekvenser för framförallt låglänta 
städer och landskap samt att en del ögrupper antagligen skulle hamna under vatten (s. 1058). En 
annan aspekt  som kan vara  intressant  är  att  utsläpp från industri  och från  ett  alltmer  effektivt 
jordbruk leder till förgiftade och försurade skogar och marker samt övergödda sjöar och hav (se 
ne.se). Denna infallsvinkel är av en mer problematiserande karaktär eftersom den tar upp sidor av 
den ekonomiska tillväxten som inte är fördelaktiga.
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Fler sociala infallsvinklar av ekonomisk tillväxt
Det  som  ofta  tas  upp  när  det  gäller  socialt  problematiska  konsekvenser  av  den  ekonomiska 
tillväxten är  att  fattiga människor i  fattiga delar av världen tvingas  arbeta för dåliga löner och 
eftersom det oftast inte finns något utbyggt välfärdssystem med bland annat skolor måste de leva 
kvar i fattigdom eftersom många är analfabeter. Unicef (2011-04-28) beskriver hur barnarbete är 
utbrett  i  många länder,  ofta  på  grund av att  fabriksägare  vill  pressa  ner  de vuxnas  löner.  Ofta 
används måttet BNP per capita för att beskriva hur rikt ett land är men det kan ge en felaktig bild  
eftersom  det  inte  säger  något  om  inkomstskillnaderna  inom  befolkningen.  I  länder  med  en 
fungerande välfärdspolitik  sker  en  omfördelning av  de  ekonomiska  resurserna  och därmed blir 
inkomstskillnaderna mellan befolkningen mindre. Denna sociala aspekt av tillväxtbegreppet är av 
mer  problematiserande karaktär  och  mycket  av  problemen  visar  sig  i  större  utsträckning i   u-
länderna  där  konsumenterna  inte  har  särskilt  stor  insyn  och  där  välfärdssystem saknas.  Denna 
infallsvinkel är av problematiserande karaktär.

Historisk infallsvinkel på ekonomisk tillväxt 
Ett historiskt perspektiv på den ekonomiska tillväxten kan vara intressant eftersom det kan ge en 
förståelse för hur det sett ut genom åren. Den svenska ekonomiska tillväxten har under framför allt  
1900-talet varit mer eller mindre konstant (Gustafsson H. 2007. s. 285). Från efterkrigstiden och 
fram  till  idag  har  tillväxten  och  fördelningspolitiken  bidragit  till  att  levnadsstandarden  ökat 
betydligt med ett litet undantag för perioden under delar av 90-talet där man kunde mäta en negativ 
tillväxt  i  ekonomin.  Det  finns  olika  anledningar  till  den  stadiga  tillväxten.  De  generösa 
naturtillgångarna i Sverige i form av skog, järnmalm, energiresurser som vattenkraften har lett till 
att produktionen har kommit igång på allvar under 1900-talet, när kvinnor började arbeta utanför 
hemmen i större utsträckning bidrog det till en ökad produktion och därmed ökade även tillväxten. 
En annan anledning var att Sverige inte var militärt inblandat i andra världskriget vilket ledde till att  
det inte fanns behov av återuppbyggnad som det fanns i andra europeiska länder vilket gav goda 
förutsättningar  för  att  ägna  sig  åt  produktion  istället  (s.  271).  Den  historiska  aspekten  av 
tillväxtbegreppet  är  svårare  att  kategorisera  som  antingen  problematiserande  eller  icke-
problematiserande, det beror helt enkelt på vad författaren väljer att fokusera på.

Infallsvinkel om statens roll i samband med ekonomisk tillväxt 
En annan intressant aspekt är statens roll. Denna roll verkar ha ganska många olika sidor. Dels ska 
staten se till att omfördela resurserna och dels ska den motverka problem som uppstår i kölvattnet 
av ekonomisk tillväxt. När företag förorenat jord eller vattendrag med kemikalier kan staten gå in 
och sanera. I Sverige är det till exempel staten som kalkar den försurade skogen och sjöarna för att 
neutralisera dessa när det finns behov för det. Vidare finns det politiska mål att alltid arbeta för att 
gynna  en  ekonomisk  tillväxt  eftersom  man,  genom  skatter,  hela  tiden  måste  upprätthålla  det 
välfärdssystem  man  byggt  upp.  Om  det  finns  en  fungerande  infrastruktur  i  form  av 
kommunikationsmedel, sjukvårdssystem, barnomsorg och skola genererar det att fler arbetar och 
kan  konsumera  ännu  mer  och  därmed  höjs  eller  upprätthålls  levnadsstandarden.  Även  denna 
infallsvinkel tycks vara både problematisk och icke-problematisk beroende på vilka aspekter som 
tas upp.

Hur ekonomisk tillväxt kan skapas
De flesta läroböckerna har med resonemang om hur man kan uppnå ekonomisk tillväxt och det 
handlar oftast om att öka produktionen eller produktiviteten. Det måste finnas produktionsfaktorer, 
det  vill  säga  råvaror,  arbetskraft  och  kapital.  När  produktionen  kommit  igång  gäller  det  att 
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effektivisera denna genom att expandera eller på andra sätt se till att mer produceras. Detta sker inte 
hela  tiden  i  alla  företag  men  generellt  över  landet  måste  utvecklingen  vara  på  det  viset.  En 
ekonomisk  tillväxt  som  är  hållbar  är  enligt  många  möjlig.  Den  stora  nöten  att  knäcka  är 
energifrågan. Det måste utvecklas förnybara energialternativ till fossila bränslen, kol och kärnkraft. 
Vidare kan konsumtionen generera mer eller  mindre utsläpp i  naturen och ha mer eller  mindre 
negativ påverkan på människors liv i andra delar av världen. Enligt konsumentverket (2011-04-28) 
kan man handla varor som är rättvisemärkta för att förhindra att människor farit illa i produktionen 
och miljömärkta livsmedel för att minska riskerna för kemikalier på land och i vatten. Att handla 
närproducerat är ett sätt för att minska utsläppen av växthusgaser. I fråga om hur tillväxt ska skapas 
kan  man  skilja  på  idéerna  att  dels  köra  vidare  som  tidigare  och  öka  produktionen  samt 
produktiviteten och dels ha hållbar utveckling som mål. I denna rubrik ryms både det ekonomiska 
tänkandet, av icke-problematiserande karaktär, där produktionens baksidor tenderar bli osynliga och 
det tänkande som problematiserar tillväxten och tar upp dess baksidor mer ingående.

Metod
Under denna rubrik kommer jag presentera textanalysen som metod, vilket urval jag har använd 
mig av, varför jag gjort det samt hur jag gått tillväga när resultatet analyseras. Slutligen följer en 
metoddiskussion där fördelar och nackdelar med metoden diskuteras.

Textanalys
Metoden som denna uppsats bygger på är textanalys. Den kvalitativa textanalysen bygger på att 
fånga upp och ringa in exempelvis helheten i texten eller ta fram underliggande budskap som inte 
framgår i andra kvantitativa metoder där man till exempel räknar ord. Resultatet på en kvalitativ 
textanalys är sällan generaliserbart och är ofta svårt att repricera för få fram exakt samma resultat. 
Detta är svagheten med denna metod, att den inte i samma utsträckning kan uttala sig om resultatet i  
generella termer. Metodens styrka är å andra sidan att  man kan få fram unika kunskaper på en 
betydligt mer djupgående nivå.  Detta kopplas vanligen till  validitetsbegreppet vilket innebär att 
undersökningen i större utsträckning mäter det den utsäger sig att mäta (Esiasson m.fl.  2003. s. 
239). 

Urval
För att inte detta arbete skulle bli för omfattande var det nödvändigt att avgränsa det till att endast 
analysera  läroböckerna  i  samhällskunskap A.  En anledning till  detta  är  att  det  är  intressant  att 
undersöka  om   konsekvenserna  av  tillväxt  behandlas  i  läroböckerna,  dessutom  läses  kursen 
Samhällskunskap A av alla gymnasieelever vilket inte är fallet med geografi och samhällskunskap 
B.

Läroböckerna har jag fått tag på genom att i  första hand kontakta både privata och kommunala 
gymnasieskolor så nära mig som möjligt. Det har inte varit ett strategiskt urval på det sättet att 
läroböckerna kommer från olika skolor med socioekonomiska skillnader utan jag har helt enkelt 
kontaktat de skolor som legat närmast. Efter ett tag kunde jag dock konstatera att jag inte fick så 
många napp. Det var bara en gymnasieskola som lånade ut en lärobok på det sättet. Istället fick jag 
på grund av tidsbrist använda de kontakter jag har vilket resulterade i två olika böcker från Jensen 
Gymnasium och en från Kulturama Gymnasium. Allt som allt blev det fyra böcker. Det var viktigt  
att inte bara gå till biblioteket och ta första bästa lärobok i ämnet utan jag ville att läroböckerna 
skulle vara aktuella i undervisningen vilket gör materialet empiriskt. Att två läroböcker kommer 
från en och samma skola kan eventuellt ses som problematiskt i urvalssammanhang men jag tror att 
dessa  kan  användas  på  samma  villkor  som övriga  eftersom båda  böckerna  kommer  från  stora 
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etablerade förlag. Det kan vara intressant för studien att ha med läroböcker från både kommunala 
och fristående skolor eftersom många av de fria skolorna är betydligt mer marknadsinriktade och 
därmed kanske man skulle kunna se en mer ekonomiskt orienterad syn på tillväxtbegreppet. Detta 
är  dock inget  som jag  kommer  utgå  ifrån  eftersom denna studie  ska  behandla  läroböcker  mer 
generellt men det är bra att ha i bakhuvudet att det kan finnas olika intressen bakom skolornas 
huvudmän. I sin tur bidrar detta till en potentiell möjlighet att se på begrepp på olika sätt speciellt  
när kursplaner och läroplaner ger vida tolkningsutrymmen.

I och med att det kommer en helt ny läroplan om bara några månader, och därmed kommer många 
gymnasieskolor byta ut sina läroböcker, kan man fundera kring huruvida detta arbete blir särskilt 
aktuellt. Min tanke är att göra en empirisk studie som undersöker hur det ser ut i verkligheten idag. 
Därför är  jag helt  och hållet  hänvisad till  att  göra denna studie på det  material  som används i 
skolorna idag. Visserligen har vi redan läroplanen för höstterminen 2011 men vi kan inte vara säkra 
på vilka läroböcker som skolorna kommer att använda till höstterminen 2011. Antingen köper de 
nya läroböcker som är anpassade för lpgy-11 eller så används de gamla böckerna och därmed skulle 
det vara intressant att skriva en ny studie där den litteraturen kopplas till de nya läroplanerna. Som 
redan nämnts har avgränsningarna för detta arbete dragits kring att undersöka hur det ser ut i ett  
ämne i skolan idag. De gymnasieskolor som bidragit med böcker är:

Bromma Gymnasium: Bengtsson B-A. 2003. Zigma. Liber.

Jensen Gymnasium: Brolin K. Nohagen L. 2007. Forum. Bonnier Utbildning AB. samt 

Almgren H. Höjelid S. Nilsson E. 2004. Reflex. Gleerup.

Kulturama Gymnasium: Lundberg F. Olsson L. 2003. Aspekt. Interskol Förlag AB.

Tillvägagångssätt i analysen
Det analysmaterial jag valt att analysera är strukturerat i enlighet med hur Hjerm och Lindgren 
(2010 s. 119) menar att tematiseringar ska ske. Det vill säga att jag utgått från den relativt vida 
frågeställningen och tagit det material som är intressant för att besvara den. Vidare har jag delat in 
analysmaterialet  utifrån  olika  infallsvinklar  om  den  ekonomiska  tillväxten  som  jag  hittat  i 
läroböckerna i samhällskunskap A. Dessa har oftast handlat om ekonomi av olika slag men det har 
även funnits olika sidor av ekonomin, dels hur det kan inverka positivt men även negativt på sociala 
frågor och dels hur den ekonomiska tillväxten påverkar miljön. Det har även framkommit att man 
presenterat begreppet tillväxt utifrån en historisk infallsvinkel och även ur en statlig och ekonomisk 
infallsvinkel.  Eftersom det inte går att  utveckla sådana analysgrupper för varje enskild del som 
läroböckerna tar  upp har  jag valt  att  dela  in  varje  del  i  antingen problematiserande eller  icke-
problematiserande  presentation  av  begreppet  ekonomisk  tillväxt.  Som  exempel  på  en  icke-
problematiserande  infallsvinkel  på  den  ekonomiska  tillväxten  genererar  kan  nämnas  att 
produktiviteten  och  konsumtionen  ökar  och  därmed  ökar  även  den  materiella  standarden  och 
välfärden i stort. De infallsvinklar som exempelvis kopplas till de mer problematiserande handlar 
om ojämlikhet i inkomster i många u-länder samt miljöförstöring av olika slag. Det är skillnad på 
att konstruera teman, eller infallsvinklar som i detta fall, innan eller efter man samlat in material. 
Gör man dessa innan empirin är insamlad riskerar man att söka efter material som passar in och 
därmed går man miste om sådant som inte passar in vilket i denna studie hade varit problematiskt.  
Om  man  istället  fångar  in  allt  material  utan  att  leta  efter  exempelvis  tillväxtbegreppet  i  ett 
ekonomisk-politiskt perspektiv får man med fler infallsvinklar som rör detta begrepp. Det har visat 
sig att fokuset skiljer sig en del mellan böckerna och denna uppdelning av olika infallsvinklar syftar 
till att det blir lättare att överskåda analysmaterialet. 
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Resultatavsnittet  är  uppdelat  i  tre underkapitel.  Det första bearbetar de böcker som har ett  eget 
kapitel om den ekonomiska tillväxten. Det andra kapitlet tar upp samma böcker men information 
om den ekonomiska tillväxten från andra kapitel. Det tredje underkapitlet behandlar den bok som 
saknar ett eget kapitel om den ekonomiska tillväxten. Anledningar till detta är att upplägget i de 
olika böckerna så pass olika att det inte verkade relevant att låta dem ligga under samma rubrik. Det 
är  också  intressant  att  se  hur  de  läroböcker  som  har  ett  explicit  kapitel  om  den  ekonomiska 
tillväxten  väljer  att  presentera  begreppet  eftersom  dessa  läroböcker  uttryckligen  menar  att  de 
förklarar den ekonomiska tillväxten.

Metoddiskussion
Textanalyser  kan  vara  både  kvalitativa  och  kvantitativa  (Esiasson  m.fl.  2003  s.  233).  Den 
kvantitativa metoden handlar om att ta reda på hur ofta specifika ord eller begrepp uppkommer i en 
text. Man drar sedan slutsatser av detta som gör det möjligt att kategorisera texten. Styrkan i en  
sådan  metod är just detta att resultatet kan generaliseras vilket ger den ganska hög reliabilitet, det 
vill  säga att  den är repricerbar och det framgår klart  och tydligt hur studien genomförs. En av 
svagheterna  i  denna  metod  är  att  man  inte  kan  ta  reda  på  underliggande  betydelser  i  texten. 
Analysen  riskerar  att  bli  något  stereotyp  då  den  knappast  ger  någon  djupare  förståelse  om 
innehållet. En annan svaghet kan vara att man räknar samma ord trots att de förekommer i olika 
sammanhang som exemplet Bergström och Boréus (2005 s. 79) tar upp där man räknar förekomsten 
av ordet skatt för att mäta hur mycket man diskuterade kring skattehöjningar.  Problemet var bara 
att man inte tar hänsyn till  att det ordet förekommer även vid diskussioner av skattesänkningar. 
Risken blir således att man tror att man mäter något utan att att i själva verket göra det. Det är detta  
man kallar validitetsproblem medan själva utförandet av undersökningen handlar om reliabilitet. 
Reliabiliteten syftar till att genomförandet av undersökningen inte ger utrymme för egna tolkningar 
utan  man  följer  ett  logiskt  och  systematiskt  spår  vilket  gör  det  möjligt  för  forskarvärlden  att 
kontrollera resultaten genom att göra om undersökningen och få samma resultat  (Esiasson m.fl. 
2003 s. 68).

Man skulle kunna argumentera för att  använda en kvantitativ textanalys  i detta arbete eftersom 
förekommandet av exempelvis begreppet miljö i ett kapitel som handlar om tillväxt skulle kunna 
säga något om huruvida man problematiserade begreppet tillväxt i termer av miljöpåverkan och 
därmed vinna på att få fram ett generaliserbart resultat.  Det finns dock anledning att tro att det 
ligger mer information i texten än just antal ord av ett visst slag. Detta argument och att jag är ute 
efter just ett problematiserande, vilket innebär ett djupare resonemang om tillväxt i läroböckerna, 
har bidragit till att jag valt den kvalitativa textanalysen som metod. Det är också så att resultatet är  
relativt generaliserbart om man ser till just den specifika lärobok som analyserats eftersom i princip 
allt som tas upp i respektive lärobok om begreppet ekonomisk tillväxt analyseras. Däremot kan man 
inte dra några slutsatser om vad gymnasieelever får för kunskaper om tillväxt i allmänhet. 

Mot bakgrund av resonemangen ovan kring kvalitativa respektive kvantitativa textanalyser vill jag 
motivera valet av denna studies metod med att den kvalitativa textanalysen går mer på djupet i  
texten och tar reda på fler infallsvinklar än den kvantitativa. Det har varit något problematiskt att 
värdera  de  olika  perspektiven  som  antingen  problematiserande  eller  icke-problematiserande 
eftersom det  är  lätt  hänt  att  man  ger  sken  av  att  värdera  själva  infallsvinkeln  eller  begreppet 
ekonomisk  tillväxt.  Detta  är  dock  inte  fallet  utan  huruvida  infallsvinkeln  på  den  ekonomiska 
tillväxten är av problematiserande eller icke-problematiserande karaktär har att göra med om den 
beskriver fördelar respektive nackdelar av tillväxten. 
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Resultat och analys

Läroböcker med eget kapitel eller stycke om ekonomisk tillväxt

Forum
Denna  lärobok  (Brolin  K.  Nohagen  L.  2007)  är  för  Samhällskunskap  A och  indelad  i  stora 
huvudkapitel,  stycket  Ekonomisk tillväxt är  placerat  efter  avsnittet  om  BNP.  Man  beskriver  i 
tillväxtavsnittet hur BNP-måttet är begränsat till att mäta materiell levnadsstandard och inte tar upp 
hur lyckliga människor är. Man menar att BNP-måttet därför har sina brister men är bra för att mäta 
den ekonomiska tillväxten (s. 162). Vidare beskrivs hur ekonomin ständigt växlat och att det förr 
var klimatet  och vädret  som styrde ekonomin. I  dag är det  helt  andra faktorer som bestämmer 
svängningarna  i  ekonomin.  Den  långsiktiga  förändringarna  följer  en  stadigt  uppåtgående  trend 
vilket är den ekonomiska tillväxten. Den kortsiktiga förändringen beskriver upp och nedgångar, det 
vill säga konjunkturer, i ekonomin (s. 163).

I detta stycke kan man dels se en ganska renodlad infallsvinkel på den ekonomiska tillväxten om 
ekonomi och välfärd där man beskriver hur tillväxten är kopplad till BNP-måttet men man tar också 
upp konjunkturerna och hur  svängningar i dessa i längre perspektiv går uppåt. Författarna påpekar 
att det finns faktorer som bestämmer konjunkturerna men inte vilka dessa är. Vidare framgår att 
man  problematiserar  en  del  kring  BNP-begreppet  eftersom  man  menar  att  BNP-måttet  inte 
beskriver  hur  lyckliga  människorna  är,  man  kan  ha  jättehög  tillväxt  men  det  betyder  inte  att 
människorna är gladare för det.

Sedan följer  avsnittet,  Hur skapas tillväxt?  Man frågar  sig hur vissa länders  ekonomi skjuter  i 
höjden medan andra förblir  utan tillväxt.  Det finns enligt  författarna två sätt  att  öka tillväxten. 
Antingen ökar man kvantiteten råvaror, arbetskraft och kapital eller så effektiviserar man dessa. 
Med andra ord kan man antingen öka produktionen eller produktiviteten. Det senare leder till att 
företagen tjänar mer pengar och kan använda dessa bland annat till att ge de anställda högre lön 
eller kortare arbetstid. Man menar att det dock är viktigast att vinsten återinvesteras i produktionen. 
En del av vinsten kan genom skattesystemet leda till  förbättring inom skola och omsorg. Även 
aktieägarna är intresserade av att få sin del av vinsten. Man konstaterar slutligen att den ekonomiska 
tillväxten kan göra att fler människor får det bättre men att i många länder hamnar pengarna istället  
endast i fickorna på redan rika (s. 166). 

Hur  tillväxten  skapas  handlar  i  Forum om att  öka  produktionsfaktorerna.  Man  öppnar  för  att 
vinsterna kan användas till att investera i mer fritid för de anställda men också att aktieägare vill ha 
pengar. Vinsterna som återinvesteras i produktionen är en del av faktorerna för att skapa tillväxt. 
Man kommer även in på tillväxtens betydelse i termer av skatteintäkter för staten. Fokusen ligger på 
det ekonomiska planet vilket innebär att det går att koppla den till infallsvinkeln om välfärd men 
även till  den statliga. När det handlar om hur tillväxten skapas problematiserar man inte vidare 
kring detta med att öka produktionen eller produktiviteten. Slutligen konstaterar man att tillväxten 
genererar höjd levnadsstandard till många men att det i många länder finns stora skillnader mellan 
rika och fattiga. Därmed beskrivs  att det finns både sociala fördelar och nackdelar med ekonomisk 
tillväxt.

Under avsnittet, Tillväxtens gränser, frågar man sig om tillväxten har några gränser efter  att ha 
konstaterat att det är viktigt att ekonomin växer så länge befolkningen gör det. Man menar att det 
numera finns ekologiska begränsningar för de ekonomiska framstegen och att synen på ekonomisk 
tillväxt är mer kluven idag. Man pekar på att en del anser att det är de rika ländernas ohämmade slit 
och släng-kultur som är det största hotet mot jorden. Dessutom finns mycket begränsad kunskap om 
miljöfrågor i u-länder som försöker skapa en ekonomisk utveckling. Där sådana tankegångar finns 
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menar boken att man brukar tala om en hållbar utveckling och syftar till att produktionen ska ske på 
ett sådant sätt att den så lite som möjligt påverkar människor och miljö negtivt (s. 167).

Här tar  man upp infallsvinkeln om miljöproblematiken som en konsekvens av den ekonomiska 
tillväxten. Man tar upp begreppet hållbar utveckling vilket indikerar att läroboken tar med en mer 
problematiserande vinkel av begreppet.

Boken beskriver vidare att andra menar att ekonomisk tillväxt ökar välfärden generellt och att krig 
och diktatur har sin ursprungskälla i bristande resurser. Dessa menar vidare att man kan komma 
över  de  överutnyttjade  naturtillgångarna  och  miljöproblemen  med  olika  lösningar  som 
marknadsekonomiska lösningar, lagstiftningar och ekonomiska sanktioner. När en resurs håller på 
att ta slut höjs priset på de varor som är knutna resursen vilket leder till att färre köper den samt att  
det skapas incitament till att utveckla alternativa resurser (s. 167).

De två senaste styckena som refererar till  Forum tar upp hur man kan lösa problemen som den 
ekonomiska tillväxten skapar. Den första problematiserar kring konsumtionssamhället och bristen 
på kunskap i många delar av världen och det andra fokuserar på att marknaden själv har lösningarna 
på  problemen.  Man  beskriver  klart  och  tydligt  logiken  i  marknadslösningen  men  lämnar 
resonemangen om slit och släng-kultur vidöppet för tolkningar. Marknadslösningen som lösning på 
miljöförstöringen  kopplas  till  den  välfärdsekonomiska  infallsvinkeln  av  tillväxt  eftersom  den 
bygger  på  samma  principer  som produktion  och  konsumtion  bygger  på  nämligen  tillgång  och 
efterfrågan. Vidare tar man upp positiva sociala infallsvinklar av tillväxten eftersom man menar att 
tillväxten minskar risken för krig och diktatur.

Slutligen kan Forums kapitel om ekonomisk tillväxt sammanfattas till att fokusera på infallsvinkeln 
om ekonomi och välfärd i stor utsträckning. Det är inom det perspektivet man väljer att vara mest 
konkret. Samtidigt har man en problematiserande inställning till begreppet eftersom man tar upp 
olika problemområden som miljön. Man nämner även olika sociala sidor och tar inte bara upp icke-
problematiska sidor som att man kan utveckla skola och liknande utan tar även med problematiken 
men  inkomstskillnader  i  många  länder  och  att  BNP-måttet  kan  vara  missvisande  då  det  inte 
nödvändigtvis säger något om hur lyckliga människorna i ett land är. Även om det finns en betoning 
på  de  icke-problematiserande  infallsvinklarna  så  har  boken  ändå  med  problematiska  sidor  av 
tillväxten. Det historiska perspektivet saknas helt och man snuddar endast vid statens roll i samband 
med den ekonomiska tillväxten. 

Reflex
I  boken  Reflex  (Almgren  H.  Höjelid  S.  Nilsson  E.  2003),  som är  en  lärobok  för  A-kursen  i 
samhällskunskap, finns en rad huvudkapitel med flera underrubriker. Under rubriken,  Ekonomisk 
tillväxt finns följande resonemang. 

När ett land har ekonomisk tillväxt innebär det en ökning av produktionen, det finns fler varor och 
tjänster att konsumera vilket innebär att folk köper mer som exempelvis en ny bil eller bostad eller 
utlandssemester. Man hänvisar till kapitlet innan om resonemanget med den samlade produktionen 
av varor och tjänster, att den ofta definieras som BNP och därmed anges den ekonomiska tillväxten 
i procent och man vet även hur mycket siffran ändrats från ett år till ett annat. Sedan följer ett stycke 
som handlar om tillväxten ur ett historiskt perspektiv. Man tar upp hur den tekniska utveckling varit  
betydelsefull för att produktionen av varor ökat i så stor utsträckning som den gjort. Man beskriver 
hur Tyskland och USA under 1800-talets senare del gått om Storbritannien och att Sverige hade en 
”imponerande tillväxt” fram till första världskrigets utbrott. 

Reflex inleder sitt kapitel med en tydlig ekonomisk infallsvinkel av begreppet tillväxt. Man har med 
varor, tjänster och konsumtionen som de centrala komponenterna och har även med BNP-måttet för 
att  mäta tillväxten.  Det  finns  även en viss  historisk infallsvinkel  där  man jämför  olika länders 
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tillväxt under tid.

Sedan följer ett stycke där man kan läsa den retoriska frågan: ”Hur kan man då öka BNP, det vill  
säga  få  ekonomisk  tillväxt?”  man  hänvisar  till  tre  metoder  vilka  utvecklas  mer  noggrant  på 
kommande sida,  dessa är  att  öka insatserna av produktionsfaktorer,  att  öka produktiviteten hos 
redan befintliga produktionsfaktorer, eller en kombination av dessa båda (s. 276). På följande sida 
finns en bild på fyra elever i gymnasieåldern och en lärare. Till bilden hör texten: ”Här jobbar elever 
och lärare vid Solbergaskolan i  Visby för Sveriges ekonomiska tillväxt.  Om några år är de här 
eleverna  ute  i  arbetslivet  och  då  gäller  det  att  ha  kunskaper.  De anställdas  kompetens  betyder 
alltmer för företagens konkurrenssituation och för Sveriges tillväxt.” (s. 277).

Även Reflex hänvisar till att antingen öka produktionen eller produktiviteten eller en kombination 
av båda för att garantera den ekonomiska tillväxten. Man pekar på vikten av att utbilda sig väl för  
att säkra den svenska konkurrenskraftigheten och därmed också tillväxten. Fokus ligger på tillväxt 
som  en  förutsättning  för  framtiden  utan  att  problematisera  huruvida  det  finns  några 
problematiserande  infallsvinklar  av  den.  Det  är  således  den  ekonomiska  och  välfärdsmässiga 
infallsvinkeln av den ekonomiska tillväxten som dominerar lärobokens resonemang i detta stycke.

Boken fortsätter med en fördjupning i de förslag man hade på hur man skulle hålla en ökad BNP. 
Det handlar om att fler personal behövs och mer maskiner för att öka mängden produktionsfaktorer 
som i sin tur leder till ekonomisk tillväxt. Tack vare att fler och fler kvinnor börjat arbeta och att det 
skett  en  invandring  har  många  länder  kunnat  öka  sin  produktionsfaktor  arbetskraft. 
Poduktionsfaktorn realkapital ökar genom investeringar och produktionsfaktorn råvaror ökar när ett 
land utnyttjar nyfunna mineral- eller oljetillgångar (s. 277). Om det sker en effektivisering av de 
produktionsfaktorer  man  redan  har  innebär  det  också  en  ekonomisk  tillväxt  eftersom  man 
producerar mer. Detta kan ske på olika sätt, som till exempel att vidareutbilda personalen eller på 
annat sätt öka motivationen till att producera mer.

I detta avsnitt tar boken upp mer ingående hur tillväxten ska bibehållas och hänvisar till behovet av 
en ökning av produktionsfaktorer. Man menar också att produktionsfaktorn råvaror ökar när ett land 
utnyttjar nya tillgångar som olja och mineraler. Man tar upp betydelsen av att kvinnor har kommit 
in på arbetsmarknaden och vikten av att människor invandrat för att produktionsfaktorn arbetskraft 
ska bibehållas men håller ändå kvar vid den ekonomiska infallsvinkeln och välfärdsperspektivet på 
ekonomisk tillväxt.

I  kommande avsnitt  inom tillväxtkapitlet  tar  författarna upp fenomenet  med konjunkturer.  Man 
beskriver hur lågkonjunktur innebär minskad tillväxt och arbetslöshet och relaterar detta till ränta, 
prisnivåer, deflation. Sedan tar man upp högkonjunkturen där tillväxten blir hög och arbetslösheten 
sjunker och kopplar den på motsvarande sätt till prisnivåer, ränta och inflation. Man beskriver att 
trenden i ekonomin går stadigt uppåt men att konjunkturerna går i vågor.

I detta avsnitt tar man upp rent ekonomiska infallsvinklar inom det ekonomiska tillväxtbegreppet 
och förklarar konjunkturerna och även ränta, inflation och deflation. 

Den bild Reflex ger av den ekonomiska tillväxten så här långt kan sammanfattas till  att nästan 
uteslutande  handla  om  de  ekonomiska  och  välfärdsmässiga  infallsvinklarna.  Man  snuddar 
visserligen vid det historiska perspektivet men det är ytterst  vagt.  När man presenterar hur den 
ekonomiska tillväxten ska genereras tar man inte upp hållbarhet varken från ett miljömässigt eller 
socialt perspektiv. Istället ges en icke-problematiserande bild av exploatering av naturresurser som 
olja och mineral. I kapitlet om den ekonomiska tillväxten presenteras det inte några problem vilket 
leder till  att läsaren får en ganska entydigt icke-problematiserande bild av begreppet ekonomisk 
tillväxt.
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Zigma
I läroboken Zigma (Bengtsson B-A. 2003) finns kapitlet,  Den ekonomiska tillväxten. Kapitlet är 
indelat i tre delar, översikt, förklaringar till tillväxten samt det postindustriella dilemmat. 
Till en början fokuserar boken på levnadsstandarden som en effekt av tillväxten och frågar sig om 
det alltid varit så att Sverige tillhört det yttersta toppskiktet bland världens länder som det gör idag. 
Läsaren får en historisk återblick av hur svenskarna blev så lyckligt lottade och man kommer sedan 
in på åren mellan 1870 och 1970 då BNP ökat med i snitt 2,5% per år (s. 251). Man beskriver hur 
levnadsstandarden ökade mycket snabbt under 50-talet och påpekar att höjd levnadsstandard inte 
bara  handlar  om  tillväxt  av  BNP  utan  andra  faktorer  som  utbildningsnivå,  hälsosituation, 
bostadsstandard och livsmedelskonsumtion är också viktiga. Man konstaterar vidare att vilket mått 
man än räknar med är svenskarna bland det mest gynnade folket. Att Sverige haft denna stadiga 
tillväxt i så många år förklarar man med en rad punkter: 

• Naturtillgångar. Skogen som både materialråvara till  papperstillverkning och energiråvara 
till vedeldning. Järnmalmen har varit en viktig råvara i många hundra år och på senare tid 
till  tillverkningen  av  bland  annat  bilar.  Vattenfallen  har  utnyttjats  som  energikälla  för 
elektricitet.

• Pengar  till  investeringar.  Efterkrigstidens  investerande  från  finansfamiljerna  med 
Wallenberg i spetsen ledde till att industrin expanderade. Även förflyttning av produktionen 
till  låglöneländer  var  en  viktig  del  av  inkomstökningen  eftersom  företagen  fick  ner 
kostnaderna (s. 254).

• Know how eller kunskapskometens. Den stora satsningen på tolvårig skola i Sverige samt 
hög satsning från statens sida på forskning leder till hög kompetens som sprider sig som 
ringar på vattnet till olika brancher.

• Arbetets  organisation.  Under  första  delen  av  1900-talet  handlade  det  om  en  effektiv 
produktion  med  rullande  band-principen  men  senare  blev  detta  system  ohållbart  då 
arbetsuppgifterna blev alltför enformiga. Istället började man skapa en rörlighet där man 
anpassade uppgifterna efter  individerna  vilket  i  sin  tur  genererade  mer utfört  arbete  per 
timme.

• Idéer och initiativ, man menar att det i Sverige funnits en uppfinningsrikedom som gjort att 
folk inte gått arbetslösa utan tagit saken i egna händer och skapat sig en arbetsplats om det 
inte funnits någon (s. 258). 

• Omflyttning  av  arbete  och  kapital.  Det  har  skett  stora  strukturella  förändringar  där 
sysselsättningen flyttats från i första hand jordbruket till industri och tjänstesektorn och på 
senare tid har tjänstesektorn vuxit ännu mer medan industriarbetarna minskat i antal.

• Den sista delförklaringen är Martin Luther. Man syftar till den arbetsmoral som spridits i  
Luthers spår. Man menar dock att det är problematiskt att tala om att dagens generationer är 
särskilt påverkade av Luther men att det ändå är troligt att dagens människor är påverkade 
av tidigare generationers normer och värderingar.

Därmed har man redogjort för hur man anser att Sverige har blivit så rikt som det är. Man fortsätter 
dock att fylla på listan med ytterligare tre komponenter till den stigande tillväxten. Infrastrukturen 
nämns  som viktig  för  att  saker  och  ting  ska  fungera,  järnväg  och  bilväg  är  två  exempel  som 
näringslivet  vill  använda  men  även  sjukvårdssystemet,  pensioner,  polis  och  rättssystemet  ger 
trygghet och stabilitet vilket leder till större villighet att investera (s. 264). Fred är en annan viktig 
komponent. Sverige har vunnit mycket på att slippa båda världskrigen och har därmed inte behövt 
bygga upp samhället  på samma sätt  som de drabbade länderna fått.  Den sista  komponenten är 
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utrikeshandel. De stora företagen hade inte varit särskilt stora om de inte sålt varor utomlands (s. 
265).

Det som redogjorts ovan om boken Zigma har handlat om hur den svenska tillväxten har kunnat 
vara så enorm och att effekterna av den har inneburit att man fått hög levnadsstandard. Man menar 
att det inte bara är den stigande BNP:n som är orsaken till detta utan att andra komponenter som 
välfärd är viktiga. Därmed har författaren delat på välfärd och BNP och väljer att inte se dessa som 
en förutsättning för varandra.  I  denna studies analys  hänger  begreppen mer ihop och det långa 
stycket ovan kan därmed kopplas med den ekonomiska och välfärdsmässiga infallsvinkeln av den 
ekonomiska tillväxten. Boken tar tydligt upp exempel på välfärdsfrågor och infrastrukturen som 
bidragande faktor till en ökad produktion, den tar även upp mer ekonomiska faktorer som råvaror, 
kapital  och  arbetskraft.  Denna  infallsvinkel  är  av  icke-problematiserande  karaktär  och  några 
problem som en konsekvens av den ekonomiska tillväxten har man ännu inte nämnt. Vidare ges en 
historisk utblick om vad som gjorde att den svenska tillväxten kunde bli så framgångsrik. Många av 
de punkter som nämns kan sammanfattas till de tre produktionsfaktorerna men andra handlar om 
den idérikedom som funnits i Sverige och lett till att få velat gå arbetslösa utan snarare tagit saken i 
egna händer och startat egna firmor. Författarna nämner även den lutherska arbetsmoralen som en 
eventuell komponent till svenskarnas flitighet. Att det skett stora omstruktureringar inom de olika 
sektorerna är också en punkt man nämner. Vidare tar man upp flera orsaker till tillväxten som den 
väl utbyggda infrastrukturen och freden under 1900-talet vilket innebär att man tar upp historiska 
infallsvinklar  och   snuddar  vid  det  politiska  perspektivet  på  tillväxt.  Genom  den  historiska 
återblicken  får  läsaren  en  bild  av  hur  den  ekonomiska  tillväxten  kan  skapas  med  fokus  på 
produktion och produktivitet. 

Följande underrubrik heter, Den ekonomiska tillväxten-sällan ifrågasatt.  Här tas det upp att man i 
nästan alla politiska läger vill ha ekonomisk tillväxt. Det man är oenig om handlar mer om hur detta 
ska uppnås och hur det sedan ska fördelas. Men det finns ett parti, Miljöpartiet, som ifrågasätter 
tillväxten och menar att den inte kan förenas med en hållbar utveckling. De övriga partierna är dock 
överens  om att  tillväxten  bidrar  till  att  minska  motsättningar  mellan  olika  grupper  i  samhället 
eftersom en grupp kan få mer utan att någon annan får mindre blir ingen irriterad. Detta kan ju 
endast uppnås om hela kakan blir större.

I detta avsnitt tar man ställning mot ett parti utan att egentligen motivera varför det partiets åsikter 
är felaktiga. Man menar att Miljöpartiet inte håller med om de fördelar som tillväxten genererar som 
minskad motsättning mellan olika grupper i samhället. Boken verkar även förutsätta att tillväxten 
ger minskade ekonomiska klyftor som princip och nämner inget här om att det är politiska beslut 
som ligger bakom omfördelningspolitiken.  Dessa resonemang visar på en ganska ensidigt  icke-
problematiserande hållning till begreppet ekonomisk tillväxt även om det inte går att koppla dem till 
någon av de presenterade infallsvinklarna av den ekonomiska tillväxten.

Man fortsätter under samma rubrik konstatera att under 50 och 60-talen var tillväxten som starkast i 
Sverige och samtidigt var motsättningarna mindre än idag. Arbetare och arbetsgivare kom bättre 
överens,  staten förde en stabil  ekonomisk politik  och reallönerna ökade stadigt.  I  många andra 
länder ”sneglade man avundsjukt på den svenska modellen, där strejker och andra missyttringar var 
ovanliga. Så är det inte längre-delvis beroende på att vi har en sämre tillväxt.” (s. 265). 

I detta avsnitt tar man upp hur det var bättre förr då tillväxten var som störst och hur Sverige var ett  
föregångsland. Man tillskriver den ekonomiska tillväxten en del av bakomliggande orsakerna till 
detta. Man menar också att det inte längre är många andra länder som är imponerade av Sverige och 
att  motsättningarna mellan olika grupper är större idag.  Återigen resonerar man om tillväxten i 
renodlat positiva och icke-problematiserande ordalag. 

Under stycket  Nationalförmögenheten beskrivs att det finns problem med BNP-måttet och ett av 
dessa är att det inte säger något om vad som produceras. Det framgår inte heller om naturen blir 
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fördärvad eller inte. FN rekommenderar alla länder att räkna fram vad det kostat att förstöra miljön 
och vilket värde man sätter på landets naturtillgångar. Sedan räknar man ihop naturtillgångar och 
realkapital  som  plussiffror  och  miljöskuld  och  utlandsskuld  som minussiffror  och  lägger  ihop 
resultatet som därmed blir den så kallade nationalförmögenheten (s. 266).  
Här presenteras den gröna BNP:n i form av plus och minussiffror och boken beskriver varför BNP-
måttet kan vara bristfälligt. Därmed sker en viss problematisering eftersom man tar upp problem 
som är  knutna  till  exploatering  av naturtillgångar  samt miljöförstöring  även om man gör  det  i 
siffror.  

I det sista avsnittet, Det postindustriella dilemmat, konstaterar man att Sverige har halkat efter när 
det gäller beräkningen av BNP per capita från en fjärde plats i världen under 70-talet till plats 101 år 
2000. Boken tar upp två infallsvinklar på varför detta har skett och en av dem är att Sverige inte 
längre är något stort industriland och att det nu saknas en ny stor sektor med arbetstillfällen till alla 
de  som  förlorat  sina  arbeten  i  den  avmattade  industrin.  Det  är  detta  man  menar  är  det  
postindustriella  dilemmat.  Den  andra  infallsvinkeln  är  att  det  finns  alldeles  för  få 
marknadsanställda. Staten har för stora utgifter i och med den stora gruppen anställda inom den 
offentliga sektorn och får in för få inkomster eftersom den privata sektorn är för liten. Man tar upp 
en del punkter om hur detta ska hanteras och några är: sänkt arbetstid så fler får dela på jobben och 
uppmuntra egna initiativ till barnomsorg som familjekooperativ (s. 268, 269).

Eftersom man lagt fokus i  detta  avsnitt  på att  problematisera kring att  Sverige inte  längre är i  
absoluta  toppskiktet  när  det  gäller  BNP per  capita  är  det  svårt  att  koppla  resonemangen  till 
grupperna som beskriver olika infallsvinklar av tillväxt. Det är dock tydligt att man talar i termer av 
en ekonomisk och välfärdsmässig infallsvinkel i och med att man fokuserar på BNP och produktion. 
Det är också tydligt att man intar ett entydigt icke-problematiserande förhållningssätt till tillväxt 
eftersom man ser det som ett problem att den svenska tillväxten inte längre är bland den starkaste i  
världen. 

I  läroboken Zigmas  kapitel  om ekonomisk tillväxt  har  man till  att  börja  med fokuserat  på det 
historiska perspektivet. Läroboken ger en bild av ett Sverige med stora framgångar inom industri, 
kreativitet, hög levnadsstandard och resurser. Författaren tar upp den välfärdsmässiga infallsvinkeln 
av ekonomisk tillväxt som bland annat levnadsstandard och social trygghet. Boken behandlar även 
den statliga infallsvinkeln om välfärden och vikten av att ha en väl utvecklad infrastruktur för att  
den  ekonomiska  tillväxten  ska  fortsätta.  I  och  med  att  man  använder  sig  av  BNP-begreppet  i 
relation till tillväxt samt problematiserar kring nationalförmögenheten endast i termer av plus och 
minussiffror  har  man  med  den  ekonomiska  infallsvinkeln.  Däremot  saknas  en  mer  ingående 
presentation  av  infallsvinkeln  om  miljöproblematiken  som  en  konsekvens  av  den  ekonomiska 
tillväxten.  Boken  tar  även  ställning  mot  ett  specifikt  parti  som man  menar  vill  motverka  den 
ekonomiska  tillväxten  utan  att  förklara  varför  partiets  åsikter  är  felaktiga.  Man går  även emot 
påståendet att det kan finnas negativa sociala infallsvinklar av tillväxt som inkomstskillnader utan 
förutsätter snarare motsatsen, det vill säga att ekonomiska tillväxt i sig endast har positiva, icke-
problematiska effekter. 

Tillväxtbegreppet behandlas i läroboken utöver det specifika kapitlet

Forum
Tillväxtbegreppet dyker upp i Forum även under rubriken Ekonomisk politik. Här beskrivs att 
tillväxtpolitiken går ut på att skapa förutsättningar för en bestående tillväxt. Man exemplifierar detta 
med utvecklingen av it-nätverk.

Dessa rader kan kopplas till den icke-problematiserande och statliga infallsvinkeln av ekonomisk 
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tillväxt eftersom den ger exempel på hur infrastrukturen byggs ut för att generera ekonomisk 
tillväxt.  

Reflex
I  den presenterade läroboken Reflex tar  man upp tillväxtbegreppet på andra håll  som kan vara 
värdefulla att ta med i detta sammanhang. I ett avsnitt som heter  Bruttonationalprodukten finns 
stycket BNP och miljön. Där framställer man ett exempel med en pappersfabrik som klorbleker sina 
produkter och menar att denna produktion bidrar till mer ökad tillväxt än om den inte klorblekts. 
Man förklarar detta med att varan går igenom flera processer. Till och med om det krävs sanering av 
eventuella  utsläpp bidrar  det  till  ökad BNP eftersom det  också är en produktion.  Därmed ökar 
företaget BNP direkt och indirekt. Men eftersom denna ökning av BNP har haft en negativ inverkan 
på miljön har många länder, bland annat Sverige, arbetat fram en alternativ BNP. Denna så kallade 
gröna  BNP  kompletteras  de  positiva  siffrorna  som  företagen  redovisar  med  minussiffror 
motsvarande de negativa effekterna på miljön (s. 267).

I  detta  avsnitt  har  man  valt  att  presentera  grön  BNP.  Man  gör  det  inte  bara  med  plus  och 
minussiffror  utan  man har  specifika  exempel  på  två  företag.  läsaren  ges  en  bild  av  varför  det 
alternativa  BNP-måttet  är  värdefullt  och  i  och  med  detta  har  man  tagit  upp  miljöaspekten  av 
tillväxten. Därmed sker en problematisering eftersom man i detta avsnitt tagit upp nackdelar med 
tillväxten.

När författarna tar upp den ekonomiska politikens mål har man som första punkt ekonomisk tillväxt  
och höjd levnadsstandard vilket man likställer med höjd BNP. Man menar att riksbank, regering och 
riksdag har bland annat detta mål och att de politiska  partierna i stort sett varit enade kring detta (s. 
275).

Här tar man upp den enighet det finns bland alla viktiga instanser i samhället att arbeta för den 
ekonomiska tillväxten vilket är en statlig infallsvinkel och det ger en icke-problematisk bild av 
begreppet.

I slutet av kapitlet om ekonomisk politik har man en rubrik som heter  Målkonflikter. Där punktas 
det upp olika paradoxer i samhället som blir svåra att lösa som till exempel arbetslöshet kontra 
inflation och längst ner på listan följer punkten:  Tillväxt eller hänsyn till miljön? Man menar att 
kravet på ekonomisk tillväxt inte är helt oproblematiskt eftersom det kan innebära att hänsyn till  
miljön förbises.  Man resonerar  följande:  ”Ska man stänga en fabrik för att  minska miljöfarliga 
utsläpp och låta folk bli arbetslösa och därigenom hämma tillväxten? Eller är arbetslösheten så stor 
att man åtminstone måste acceptera skador på miljön? För en generation sedan förekom knappast 
miljökraven i en uppställning över ekonomisk-politiska mål.” (s. 300).

Här presenterar läroboken egna svar på denna retoriska fråga man själv ställer. Författarna reducerar 
argumenten som talar för att skydda miljön och hänvisar till att alldeles för många blir arbetslösa 
samt  att  man aldrig  tidigare  talat  om detta  så  varför  ska  det  vara  så  viktigt  att  göra det  idag. 
Läroboken förminskar därmed möjligheterna till både diskussion och dialog eftersom man varken 
ger goda argument för ställningstagandet eller håller ”paradoxen” fri från ställningstaganden.

Sammanfattningsvis ger boken, i kapitel utöver tillväxtkapitlet, en tydlig bild av varför det kan vara 
värdefullt med en alternativ beräkning av BNP, så kallad grön BNP. Man tar även upp det statliga 
perspektivet  eftersom  man  redogör  för  målen  att  generera  tillväxt.  Däremot  negligerar  boken 
infallsvinkeln om miljöproblematiken som en konsekvens av den ekonomiska tillväxten då man tar 
ställning för tillväxtgenererande åtgärder trots negativa konsekvenser för miljön. Detta motiveras 
med att det dels blir många arbetslösa och dels att det under tidigare generationer aldrig varit en 
viktig fråga.  
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Zigma
I Zigma behandlas tillväxtbegreppet i någon mån även under kapitlet Miljön -problem och åtgärder. 
Efter  att  ha  tagit  upp  problem som försurningen,  växthuseffekten,  uttunningen  av  ozonskiktet, 
giftspridningen och det växande sopberget presenterar man olika lösningar på problemen. Bland 
dessa lösningar finns gränsöverskridande samarbeten, samhällets styrmedel och miljöorganisationer. 
Man tar upp Riokonferensen som ett exempel på att problemen är globala och därmed att FN är 
engagerat.  Vidare presenteras ekonomisk tillväxt  som en viktig  komponent  till  att  få  bukt  med 
miljöproblemen. ”Eftersom man i svensk miljödebatt ofta framställer ekonomisk tillväxt som ett 
hot mot  miljön  är  det  intressant  att  Brundtland-kommissionen  gav  uttryck  åt  en  helt  annan 
inställning. I sin rapport anser kommissionen nämligen att ekonomisk tillväxt är en  förutsättning 
(men inte en garanti) för framgångsrikt miljöarbete.” (Bengtsson 2003 s. 294).

Här kan man konstatera att Zigma tar upp diverse miljöproblem och hänvisar dem till att lösas av 
staten och civilsamhället i form av miljöorganisationer utan att underbygga argumenten vidare. Man 
tar en tydlig ståndpunkt att tillväxten är en förutsättning för effektivt miljöarbete och man tar även 
tydlig ståndpunkt i den miljödebatt man menar pågår i Sverige. Därmed handlar resonemangen i 
Zigma om att miljöproblemen som blir i den ekonomiska tillväxtens spår inte ska åtgärdas genom 
hållbar produktion,  istället  ska staten och civilsamhället  ta hand om det.  Därmed syns ett  icke-
problematiserande förhållningssätt till begreppet även om man till viss del tar upp baksidorna så 
kopplas dessa inte ihop med begreppet.

Läroböcker utan explicit kapitel om ekonomisk tillväxt.

Aspekt
I  läroboken  Aspekt  Samhällskunskap  A  2003  (Lundberg  F.  Olsson  L.  2003)  har  begreppet 
ekonomisk tillväxt inte något eget avsnitt eller rubrik. Boken är indelad i ett antal kapitel med flera 
underrubriker.  Det viktigaste kapitlet  för denna studie är det som heter Ekonomi.  Där redogörs 
bland  annat  för  marknadens  förutsättningar  med  varor  och  tjänster,  företagsekonomi  och 
privatekonomi.

 En underrubrik heter  Bruttonationalprodukten-BNP. Där förklarar man vad BNP betyder och hur 
man kan göra jämförelser med andra länder när man delar BNP per capita. Här finns även ett avsnitt 
som heter Kritik mot BNP-måttet. (s. 144) Där beskriver man olika problem med att använda BNP-
måttet som välfärdsmått och ger ett exempel på en fabrik som tömmer ut gifter i naturen och som 
höjer landets BNP trots att staten måste avsätta mycket pengar på att sanera. Man menar vidare att  
BNP-måttet  inte säger särskilt  mycket om fördelningen av de ekonomiska tillgångarna,  det kan 
således finnas några få jätterika och många fattiga och ändå anses vara ett rikt land (s. 145).

Under  rubriken ”Grön BNP” beskrivs  att  riksdagen beslutat  att  det  i  Sverige ska redovisas  en 
ekologisk BNP. Man ska där redogöra för kvalitén på det som har tillverkats i landet utifrån ett 
miljöperspektiv. Exemplet med den tidigare nämnda fabriken som släppte ut gifter skulle då inte 
bidra till en höjd BNP eftersom kostnaderna för skadorna man gjort sig skyldig till skulle dra ner 
vinsten. Man poängterar även att det är mycket svårt att göra sådana beräkningar eftersom det inte 
är lätt att sätta ett pris på miljöförstöring och råvaruförbrukning (s. 146).

I dessa två avsnitt ovan kan vi urskilja flera olika infallsvinklar av den ekonomiska tillväxten. Man 
tar upp det den rent ekonomiska betydelsen av BNP-måttet och hur det kan användas. Man intar 
även en kritisk ställning och förklarar när måttet inte ger exakta data och hänvisar till att företag 
släpper ut gifter som staterna får omkosta vilket innebär att man snuddar vid den statliga aspekten 
av tillväxten. Vidare hänvisar man till problemen med att man inte kan urskilja inkomstskillnader i 
BNP-måttet. Man beskriver även med hjälp av exempel hur grön BNP fungerar men också vilka 
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svårigheter  som  är  kopplade  till  begreppet.  Därmed  har  man  tagit  upp  de  ekonomiska 
välfärdsmässiga och statliga infallsvinklarna på tillväxt  men också problematiska  infallsvinklar 
eftersom  man  problematiserar  BNP-begreppet  i  termer  av  att  det  inte  ger  information  om 
inkomstskillnader.   Läsaren  får  även  med  hjälp  av  exemplen  om  fabriken  en  bild  av 
miljöproblematiken som en konsekvens av den ekonomiska tillväxten. 

I ett av de följande avsnitten, Ingenting är gratis men vem betalar? Tar man upp det man menar är 
ett  givet  ekonomiskt  samband:  Ingenting  är  gratis,  allt  måste  betalas  på  något  sätt.  Detta 
resonemang kopplas sedan till produktionen av varor och problematiseras genom ett exempel med 
en billig vara i en affär. Man frågar sig varför den är billig och har en rad förklaringar till detta. Dels 
kan det handla om så kallat realkapital som byggts upp av tidigare generationer och som lett till att  
det är billigt att producera varan. Men det kan även handla om att varan är producerad i fattiga 
länder med arbetskraft  som har mycket låg lön (s.  147). Under denna punkt tar  man även upp 
problem som barnarbete och menar att ”många fattiga, ofta barn, i U-länder får alltså indirekt  
betala priset för att vi ska få billiga varor.” (Lundberg, Olsson 2003 s. 147). Den sista punkten om 
varför en vara kan vara så billig handlar om miljön. Man menar att företag minskar sina utgifter 
genom att låta bli att rena utsläppen. Vidare påpekas att vi har länge trott att vi har kunnat förgifta 
miljön men att alla numera är medvetna om de stora miljöhot som hänger över oss.

I detta avsnitt tar man upp negativa sociala infallsvinklar på tillväxten. Man tydliggör att det finns 
en koppling mellan billiga varor som vi kan köpa och att människor i u-länder far illa på grund av 
detta. Vidare tar man upp barnarbete som ett socialt problem vilket bekräftar Unicefs beskrivning av 
läget i många fattiga länder. Man tar även upp miljöproblematiken och hur företag kommer billigt 
undan genom att strunta i att rena utsläppen. Man nämner även det ekonomiska perspektivet att en 
av  produktionsfaktorerna,  realkapitalet,  kan  ge  goda  förutsättningar  i  vissa  branscher  att  hålla 
produktionskostnaderna nere vilket  kan leda till  billiga varor i  butiker.  Därmed problematiserar 
boken med hjälp av negativa infallsvinklar.

Sedan  följer  avsnittet,  Samhällets  ekonomiska  mål.  Den  första  punkten  på  dessa  mål  är  höjd 
levnadsstandard.  Man berättar  att  det  är  viktigt  att  svenska företag går bra eftersom det  skapar 
arbetstillfällen och exportinkomster för staten. Man menar även att höjd levnadsstandard inte bara 
betyder att alla ska ha råd att köpa mer saker utan det handlar även om att ha mer fritid, frisk luft,  
ren natur och social trygghet (s. 158). 

Boken Aspekt tar här upp det generella målet för samhället att skapa höjd levnadsstandard vilket 
kan  knytas  till  välfärdsmässiga  infallsvinkeln  av  den  ekonomiska  tillväxten.  Man  menar  att 
höjningen  av  levnadsstandarden  kan  innebära  andra  kvalitéer  än  de  materiella.  Här  framställer 
läroboken icke-problematiserande infallsvinklar av den ekonomiska tillväxten.

Det  sjätte  kapitlet,  Jordens  utvecklingsvägar, inleds  med  en  redogörelse  om att  vi  har  en  stor 
befolkningsökning på jorden som förbrukar en väldig mängd resurser. Man tar upp de förnybara och 
de ändliga resurserna samt hur länge man beräknar att de ändliga kan finnas kvar. Sedan följer 
avsnittet,  Ingenting försvinner,  och syftar på att till exempel förbränning av sopor inte innebär att 
gifterna försvinner utan att de endast bytt plats. På samma sätt blir det när man slänger något giftigt 
i avloppet, det är inte borta, det har bara flyttat på sig. Dessutom sprider sig allt oavsett om det 
släppts ut i skorstenar, i avlopp eller dumpats på land eller i havet. Förr eller senare har kemikalier 
och annat spridits runt hela jorden (s. 188).

Här beskrivs hur tillväxten av människor på jorden förbrukar resurser och hur länge dessa kan 
tänkas räcka för att underhålla jordens befolkning. Man påpekar även att gifter och annat sprids på 
olika sätt runt jorden som ett implicit konstaterande av att tillväxten av människor genererar tillväxt  
av resursförbrukning. Återigen tar man upp sidor av tillväxten som har problematisernade karaktär.

Sedan  följer  ett  avsnitt  som heter  Tillväxtkurvor vilket  är  ett  av  få  tillfällen  i  hela  boken  där 
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begreppet tillväxt nämns i underrubriker. I texten hänvisar man till ett diagram med en kurva som 
pekar uppåt och där det längst upp på y-axeln finns ett streck som heter ”tak”. Man syftar till olika  
tillväxtområden som exempelvis råvaruförbrukningen och befolkningsökningen och menar att alla 
inser att en tillväxtkurva inte kan hålla på hur länge som helst, när råvarorna är slut har man nått  
taket. Alla ingår i kretsloppet och allt vi gör kommer förr eller senare få konsekvenser för oss alla.

I detta avsnitt öppnar man upp för resonemanget att tillväxten inte kan fortgå hur länge som helst. 
Man har inga konkreta lösningar på hur man ska göra för att det ska hålla så länge som möjligt utan  
konstaterar bara att detta är fallet. Man belyser även ansvarsfrågan genom att mena att alla ingår i 
kretsloppet och allt vi gör får konsekvenser för oss alla. Därmed kommer man på frågan om hållbar 
utveckling, även om man inte går vidare djupt in på den, och har en problematiserande hållning.

Ett  annat  tillfälle  då  tillväxtbegreppet  tas  upp  i  en  avsnittsrubrik  är,  Social  problematik  i  
tillväxtekonomier, som i sin tur är en av 15 punkter för vilka framtidstrender för världen man tänker 
sig.  Denna  punkt  handlar  om  att  skillnaderna  mellan  människorna  i  de  snabbast  växande 
ekonomierna i bland annat Asien är stora. Man menar att de som fått utbildning och som startat 
företag kan bli väldigt rika medan de fattiga som utgör den billiga arbetskraften förblir analfabeter 
och fattiga även om det är dessa människor som är den faktiska förutsättningen för tillväxten. I 
boken hänvisar man till experter som varnar för att alltför stora klasskillnader kommer generera 
svåra bakslag för länderna men om politiker är med och skapar sociala reformer som balanserar 
fördelningen av de ekonomiska resurserna kan man snabbt gå mot en positiv utveckling (s. 296).

Här tar man upp problematiska effekter av den ekonomiska tillväxten i u-länderna där vissa blir 
väldigt rika medan andra som arbetar inte får utbildning och får leva på låga löner. Man pekar även 
på den statliga infallsvinkeln som handlar om dels att generera tillväxt men framförallt att se till att 
resurserna fördelas och menar att det finns goda förutsättningar för en positiv utveckling i dessa 
länder. Därmed har både problematiserande och icke-problematiserande infallsvinklar kommit fram.

Sammanfattningsvis har Aspekt fokuserat på att å ena sidan ge en ekonomisk och välfärdsinriktad 
bild av tillväxten och å andra sidan haft en kritisk hållning till begreppet vilket lett till att ganska 
många infallsvinklar har kommit fram. Man påpekar baksidor som den ekonomiska tillväxten har i 
termer av miljöförstöring. En annan baksida man tar upp handlar om negativa sociala infallsvinklar 
där man beskriver problem i form av barnarbete och kopplar dessa baksidor till orsakerna till varför 
det finns så många billiga varor i våra butiker. Vidare påpekar man att den ekonomiska tillväxten är  
ett  generellt  mål  för  samhället  och att  det  finns  positiva sociala  fördelar  som exempelvis  höjd 
levnadsstandard men öppnar för att detta kan innebära andra saker än materiella värden. Vidare för 
man en diskussion om att tillväxten har ett tak även om man inte vet när det kommer. Även om det 
är på ett filosofiskt plan utan konkreta exempel tar man upp att alla är en del av kretsloppet vilket i  
förlängningen handlar om hållbar utveckling. Man beskriver även den negativa sociala effekten av 
tillväxten i många u-länder i form av stora inkomstskillnader men menar samtidigt att detta går att  
motverka  med  statliga  och  politiska  styrmedel.  Problematiserande  och  icke-problematiserande 
infallsvinklar har således presenterats i läroboken Aspekt.

Sammanfattning av resultatet
Detta  resultat  har  kommit  fram till  att  läroböckerna  Reflex  och  Zigma  har  övervägande  icke-
problematiseraden presentation av begreppet ekonomisk tillväxt. Böckerna tar upp en del problem 
men varje  gång detta  sker  låter  författarna  fördelarna  med  begreppet  vinna  i  argumentationen. 
Läroböckerna Aspekt och Forum är olika i relation till hur de framställer begreppet men de har 
likheter  när  det  gäller  att  presentera  både  problematiserande  och  icke-problematiserande 
infallsvinklar  av  den  ekonomiska  tillväxten.  Forum har  en  betoning  på  de  positiva  sidorna  av 
begreppet medan Aspekt ger en mer problematisk bild.
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Vi har  nu  sett  att  de  olika  böckerna  har  olika  fokus  på  hur  begreppet  ekonomisk  tillväxt  ska 
presenteras. För att utveckla resonemangen ytterligare ska vi utgå från de olika infallsvinklarna och 
se  vad  böckerna  har  och  inte  har  gemensamt.  Om  man  ser  till  miljöproblematiken  som  en 
konsekvens av den ekonomiska tillväxten som mer eller mindre tas upp av alla läroböcker är det 
framförallt  Aspekt  som  har  en  ingående  beskrivning  av  hur  miljön  kan  påverkas  negativt  av 
tillväxtgenererande  åtgärder.  Alla  böcker  tar  upp  miljön  i  något  hänseende.  I  Zigma  står  att 
miljöproblemen snarae är något vi får leva med och att staten och miljöorganisationerna får ta hand 
om dessa. Både Reflex och Zigma tar upp miljöproblemen i  kapitel  utanför det om ekonomisk 
tillväxt.  Reflex  exemplifierar  med  klorfabriken  och  därmed  får  läsaren  en  ganska  grundlig 
förklaring  till  hur  det  kan förhålla  sig  med miljö  och tillväxt.  Däremot  tenderar  författarna  att 
tillskriva tillväxten fördelar framför de nackdelar som miljöproblemen innebär. Detta sker när de 
beskriver hur tidigare generationer aldrig skulle sätta miljöproblemen före arbetstillfällen. Forum 
diskuterar  olika  synsätt  på  tillväxtens  gränser  i  den  dialog  som  togs  upp  ovan  om 
konsumentansvaret kontra marknadsmekanismerna.

De flesta  tar  upp hur  tillväxt  ska skapas.  Man fokuserar  mycket  på att  öka både produktionen 
och/eller produktiviteten. Råvaror och arbetskraft är naturliga tillväxtgeneratorer liksom teknik och 
kapital. Det är framförallt Forum, Reflex och Zigma som resonerar i dessa termer. I Zigma tar man 
även upp något man anser vara problematiskt, att det inte verkar finnas en ny stor arbetssektor som 
kan generera ekonomisk tillväxt. I Zigma exemplifierar man de tillväxtgenerande faktorerna genom 
en historisk presentation om varför Sverige hade så hög tillväxt i så många år. Boken Aspekt tar inte 
upp några exempel på hur hur man kan uppnå ekonomisk tillväxt. Man nämner att det är ett politiskt 
mål men istället tar man upp på ett konkret sätt hur det kan komma sig att en vara är billig och detta  
perspektiv saknar de andra böckerna.

Den ekonomiska och välfärdsmässiga infallsvinkeln på ekonomisk tillväxt handlar om fördelar som 
att  den  genererar  materiell  standard,  välfärd  och  goda  förutsättningar  för  staten  att  bygga  ut 
infrastrukturen. Det handlar även om den rent tekniska definitionen att det är en förändring av BNP 
i procent.  Detta  perspektiv finns med i  samtliga läroböcker.  Alla böcker har i  någon mån med 
tillväxten som en förutsättning för välfärdssamhället. Den bok som utmärker sig är Aspekt som inte 
beskriver så ingående de positiva sidorna av tillväxten och man beskriver hur den kan generera 
andra livskvalitéer  än  de materiella  som mer fritid.  Detta  perspektiv  är  kopplat  till  de  positiva 
sociala  effekterna  som  den  ekonomiska  tillväxten  genererar  och  håller  därmed  en  positiv 
infallsvinkel  gentemot  begreppet.  Därmed  ger  samtliga  böcker  en  positiv  och  icke-
problematiserande infallsvinkel på den ekonomiska tillväxten i sina presentationer. 

Den sidan av den ekonomiska tillväxten som debatteras mer och mer i samhället handlar ofta om 
negativa konsekvenser och dessa kan vara svåra att precisera men den negativa miljöpåverkan är en 
sådan aspekt. En annan negativ konsekvens är av social karaktär och handlar om att människor i 
fattiga delar tenderar att utnyttjas som billig arbetskraft eller få sitt levebröd fördärvat genom att 
markerna  eller  fiskevatten  förgiftas.  Dessa  baksidor  nämns  i  viss  mån  i  Forum som beskriver 
problematiken med att  det  finns stora inkomstskillnader  i  många u-länder  vilket  skapar  sociala 
problem för människorna där. Detta resonemang utvecklas ytterligare i Aspekt där man beskriver 
problem  som  barnarbete  i  relation  till  ekonomiska  tillväxt.  Reflex  och  Zigma  saknar  detta 
perspektiv helt och hållet.

Slutligen bör nämnas den historiska och den statliga infallsvinkeln av den ekonomiska tillväxten. 
Den  historiska  handlade  främst  om  1900-talets  ekonomiska  utveckling  och  den  statliga 
infallsvinkeln  handlar  om välfärdssamhället  och  statens  och  politikernas  roll  att  dels  generera 
tillväxt och dels att fördela resurserna. Det handlar också om att staten verkar har en roll som en 
slags  motaktör  mot  miljöförstörning.  Samtliga  läroböcker  har  tagit  upp  statens  roll  i  olika 
utsträckning. Reflex nämner viktiga statliga organ som har som mål att arbeta för den ekonomiska 
tillväxten. Man nämner även staten som en viktig aktör när det gäller att sanera miljöfarligt avfall.  
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Även Aspekt detta med staten som sanerare men också som resursfördelare. Zigma är den lärobok 
som mest ingående beskriver den ekonomiska tillväxten ur en historiskt infallsvinkel, man gör detta 
i  positiva  ordalag  och  förklarar  även  varför  den  svenska  tillväxten  kunde  ha  en  så  positiv 
utveckling. Den historiska infallsvinkeln saknas däremot helt i Aspekt och Forum. Vidare tar Zigma 
även upp statens roll  i  tillväxtfrågor.  Man menar  att  staten ska motverka miljöskadliga utsläpp 
genom lagstiftning. Man tar också upp att staten har alltför många anställda vilket man menar inte 
kommer att hålla i längden. I Forum har man valt att inte ta med den statliga infallsvinkeln i särskilt  
stor utsträckning.  När miljöproblemen presenteras  lägger  man lösningarna av detta  på antingen 
konsumenterna eller på marknaden själv. Man kommer även in på statens roll som resursfördelare i 
fattiga länder med stora inkomstskillnader. 

Hittills  har  läroböckerna  kopplats  till  olika  infallsvinklar  samt  till  huruvida  de  har  en 
problematiserande eller icke-problematiserande hållning till den ekonomiska tillväxten. På frågan 
huruvida läroböckerna problematiserar eller inte problematiserar begreppet ekonomisk tillväxt kan 
således  konstateras  att  samtliga  böcker  tar  med  icke-problematiserande  infallsvinklar  av  den 
ekonomiska tillväxten även om Aspekt gör det i något mindre utsträckning än de övriga. Å andra 
sidan  problematiserar  Aspekt  den  ekonomiska  tillväxten  betydligt  mer  än  de  övriga  tre 
läroböckerna.  Forum tar upp dels miljöproblematiken i  viss mån och snuddar även de negativa 
sociala infallsvinklarna. Reflex och Zigma saknar helt en diskussion om socialt negativa sidor av 
den ekonomiska tillväxten medan de nämner miljöproblematiken utan att  gå in i  ämnet särskilt 
djupt. Samtliga läroböcker presenterar begreppet ekonomisk tillväxt utifrån flera infallsvinklar.

 

Diskussion
Under följande avsnitt kommer resultatet av denna studie att sättas i relation till presentationen av 
Bronäs (2000) i avsnittet Tidigare forskning samt till hur den ekonomiska tillväxten presenterats 
med hjälp av de olika infallsvinklarna för att se vilka slutsatser som kan dras.

Den  mer  eller  mindre  entydigt  icke-problematiserande  bilden  av  ekonomisk  tillväxt  som 
framkommit  i  två  av  de  undersökta  läroböckerna  kan  innebära  att  eleverna  färre  verktyg  att 
orientera  sig  med  i  ämnet.  Detta  resonemang  kan  den  tidigare  forskningen  bekräfta  då  det  är 
önskvärt  att  läroböckerna  ska  ta  med  flera  olika  sidor  av  begreppet.  Om en  elev  skulle  vilja 
argumentera för större miljöhänsyn i tillväxtfrågor skulle det bli svårt att göra det utifrån dessa 
böcker. Detta fenomen med ensidig presentation av svåra samhälleliga begrepp kan kopplas till det 
Bronäs kommit fram till i sin forskning. Bronäs fann att de svenska läroböckerna tenderade att bli 
kategoriska och ge sken av att återge en objektiv sanning samt att i dessa fall fanns en risk för  
normativa ställningstaganden.  Man skulle  kunna argumentera för att  Zigma och Reflex i  större 
utsträckning än Aspekt och Forum presenterar begreppet ekonomisk tillväxt på ett mer kategoriskt 
sätt eftersom dessa böcker saknar en  problematiserande hållning. På motsvarande sätt är det Aspekt 
och Forum som lever upp till ett dialogiskt skrivsätt eftersom de tar upp flera sidor utan att själva ta  
alltför stor ställning istället låter man läsaren göra det själv. Ett exempel på detta sätt att framställa 
den ekonomiska tillväxten på kan man hitta i Forum när man resonerar kring hur man ska lösa de 
miljömässiga  problemen  som  kan  kopplas  till  tillväxten.  Man  tar  å  ena  sidan  upp  slit  och 
slängsamhället och konsumenternas möjlighet att påverka som en aspekt och å andra sidan tar man 
upp marknaden som en möjlig lösning på problemen. Här får läsaren möjlighet att förstå olika sidor 
av begreppet och därmed öppnas möjligheten till analys.

Aspekt och Forum är de läroböcker som beskriver både fördelar och nackdelar av den ekonomiska 
tillväxten.  De andra  två  läroböcker  döljer  dessa perspektiv  alltför  väl  för  att  kunna anses  vara 
tillräckliga i  termer av huruvida begreppet  problematiseras  eller  inte.  Det  största  problemet för 
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dessa böcker tycks vara att när man väl på allvar tar upp exempelvis miljöproblematiken slutar det 
alltför ofta med att boken diskuterar bort problemet istället för att presentera problemen och låta 
läsaren  själv  diskutera  fram  lösningar  och  ställningstaganden.  Eleverna  ska  kunna  förstå  hur 
politiska, ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden har format och ständigt påverkar såväl 
vårt eget samhälle som det internationella samhället, som det står i kursplanen. En rimlig tolkning 
är att man ska ta upp olika infallsvinklar på hur man ska förstå ”förhållandet” ekonomisk tillväxt 
som något som påverkar vårt samhälle både lokal och internationellt. Det är självklart önskvärt att  
dessa infallsvinklar är av både informativ och problematiserande karaktär men det är inte ett uttalat 
krav. Ur den synvinkeln går det bättre för både Reflex och Zigma som har med så pass många 
infallsvinklar  att  det  kan  anses  beskriva  begreppet  ekonomisk  tillväxt  utifrån  ganska  många 
infallsvinklar. Även Aspekt och Forum har har relativt många infallsvinklar i sina presentationer 
och framför allt Aspekt har ett internationellt perspektiv.

Över  lag  har  böckerna  i  analys  och  diskussion  parats  ihop  två  och  två  allteftersom de  liknar 
varandra innehållsligt.  Frågan är nu om läroböckerna var för sig erbjuder olika infallsvinklar av 
ekonomisk tillväxt och huruvida dessa läroböcker problematiserar begreppet.  Forum är den bok 
med eget kapitel om den ekonomiska tillväxten som har med dels sociala negativa infallsvinklar och 
en beskrivning kring miljöproblematiken. Även om dessa presentationer inte är särskilt tongivande 
för  helhetsintrycket  innebär  det  att  boken  har  en  problematiserande  hållning.  Till  de  mer 
framträdande infallsvinklarna hör den ekonomiska och välfärdsmässiga infallsvinkeln och man tar 
även med statens roll.  I  sin helhet ger boken flera  olika infallsvinklar av begreppet  ekonomisk 
tillväxt  även  om  den  saknar  den  historiska  aspekten  helt.  Boken  är  inte  heller  särskilt 
ställningstagande när det gäller huruvida man förespråkar det ena eller det andra utan visar sakligt 
upp det olika infallsvinklarna.

I läroboken Reflex kapitel om den ekonomiska tillväxten presentera en oproblematiserad bild med 
endast tillväxtens fördelar presenterade. Det är en genomgående fokus på ekonomiska termer, man 
tar upp den historiska infallsvinkeln och den välfärdsmässiga och har därmed några presenterade 
infallsvinklar men dessa är som redan konstaterats positiva och icke-problematisernade. Därmed 
saknas en problematisering i lärobokens egna tillväxtkapitel. I de övriga kapitel som handlar om 
den ekonomiska tillväxten kommer man in en hel del på miljöproblematiken och har till och med 
konkreta exempel medan författarna ett par stycken senare tar ställning mot att stänga fabriker med 
miljöfarliga  utsläpp  till  förmån  för  de  anställda  som  annars  skulle  förlora  sina  arbeten.  Den 
miljöproblematiska infallsvinkeln man visade i avsnittet om grön BNP har man nu argumenterat 
bort eftersom boken själv tar ställning för tillväxtgenerande åtgärder även om dessa förstör miljön. I 
Bronäs forskning fanns stöd för att ställningstaganden i dialogiskt skrivna läroböcker gick an om 
den byggdes på grundlig argumentation. I det här fallet ligger en del av argumentationen på att 
människor förlorar sitt arbete men den största delen handlar om att man för en generation sedan inte 
skulle brytt sig om giftiga utsläpp i miljön vilket implicerar att man inte heller behöver göra det 
idag. Därmed blir argumentationen kring bokens ställningstaganden tunn. Reflex har relativt många 
infallsvinklar i presentation av begreppet ekonomisk tillväxt men boken har tveksamt på fötterna 
när det gäller att problematisera begreppet.

Zigma har också eget kapitel om den ekonomiska tillväxten. Även den boken har en i stort sett  
genomgående positiv och icke-problematiserande hållning till begreppet under hela kapitlet bortsett 
från  när  författarna  tar  upp  Nationalförmögenheten  då  man  nämner  miljöproblematiken  kort. 
Lärobokens kapitel  är  ganska långt och presenterar mer noggrant  välfärds och den ekonomiska 
infallsvinkeln. Den historiska infallsvinkeln går man djupt in på samt hur den ekonomiska tillväxten 
ska skapas. Därmed har boken egentligen tagit upp en hel del infallsvinklar även om det inte skett 
särskilt  mycket  problematisering  och  den  problematisering  som  sker  grumlas  av  andra 
ställningstaganden  som  uppkommer  i  läroboken.  Ett  problem  som  återkommer  är  författarens 
inställning till den svenska tillväxten historiskt och internationellt. Det uttrycks oro över att Sverige 
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tappar mark när det gäller topplistan över länder med störst ekonomisk tillväxt. Det uttrycks även 
hur  beundransvärd  den svenska ekonomiska tillväxten  var  i  relation till  andra länder.  I  samma 
kapitel tar man upp hur den ekonomiska tillväxten sällan ifrågasätts och hänvisar till att Miljöpartiet 
är det enda parti som ifrågasätter tillväxten. Och får det att låta som att det är det enda partiet som 
ännu  inte  har  förstått  att  tillväxten  minska  motsättningar  i  samhället.  Ställningstaganden  i 
läroböcker ska som vi redan konstaterat vila på väl underbygd argumentation. Frågan är om de 
ställningstaganden som sker  i  Zigma är  acceptabla  av två  anledningar.  Dels  är  det  ett  politiskt 
ställningstagande vilket gör saken betydligt mer komplicerad och dels saknar en argumentation över 
huvud taget. 

Slutligen analyserades Aspekt som helt saknade kapitel om den ekonomiska tillväxten, istället fanns 
resonemangen om begreppet utspritt över stora delar av boken. Läroboken tar upp infallsvinklar 
som de  ekonomiska  och  välfärdsmässiga  men  lägger  till  skillnad  från  alla  de  andra  böckerna 
tyngdpunkt på de problematiserande infallsvinklarna. Det är helt klart fokus på miljöproblem och 
sociala  negativa  infallsvinklar  av  den  ekonomiska  tillväxten.  Man  nämner  inte  den  historiska 
infallsvinkeln  och  går  inte  heller  särskilt  djupt  in  på  den  statliga  men  det  finns  ändå  en  rad 
infallsvinklar som presenteras. Man tar inte heller upp hur den ekonomiska tillväxten ska skapas 
men man har en problematiserande bild av framtiden och vilka utmaningar som kan tänkas dyka 
upp. Det är just detta problematiserande kring de olika begreppen som gör att denna bok sticker ut 
bland de andra. Det presenteras hela tiden baksidor av olika fenomen men utan att ta ställning eller  
vara särskilt värderande.
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