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Den här läraranvisningen är till för att du som undervisande lärare ska få information om 
hur den pedagogiskt anpassade boken skiljer sig från originalboken och hur ni kan arbeta 
med den. 

Pedagogisk anpassning gör läromedel tillgängliga för elever med synnedsättning genom att 
visuellt beroende innehåll omarbetas. Målet är att elever med svår 
synnedsättning/blindhet ska kunna använda läromedlet på samma sätt som sina 
klasskamrater. De anpassade uppgifterna ska ha samma pedagogiska innebörd som 
förlagan och eleven ska vara lika självgående som de övriga i klassen. 

Plocka upp eventuella svällpappersbilder så snart du kan och förvara pärmarna stående. 
Svällpappersbilderna kan klibba ihop och den tryckta punktskriften, i exempelvis 
innehållsförteckning och nycklar, riskerar att plattas till om de förvaras liggande. Den 
tillfälliga lukt, som kan förekomma då svällpappersbilderna är nytryckta, hinner också avta 
tills de ska användas av eleven. 

Har du frågor, eller vill dela med dig av dina synpunkter på den pedagogiska anpassningen 
av denna bok, mejla till anpassningsfunktionen@spsm.se. 

Behöver du komma i kontakt med försäljningen går det bra att mejla till order@spsm.se 
eller ringa på tel. 020-23 23 00. 

Trevlig läsning!  

mailto:anpassningsfunktionen@spsm.se
mailto:order@spsm.se
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Generella förändringar av boken 
Under denna rubrik beskrivs de generella tillägg och ändringar som är gjorda i den 
punktskriftsläsande elevens bok, till exempel på vilket sätt ikoner eller text i marginalen är 
hanterade. 

• Många omfattande och textrika tabeller är omgjorda till listor eller annan mer 
löpande text. Dessa tabeller kan läsas som löpande text av eleven. 

• Boken innehåller flera olika begrepp som är markerade med kursiv stil. I läroboken 
finns de i marginalen i boken. För eleven (i sin anpassade version)  finns de under 
den rubrik de tillhör efter markeringen "M:". Det kan vara bra för eleven att få hjälp 
med att hitta dessa. 
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Sidspecifika förändringar 

Här kan du läsa om sidspecifika tillägg och ändringar. Det kan också vara sidspecifika 
instruktioner till dig som lärare, till exempel att ta fram konkret material. 

224 

Diagrammet och bildtexten om arbetslöshet och inflation längst ner på sidan, är borttagen. 
Eleven får tillräckligt med information i texten. 

352-353 

På sidorna 352 - 353 finns en modell ”Partierna i riksdagen under 80 år”.  I originalbokens 
modell finns flera felaktiga årtal gällande när olika personer tillträdde som partiledare. 
Detta är korrigerat till rätt årtal i denna anpassning. 
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Till läsaren 

I den pedagogiskt anpassade boken återfinns en text som riktar sig till eleven och som kan 
vara bra att känna till innan arbetet med boken påbörjas. Samma text hittar du här. Läs 
denna text tillsammans med eleven! 

Boken är uppdelad i fyra block kultur (från s. 20), ekonomi (från s. 134), politik (från s. 276) 
samt påverkan och media (från s.430). Varje block i sin tur är indelad i fyra kapitel 
grunderna, individen, Sverige och Världen. Efter varje kapitel kommer en sammanfattning 
och uppgifter (faktafrågor, analysfrågor och uppdrag). 

Därefter kommer ett avsnitt som heter samhällsvetenskap (från s. 508). Där får du lära dig 
hur du gör samhällsvetenskapliga undersökningar, metoder för att analysera samhället och 
tips på hur du skall presentera dina kunskaper. Läs gärna detta avsnitt parallellt med de 
andra blocken. 

Viktigt att du läser bildtexter till bildbeskrivningar och svällpappersbilder. De har fakta som 
kompletterar varandra. 

Boken innehåller många bildbeskrivningar och vissa har ganska lång text. De förklarar olika 
ekonomiska eller politiska modeller. Det kan också vara diagram som i stället presenteras 
som en lista av faktatexten. Det är viktigt att läsa bildbeskrivningarna för att få tillräckligt 
med information till varje kapitel. Informationen finns oftast inte i den andra texten. 

På sidorna 352 - 353 finns en modell ”Partierna i riksdagen under 80 år”.  I originalbokens 
modell finns flera felaktiga årtal gällande när olika personer tillträdde som partiledare. 
Detta är korrigerat till rätt årtal i denna anpassning. 

I texten finns många kursiverade ord som är viktiga begrepp. I den anpassade boken har vi 
placerat begreppen under den rubrik de tillhör efter markeringen "M:". Ibland är det bara 
ett ord, ibland flera ord. 

Använd gärna din telefon eller en dator för att googla på begrepp som står i boken. 

Lycka till! 
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Pedagogiska tips 

I detta avsnitt hittar du pedagogiska och metodiska förslag på hur ni kan arbeta med de 
olika uppgifterna i boken. Här återfinns också förslag på olika pedagogiska hjälpmedel som 
skolan kan behöva köpa in eller ta fram för att ni ska kunna arbeta med boken på ett bra 
sätt. 

• Några bilder i boken har ersatts med svällpappersbilder. Det är bra om eleven 
bekantar sig med dessa och får en förförståelse innan lektionstillfället. 

• Många bilder som visar olika samhällsstrukturer kan vara bra att gå igenom med 
eleven innan så hen får förförståelse för modellen, t.ex. bilderna på sidan 85 och 
89. 

• Viktigt att påpeka att eleven skall läsa bildtexterna till bildbeskrivningar och 
svällpappersbilder. De har fakta som kompletterar varandra. 
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Bildbeskrivningar 

Här hittar du en sammanställning av alla de bildbeskrivningar som beskriver originalbokens 
bilder. 

12 

Kunskapsdiamanten visar hur en fråga t.ex. klimathot, flyktingkrisen eller arbetslöshet kan 
peka på fyra olika punkter som skall tas i beaktande och reflekteras över. 

• Tycka - är det bra eller dåligt? Värdera, känna, ta ställning. 

• Veta - hur är det egentligen? Observera, beskriva, samla fakta. 

• Förstå - varför är det så? Förklara, se samband och finna mening. 

• Göra - vad kan göras åt detta? Handla, tillämpa, utföra, lösa. 

20 

Tre händer en mans, en kvinnas och ett litet barns hand ligger uppe på varandra. 

23 

Centralt i en modell finns "Medier: beskriver, bevakar och påverkar samhället". Dessa 
påverkar och påverkas av samhällets följande tre delar: 

  Politik: Offentlig sektor: Politiker och tjänstemän i stat och kommun fattar beslut i 
gemensamma frågor 

  Socialt liv: Hushåll: Individer och familjer i olika hushåll 

  Ekonomi: Näringsliv: Näringslivet försörjer samhällsmedlemmarna med olika varor 
och tjänster 

25 

På ett fotografi går en kvinna och bär på hinkar. I bakgrunden syns ett nomadtält. Getter 
och jakar går och betar i gräset. 

25 

Massa ungdomar på fotografiet står på ett torg. Alla tittar uppmärksamt åt samma håll och 
gör danssteg. 

25 

En tidslinje (tallinje) visar universums utveckling. Totalt är tidslinjen 9 cm. 

  0 cm motsvarar 20 mdr år sedan: BIG BANG. 

  7 cm motsvarar 5 mdr år sedan, jorden skapas. 

  9 cm motsvarar 2-3 mdr år sedan, människan uppkommer. 

  I en förstoring av tidslinjen från 2-3 mdr år sedan och fram till idag finns en ny 
tidslinje som är 3 cm lång. Den visar människans utveckling. 
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  0 cm motsvarar 2-3 milj. år. 

  0,8 cm, jägar- och samlarsamhälle börjar. 

  2,8 cm jordbrukssamhälle börjar. 

  3 cm industrisamhälle, tjänste- och informationssamhället börjar. 

31 

Bilden av en ritad människa har orden naturen skrivet till vänster om sig och orden kultur 
till höger. 

32 

Fotografiet visar en halloweenpumpa med ljus. 

33 

Längst fram på scenen står Linda Pira. Alla i publiken sträcker sin ena arm mot henne. 

34 

Fotografiet visar en cylindern som Kyros skrev rättighetsförklaringen på. Cylindern ser lite 
ut som en majskolv. 

35 

Två män bär på en tredje man som är mycket utmärglad. 

36 

Eleonore Roosevelt håller upp ett stort papper med den spanska rättighetsförklaringen. 

37 

Fotot visar en väl spänd taggtråd. 

38 

Modellen visar en person som står bakom en mur. Muren symboliserar personliga 
rättigheter. Denna mur skall skydda för makthavare som trycker på. 

41 

Modellen delar upp rättigheter i tre grupper 

1. Personliga rättigheter - frihet från statliga övergrepp. 

2. Politiska rättigheter - rätt att delta i samhällslivet. 

3. Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter - rätten till ett bra liv. 

Dessa tre grupper innefattar 

1. 

Grundläggande rättigheter som rätten till liv och förbud mot diskriminering, tortyr och 
slaveri. 
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Personlig säkerhet och integritet t.ex. tanke- och religionsfrihet, rörelsefrihet, privatlivets 
skydd, asylrätt. 

Rättssäkerhet t.ex. lika inför lagen, prövningsrätt och regler om frihetsberövande. 

2. 

Demokratiska rättigheter t.ex. åsikts- och yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet, 
allmän rösträtt. 

3. 

Skälig levnadsnivå som rätten till mat, vatten och bostad. 

Utbildning, arbete och hälsa. 

Fred, personlig utveckling och en god naturmiljö. 

42 

På en affisch har man ritat flera uppsträckta händer och texten "I have a dream" under. 
Längst ner på affischen kan man läsa "Martin Luther King day". 

42 

En äldre mörkhyad kvinna sitter ensam i en buss. 

44 

En folkmassa står och tittar på ett hav av marschaller och blommor. På marken finns 
hundratals ljus och flera blomsterbuketter utlagda för att hedra de drabbade. 

48 

Tätt med folk står på perrongen i T-banan. 

50 

Modellen visar hur allt i samhället påverkar oss som individer. Modellen består av tre 
cirklar placerade runt varandra. 

  Individ (innersta cirkeln), identitet och livsstil. 

  Närmiljö (mellan cirkeln), socialt liv, familj, skola/arbete, fritidsaktiviteter, vänner. 

  Samhälle (yttersta cirkeln) politik, beslutsfattande, opinionsbildning, medier, 
reklam och marknadsföring, gallerior och köpcentrum, ekonomi. 

Allt i de båda yttersta cirklarna påverkar individen i mitten. 

51 

Modellen visar hur mikrosociologin påverkar individen. 

• värden som kärlek, frihet, tolerans, demokrati, rättvisa och jämställdhet påverkar ... 

• normer som blir till grund för principer, lagar, regler och vanor som påverkar 
människans ... 
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• handlingar vare sig de är rätt eller fel. 

53 

Zlatan håller ut armarna i en gest som säger "vad har jag gjort för fel?". 

55 

En ungdom sitter med sin iPhone och kommunicerar med teckenspråk. 

57 

Fotografiet visar av ett par fötter dekorerade med strass och rödfärg. Detta är vanligt i 
Indien. 

59 

En gatubild visar hur Vladimir Luxuria står omgiven av människor. Hon bär en ärmlös 
sommarklänning och röda accessoarer. 

61 

På fotografiet rusar massa finklädda studenter med studentmössor mot kameran. Alla ser 
glada och hoppfulla ut. 

63 

En ung flicka med skidglasögon kommer åkande på en snowboard så snön sprutar. Det är 
klarblå himmel. 

65 

En man i kostym och en dam i klänning dansar med varandra. Kläderna ser ut att vara från 
50-talet. Fotografiet är svartvitt. 

65 

En äldre herre står med en liten pojke framför en vägg med graffiti. Pojken verkar rita på 
väggen. 

66 

Tre unga människor är ute och joggar iklädda träningskläder. Mannen kör ett litet barn i en 
s.k. joggingvagn (barnvagn med tre stora hjul). Två kvinnor löper bredvid honom. 

70 

Det stora vita huset har över 40 fönster och fyra jättelika pelare på fasaden. Fotot visar 
Dekanhuset i Uppsala. 

71 

En ung man i mörkt hår och välansat skägg sitter och tittar på en dator. 
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72 

Modellen visar en pyramid med tre plan. Alla plan har människor. Det undre flest, det 
mellersta något färre och det översta minst antal människor. 

Bredvid pyramiden finns en apelsin som också är indelad i tre delar, parallellt placerade 
mot pyramidens plan. 

  Den undre, något mindre, "arbetslösa, fattiga och sjuka". 

  Den mellersta, störst, "arbetare och tjänstemän". 

  Den översta, näst störst, "elitgrupper". 

73 

Slumområdets hus byggda av rostiga plåtskivor speglar sig i vattnet. I bakgrunden reser sig 
vita fräscha höghus högt över marken. 

74 

På det svartvita fotot syns en äldre kvinna och en ung pojke. Båda är klädda i gammeldags 
kläder. Kvinnan har förkläde. De sitter bredvid en vedspis och några handdukar hänger på 
tork ovanför på en tvättlina. 

78 

Man ser massa ben och fötter på personer som går över ett övergångställe. 

80 

Fotografiet visar Katarina och Rosa Taikon. Runt dem står en man med kamera och en 
polis. Fler personer finns i bakgrunden. 

83 

En Lucia står med en tärna på var sida om sig. 

85 

Diagrammet, en slags kulturkarta. Denna karta kan förklara kulturella skillnader i världen. 
Ena skalan (x-axeln) går från fysisk trygghet (överlevnad) mot personlig utveckling 
(upplevelse). Den andra skalan (y-axeln) mäter värderingar, från traditionella värderingar 
mot rationella/sekulära värderingar. Sverige som tillhör gruppen protestantiska Europa har 
både hög grad av personlig utveckling och hög grad av rationella/sekulära värderingar dvs 
Sverige hamnar högt upp i högra hörnet av diagrammet. 

85 

I diagrammet har länder grupperats i olika färggrupper beroende på den del av världen de 
hör till. 

Nedan återges inte länderna utan enbart den del av världen de hör till. 

Färggruppernas placering utgår från hur "moderniserade" dessa områden är. 
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En rakt stigande pil går från (låg modernitet) "Traditionella värderingar/Fysisk trygghet 
(överlevnad)" till (hög modernisering) "Rationella, sekulära värderingar/Personlig 
utveckling (upplevelser)". 

De geografiska områdenas grad av modernisering återges ungefärligt nedan. 

  Afrika/Islam: låg med tonvikt på traditionella värderingar 

  Ortodoxa: låg med något högre tonvikt på rationella/sekulära värderingar 

  Baltikum: låg med hög tonvikt på rationella/sekulära värderingar 

  Konfucianer: medelhög med hög tonvikt på rationella/sekulära värderingar 

  Katolska Europa: medelhög med något högre tonvikt på rationella/sekulära 
värderingar 

  Sydasien: medelhög mellan traditionella värderingar och rationella/sekulära 
värderingar 

  Latinamerika: medelhög med tonvikt traditionella värderingar 

  Engelsktalande: hög mellan traditionella värderingar och rationella/sekulära 
värderingar 

  Protestantiska Europa: hög med hög tonvikt på rationella/sekulära värderingar 

87 

En modell visar välfärdsskillnader. Ett litet träd har få grenar och taniga rötter och ett stort 
träd har många grenar och tjocka rötter. 

Det lilla trädet symboliserar fattigvård som skall lindra nöd. Fattigvården byggs upp 
av(grenarna)allmosor, kringgång, utackorderingar, fattigstuga och tiggeri. Fattigdomen 
beror på (rötterna) liten politisk vilja och bristande ekonomiska resurser. 

Det stora trädet symboliserar socialpolitik som skall ge ekonomisk och social trygghet för 
alla. Socialpolitiken byggs upp av kommuners socialtjänst (individ- och familjeomsorg, 
försörjningsstöd, äldreomsorg och färdtjänst). Landstingens hälso- och sjukvård (sjukvård, 
akutmottagningar, psykiatri, och behandlingshem). Staten med socialförsäkringar 
(pensioner, inkomstpensioner, sjukförsäkringar, sjukpenning, föräldrapenning och övriga 
bidrag). 

88 

En teckning visar två nät i vilken det ligger människor. Det övre nätet "Socialförsäkring - 
Arbetslöshetsförsäkring". Det undre nätet "Försörjningsstöd". I bilden ser man hur några 
människor faller genom det övre nätet ned i det nedre. 

89 

En horisontell linje visar människans åldersspan från födsel till 65+ år. 

Över linjen visas vad vi får för skattefinansierade tjänster under livet. 

Dessa är: 
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  Barnbidrag 

  Daghem 

  Grundskola 

  Gymnasium 

  Högskola 

  Föräldrapenning, sjukvård mm 

  Sjukvård och äldreomsorg 

  Ålderspension 

  Under linjen återges följande skattetyper: 

  Direkta skatter 

  Indirekta skatter (t.ex. moms) 

  Sociala avgifter (t.ex. för pension sjukförsäkring) 

90 

Modellen visar ekonomiskt flöde i samhället. Fyra enheterna hushåll, företag, staten och 
socialförsäkringssystemet finns i modellen. 

Hushållen och företag bidrar i form av skatter till statens statsbudget. 

Hushållen bidrar med egenavgifter, företagen med arbetsgivaravgifter och staten bidrar 
med statsbidrag till socialförsäkringssystemet. 

Socialförsäkringssystemet består av olika fonder. Fonderna hanteras av försäkringskassan 
och pensionsmyndigheten. Dessa fonder betalar ut, barnbidrag, föräldraförsäkring, 
sjukförsäkring, arbetsförsäkring och ålderspension tillbaka till hushållen. 

93 

Modellen visar synligheten för olika brott med hjälp av tre lika stora isberg. Det första 
isberget flyter lätt i vattnet och är väl synligt ovan vattenytan. Det symboliserar brott som 
mord, dråp, bank- och postrån, bostadsinbrott, bilstölder etc. Det andra isberget sjunker 
djupare ner i vattnet och symboliserar våldsbrott med okänd gärningsman, personrån, 
källarinbrott, cykelstölder etc. Det tredje isberget är knappt synligt ovan vattenytan. Detta 
isberg symboliserar dolda brott som kvinnomisshandel, sexuella övergrepp, snatterier, 
trafikbrott, ekonomiska brott etc. 

94 

Cirkeldiagram med följande värden: 

  Narkotikabrott 7 % 

  Trafikbrott 6 % 

  Bedrägeri 14 % 

  Skadegörelse 12 % 
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  Brott mot person 19 % 

  Stöld och inbrott 32 % 

  Övriga brott 10 % 

94 

Två cirkeldiagram med följande värden: 

Misshandel mot man 

  Närstående 10 % 

  Bekant 25 % 

  Helt okänd 65 % 

Misshandel mot kvinna 

  Helt okänd 18 % 

  Bekant 36 % 

  Närstående 46 %  

96 

Ett diagram visar en stigande kurva mellan 1950 till 2015. Stigningen avser antalet anmälda 
brott från 0 till 1 500 000. 

  Mellan 1950 och 1965: Ökar från 240 000 till 500 000. 

  Mellan 1965 och 1990: Ökar från 500 000 till 1 300 000. 

  Mellan 1990 och 2015: Ligger relativt jämnt runt 1 200 000 till 2005 där det sen 
ökar till 1 500 000 år 2015. 

97 

Vad är kriminalitet? 

Modellen delas in i fyra steg. 

1. Situation. Kriminalitet vad är det? Att bryta mot lagen, olika typer av brott, 
brottslighetens omfattning och utveckling. 

2. Orsak. Samhällsnivå (överflöd av varor i butik lockar till brott, ökad konkurrens i 
arbetslivet gör att man lätt hamnar i arbetslöshet och utanförskap), gruppnivå 
(grupptryck i ungdomsgäng, osäkra familjer med otydliga gränser), individnivå 
(unga imiterar vuxna, funktionsnedsättning ger dålig impulskontroll). 

3. Konsekvenser. Samhällsnivå (utgifter för offentliga sektorn, otrygghet på gator och 
torg), gruppnivå (familjer splittras, rekrytering till kriminella gäng), individnivå 
(fängelse, böter, svårt att få jobb, utanförskap). 

4. Åtgärder. Kriminalpolitik (förebyggande arbete, brottsbekämpning, kriminalvård, 
påföljdssystem). 
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Sammanfattningsvis kan detta beskrivas på följande sätt: 

Orsakerna (2) ger upphov till Situationer (1) som i sin tur kan resultera i Konsekvenser (3). 
Situationerna (1) kan lösas med Åtgärder (4). 

99 

Modellen visar att migrationspolitiken sköts av migrationsverket, arbetsförmedlingen och 
kommunen. Migrationsverket sköter invandringspolitiken. Arbetsförmedlingen och 
kommunerna sköter integrationspolitiken. 

100 

På fotografiet sitter tre män i kavaj och slips på en säng och läser på ett papper. I 
våningssängens övre bädd ligger en fjärde man som också tittar pappret. 

101 

Cirkeldiagram med följande värden: 

  Asyl 27 % 

  EES-uppehållsrätter (EU-medborgare behöver inte längre registrera sig) 4 % 

  Studerande 10 % 

  Anhöriga 35 % 

  Arbetsmarknad 24 % 

103 

En kvinna i hijab (scarf) och fotsid dräkt hukar sig bredvid en liten mörkhårig pojke. Han 
sitter på marken. 

104 

En schematisk bild visar händelseförloppet för flyktingar som kommer till Sverige. 

I utlandet styr "FN:s Flyktingkonvention (Genèvekonventionen)" staten och dess "Riksdag 
(Utlänningslagen)" och "Regering". 

Dessa i sin tur reglerar "Migrationsverket". 

Den asylsökande kan möta följande instanser inom Migrationsverket: 

• Gränspolis 

• Utredningssluss här görs en asylutredning 

• Mottagningsenhet i väntan på besked 

• Uppehållstillstånd Rätt till politisk asyl och till att leva som flykting i Sverige 

• Arbetsförmedling 

• Kommunplacering  

Bilden visar för övrigt vad som sker vid avslag eller godkännande på en asylansökan. 
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105 

Ett fotografi på Massi Fritz. Hon har långt mörkt hår och är i medelåldern. 

106 

Bilden visar en modell för hur medellöner för män och kvinnor jämförelsevis förhåller sig. 
De 10 största yrkesgrupperna finns med. Undersökningen är gjord 2016. Lönerna skrivs i 
1000-tals kronor. Här kommer en lista på olika yrken och lönen. Yrken med lägst lön 
kommer först på listan. 

  Barnskötare och elevassistenter m.fl. lön kvinnor 23 - män 22,5 

  Skötare vårdare och personliga assistenter lön kvinnor 26 - män 26 

  Butikspersonal lön kvinnor 26,8 - män 28,4 

  Undersköterskor lön kvinnor 27,1 - män 27 

  Kontorsassistenter och sekreterare lön kvinnor 28,5 - män 29 

  Grundskollärare, fritidspedagoger, förskollärare lön kvinnor 30,2 - män 30 

  Ingenjörer, tekniker lön kvinnor 36,5 - män 38,5 

  Försäkringsrådgivare, företagssäljare, inköpare m.fl. lön kvinnor 36,6 - män 42,5 

  Organisationsutvecklare, utredare, HR-specialister m.fl. lön kvinnor 38,6 - män 44,5 

  IT-arkitekter, systemutvecklare, testledare m.fl. lön kvinnor 42,5 - män 44,5 

109 

Fotografiet är taget på författaren Susanna Alakoski. Hon står utanför en trappuppgång. 

112 

En tjej tar en selfie från en bro med skyskrapor i bakgrunden. 

113 

Två diagram. 

Staplarna i stapeldiagrammet visar andelen extremt fattiga på jorden i %. 

  1990 - 37,1 

  1999 - 29 

  2011 - 14,2 

  2012 - 12,8 

  2015 - 9,6 

Kurvan visar antal extremt fattiga på jorden i miljarder. 

  1990 - 2,0 

  2000 - 1,7 
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  2010 - 0,95 

  2015 - 0,7 

114 

En man står uppe på ett enkelt litet hus och lägger tillrätta en takplåt. 

117 

Två diagram. Det ena visar temperaturavvikelserna mellan 1850 till idag och den andra en 
temperaturskala med olika prognosintervall. 

Temperaturavvikelserna låg relativt lika runt -0,3 grader C mellan 1850 till 1910. Efter 1910 
ökar det snabbt till 0,0 grader C 1940. Därefter en platå till 1980. Efter 1980 ökar det 
dramatiskt till dagens värde på 0,6 grader C. 

Temperaturskalan visar: 

  övre mål: 2,0 grader C 

  växthuseffekt: 3,0 grader C 

  växthusgaser: 3,6 grader C 

  global uppvärmning: 5,4 grader C 

118 

Rader av tomma flygplansstolar syns på fotografiet. 

120 

Bilden visar tre jordklot bredvid varandra. 

121 

En kvinna närmast kameran håller i en gul blomma. Bredvid henne går en kvinna som 
håller i ett demonstrationsplakat. Fler demonstranter syns i bakgrunden. 

121 

Tidslinjen visar vilket år olika klimatmöten har ägt rum och vilket resultat de fått. Här följer 
en lisa på år, möte och resultat. 

  1972 Stockholmskonferensen, FN:s miljöprogram (UNEP) bildas. 

  1983 Bruntlandkommissionen, Bruntlandrapporten + hållbar utveckling. 

  1983-1987 miljörörelsen vaknar som jobbar för globala lösningar. 

  1987 Montrealkonferensen, Montrealprotokollet + skydd av ozonskiktet. 

  1992 Riokonferensen, Riodeklarationen + Agenda 21 + skogsprinciperna + biologisk 
mångfald + klimatkonventionen. 

  1997 Kyotomötet. 
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  2000 Millenniekonferensen i New York, Millenniedeklarationen 8 mål som skall 
uppnås till 2015. 

  2002 handlingsplan för hållbar utveckling. 

  2005 Kyotoprotokollet träder i kraft + minska koldioxidutsläppet. 

  2009 Klimatmötet i Köpenhamn. 

  2015 FN-möte för hållbar utveckling, Agenda 2030 17 hållbara utvecklingsmål. 

  2015 Klimatmöte i Paris, nytt klimatavtal. 

123 

Flera gravida kvinnor sitter och väntar på mödravård. 

124 

Ett diagram visar "Jordens befolkning år 1750-2100 (i miljarder)". Mellan 1750 till 1900 låg 
befolkningen på cirka 1 miljard. Efter 1900 ökade det snabbt till dagens cirka 9 miljarder. 
FN:s prognos visar att ökningen kan bli så stor som 11 miljarder år 2100. 

126 

Sex studenter sitter runt ett bord och studerar. 

127 

Modellen visar tre handfat som fylls med vatten. Till varje bild hör också en graf. 

  Bild 1: födelsetal och dödstal är lika stora (lika mycket vatten hälls i handfatet som 
rinner ut). Denna graf ritas som en horisontell linje. 

  Bild 2: födelsetalet är lika stort men dödstalen sjunker (handfatet fylls). Denna graf 
får en stigande kurva. 

  Bild 3: födelsetalet är lika stort men dödstalet sjunker (vattennivån i handfatet är 
hög men ändras inte). Efter ett tag sjunker även födelsetalet nästan ner till samma 
nivå som dödstalet. Denna graf kommer i början att fortsätta att stiga men efter ett 
tag plana ut. 

Man kan slå ihop dessa kurvor över åren till en graf. Denna graf kommer att i början gå 
ganska plant (horisontellt) för att sedan stiga och åter plana ut. När kurvan planar ut andra 
gången är nivån högre än från början. Befolkningsmängden har ökat genom åren. 

127 

Ett diagram visar den demografiska övergången i Sverige. 

Under 1800-talet var födelsetalen höga men också dödstalen höga vilket resulterade i låg 
folkmängd. 

På 1870-talet sjunker dödstalen snabbt vilket gör att folkmängden ökar. 

På 1900-talets början sjunker även födelsetalen. Befolkningen ökar men inte lika snabbt. 
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1970 är födelsetalen och dödstalen låga och folkmängden blir stabil. Den varken ökar eller 
minskar nämnvärt. 

128 

Ett flygfoto visar en halvö extremt tättbebyggt med hus. Ett vägnät går mellan husen. 

129 

Ett litet barn står framför ett tält. Tältet är byggt av massa tygstycken 

130 

Kartan visar varifrån de flesta flyktingarna kommer. Antalet uppges i tusental. 

Mer än 500 från Sudan, Somalia, Afghanistan, Syrien. 

250-500 från Zaire, Vietnam, Burma, Colombia. 

100-250 från Marocko, Mali, Central Afrika, Angola, Kina, Pakistan. 

10-100 från Mauretanien, Senegal, Guinea Bissau, Sierra Leone, Liberia, Zimbabwe, 
Ryssland, Turkiet, Iran, Indien, Elfenbenskusten, Indonesien, Mexiko. 

Mindre än 10 kommer från övriga länder i världen. 

131 

På en gummiflotte sitter 30-40 personer. Några simmar runt flotten. Gummiflotten hålla på 
och sjunka pga. att den är överlastad. 

136 

Fotografiet visar flera kugghjul som griper in i varandra. 

137 

Modellen visar vad som behövs i en produktion. Det är tre produktionsfaktorer 
naturresurser, arbete och realkapital. De utgör förutsättningar för ett företags produktion. 
Produkterna som företaget produceras är varor och tjänster. 

138 

Modellen visar obalans mellan behov och resurs. En gungbräda är avbildad. Den tynger ner 
på sidan där det står behov. På den andra sidan står resurser. 

138 

En man står och väljer bland varorna i en butikshylla. 

139 

Bilden består av två delar: 

  Hushåll: konsumtion 

  Företag: produktion 
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139 

Bilden består av två delar: 

  Hushåll: konsumtion 

  Företag: produktion 

Hushållen står för "efterfrågan (e)" och företagen för "utbud (u)". Detta utgör "marknad". 

142 

En återvinningsstation för privatpersoner syns på fotot. 

142 

I mitten av bilden finns "Finanssektor" som omges av hushåll, näringsliv och offentlig 
sektor. 

I beskrivningen återges inte närmare varifrån och var till strömmarna går. 

Reala strömmar: 

  turism 

  inkomstskatter 

  offentliga tjänster 

  arbete 

  varor och tjänster 

  export 

  arbetsgivaravgifter 

Penningströmmar: 

  turistutgifter 

  betalningar 

  löner 

  exportinkomster 

  lån till investeringar 

  subventioner 

  transfereringar 

  sparränta, lån 

  sparränta, låneränta 

145 

En glad ung man med förkläde står innanför disken i en kaffebar. 
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146 

Modellen visar hur varor och tjänster kan fördelas. På bilden är en tårta ritad och en tårtbit 
har skurits ut. Modellen visar på tre alternativa sätt att fördela. 

1. likhet - lika mycket till alla. 

2. prestation - åt var och en efter insats. 

3. behov - åt var och en efter behov. 

147 

Bilden illustrerar schematiskt bildtexten. I bilden visas dessutom vilka ideologier dessa 
ekonomiska system associeras med. Dessa är: 

  Självhushållning: tradition 

  Marknadsekonomi: liberalism 

  "Blandekonomi": socialliberalism 

  Planekonomi: socialism 

148 

Bilden sammanfattar schematiskt utvecklingen från självhushållning till marknadsekonomi. 

1. Självhushållning 

2. Byteshushållning 

3. En tudelning mellan producenter och konsumenter 

4. I tudelningen uppstår en marknad där pengar går från hushåll till företag och 
produkter från företag till hushållen. 

149 

Längs med en horisontell pil med ändpunkterna "planekonomi" och "marknadsekonomi" 
har länderna placerats på följande sätt: 

  Nordkorea: Planekonomi 

  Kina och Ryssland: Mellan de båda ändpunkterna. 

  Sverige, USA och Hongkong: Något närmare marknadsekonomi. 

  Sydkorea: Marknadsekonomi. 

Kina, Ryssland, Sverige, USA och Hongkong har också grupperats under kategorin 
"blandekonomier". 

150 

Bilden återger följande marknadskrafter: utland, finanssektor, kapitalmarknad, 
valutamarknad, näringsliv, hushåll, faktormarknad, produktmarknad. 
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153 

Bilden illustrerar vad som formar marknaden. 

Dels vad som styr efterfrågan (e) och dels vad som styr utbud (u). 

Vad styr hushållens efterfrågan? (nytta) 

• behov 

• pris 

• inkomst 

• kvalitet 

• smak 

• marknadsföring 

• Vad styr företagens utbud? (vinst) 

• kalkylerat försäljningspris 

• kostnader 

• teknik 

• skatter 

155 

En bild är tagen från en torghandel. Hallon, blåbär, jordgubbar och kantareller m.m. ligger 
fint upplagt i askar. Det finns lite skyltar vid bären som visar priser. 

157 

Ett stort pampigt vitt hus med stora gula pardörrar syns bakom höga järngrindar. 

160 

Bilden visar produktionsfaktorerna naturresurser, arbete och realkapital. Dessa utgör 
"näringslivet" som i sin tur skapar BNP i form av till exempel bilar, skola, sjukvård. 

160 

En ambulans med fem personer från räddningstjänsten syns jobba med någon skadad. I 
diket ligger en bil på sidan. Ett stängsel till en hage är trasigt. 

163 

På en soptipp kör en stor vägmaskin och skyfflar ihop skräpet. Runt omkring flyger massor 
med måsar, några sitter på soppåsarna. 

164 

En bild visar hur "Tillväxt" och "BNP" sker enligt Romermodellen och Solowmodellen. 
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Enligt Romermodellen så är det kunskap (humankapital) och naturresurser som styr 
företag och deras produktionsresultat som därmed ger ökad produktivitet. 

Enligt Solowmodellen så är det teknik (realkapital) och naturresurser som styr företag och 
deras produktionsresultat som därmed ger ökad produktivitet. 

165 

Bilden visar att det som påverkar företagen och tillväxten och därmed BNP är regler, lagar, 
sedvänjor och traditioner. Och faktorer som till exempel rättssäkerhet, trygghet, 
företagsklimat, effektivitet, entreprenörskap. 

167 

Hundratals människor, mest män, befinner sig på en gata. Några håller i en banderoll. 
Några håller i plakat med slagord. 

170 

Två personer går hand i hand utanför en affär. Den ena har två kassar i handen. 

172 

Modellen visar hur marginalskatten ändras beroende på inkomstens storlek. 

  Tjänar man mellan 19247-468700 kr per år betalar man 29-35 % i kommunalskatt 
(beroende vilken kommun man bor i). 

  Tjänar man 468700-675700 kr betalar man full kommunalskatt och 20 % i statlig 
skatt. 

  Tjänar man över 675700 kr betalar man full kommunalskatt och 25 % i statlig skatt. 

178 

En person tittar på en e-handelssida i sin iPhone. 

180 

Två unga personer bär en stor kartong uppför några trappor. 

181 

Bilden visar en dubbelriktad pil med "äganderätt" till vänster, "bostadsrätt" i mitten och 
"hyresrätt" till höger. 

Under äganderätt står det: 

• Stor egen insats 

• Stor möjlighet att påverka 

Under hyresrätt står det: 

• Liten egen insats 

• Liten möjlighet att påverka 
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Bostadsrätt befinner sig med andra ord mellan dessa ändpunkter. 

184 

En slottsliknande byggnad med stora trappor och en balustrad syns på fotot. 

185 

En ung man i keps står med en skruvmejsel framför ett skåp med säkringar. 

186 

En person har tagit ett foto liggandes i en tandläkarstol. En tandläkare har spegel och 
tandskrapa i handen och munskydd för munnen. Han lutar sig över patienten. En 
tandsköterska bredvid riktar in lampan mot patientens mun. 

189 

En person sitter framför en man och en kvinna. 

190 

Modellen visar hur regler på arbetsmarknaden skapas. 

Löntagarorganisationer (SACO, TCO, LO) sluter avtal med arbetsgivarorganisationer 
(Arbetsgivarverket, Sveriges kommuner och landsting, Svenskt näringsliv). 
Arbetsmarknadslagar som staten beslutat om måste följas. 

Parterna (löntagar- och arbetsgivarorganisationer) förhandlar om löner, arbetsvillkor och 
tjänstepensioner. Överenskommelser sker i form av avtal som sedan gäller under en 
fastställd tid. 

193 

Sofia Appelgren sitter i sin salladsbar. Ett pressuppbåd står framför henne med mikrofoner 
och kameror. Några gäster sitter i bakgrunden och äter. 

194 

En byggarbetare i hjälm sitter på huk och jobbar med armering. 

195 

Den unga kvinnan bakom disken skopar upp glass i en bägare. 

198 

Två arbetare går bredvid en jättelik schaktmaskin. Maskinens hjul är dubbelt så höga som 
personerna. 

199 

Cirkeldiagram med följande värden: 

  Naturbruk 2 % 

  Offentliga tjänster 20 % 
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  Industri 28 % 

  Varor 30% 

  Privata tjänster 50 % 

  Tjänster 70 %  

Naturbruk och industri utgör 30 % varor. 

Offentliga och privata tjänster utgör 70 % tjänster. 

200 

En modell visar en våg med "tillgångar" på ena sidan och "användning" på andra sidan." 

Både tillgångar och användning har var och en värdet 6 138 mdr kr. 

Tillgångar: 

  Import ca 30 % 

  BNP ca 70 % 

6 138 mdr kr 

Användning: 

  Export ca 32 % 

  Investeringar ca 17 % 

Konsumtion ca 50 % (som består av "privat" ca 32 % och "offentlig" ca 18 %) 

201 

Bilen är tagen på en Coop-butik. På trottoaren står reklam för varor med extrapris. 

201 

Det svenska näringslivet består av privat näringsliv, kooperation och statliga och 
kommunala bolag. 

202 

Modellen visar samhällsutveckling över tid. Utvecklingen har skett växelvis mellan 
omvandling och rationalisering. Följande årtal uppmärksammas i modellen: 

Fram till 1815 har en omvandling inom jordbruket skett. 

  Ca 1815 rationaliseras jordbruket, ångmaskiner börjar användas. 

  Ca 1850 sker en strukturkris, samhället omvandlas och tidiga industrialiseringen 
börjar. 

  Ca 1875 rationaliseras industrialisering, järnvägen utvecklas. 

  1890 sker en strukturkris och industrisamhället får ett genombrott. 

  Ca 1915 rationaliseras industrisamhället, elektriciteten införs. 
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  1930 sker en strukturkris och industrialiseringen når sin höjdpunkt genom 
omvandling. 

  Ca 1955 rationalisering av industrisamhällets, bilar börjar bli vanliga. 

  Ca 1980 sker en strukturkris och omvandling sker mot tjänstemannasamhället. 

  Ca 1995 tjänstesamhällets genombrott, IT slår igenom. 

203 

Bilder på en tändsticksask, en skiftnyckel och ett kullager. 

203 

Den röda kobratelefonen är som en stående telefon, ett handtag på fot. Det finns en 
mikrofon att prata i nere på foten. En mikrofon uppe i handtaget att lyssna i. Under 
telefonens fot finns en fingerskiva. En skiva med 10 hål, ett hål för varje siffra. För att slå 
ett telefonnummer fick man dra skivan runt med fingret. 

205 

Modellen visar hur stor del av befolkningen som arbetar och med vad. Befolkningen delas 
in i tre åldersspann (se nedan). 

  0-19 år: 2,2 milj. - 

  20-64 år: 5,9 milj. varav 4,8 milj. jobbar (privatanställda 2,9 milj., egna företagare 
0,5 milj., offentligt anställda 1,4 milj.) 0,3 milj. är arbetslösa och 0,8 milj. utanför 
arbetskraften (studier, långvarig sjukdom, funktionsnedsättning). 

  64 år och över 1,9 milj. pensionärer. 

207 

I en industrilokal jobbar flera robotar med att tillverka ett fordon. Inga människor syns i 
lokalen. 

208 

Arbetslöshet - en analysmodell. Modellen delas in i fyra steg. 

1. Situation. Arbetslös (är den som är 15-74 år, kan arbeta, söker arbete och inte får 
arbete) 

2. Orsak. Kan vara strukturella orsaker (strukturarbetslöshet, friktionsarbetslöshet) 
eller konjunkturella orsaker (konjunkturarbetslöshet, säsongsarbetslöshet). 

3. Konsekvenser. Konsekvenser på samhällsnivå (ökade utgifter för offentlig sektor, 
minskade inkomster för offentlig sektor, osäkerheten blir större som ger minskade 
investeringar), på gruppnivå (färre arbetskamrater och ökad risk för skilsmässa), på 
individnivå (ökar risken för depression, fattigdom och osäkerhet). 
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4. Åtgärder. Det kan vara i form av arbetsmarknadspolitik (omskolning, 
arbetsförmedling, starta eget-bidrag) eller ekonomisk politik (finanspolitik, 
penningpolitik). 

Sammanfattningsvis kan detta beskrivas på följande sätt: 

Orsakerna (2) ger upphov till Situationer (1) som i sin tur kan resultera i Konsekvenser (3). 
Situationerna (1) kan lösas med Åtgärder (4) 

210 

Cirkeldiagram med följande värden: 

  Inkomstskatter 32 % 

  Sociala avgifter 28 % 

  Konsumtionsskatter 28 % 

  Kapitalskatt 11 % 

  Övrigt 1 % 

211 

En teckning visar vilka skatter som betalas och av vem. 

Mellan hushåll och näringsliv finns finanssektorn. Till denna betalar hushållen 
konsumtionsskatt, t.ex. moms som går vidare till näringslivet. 

Hushållen betalar inkomstskatt, kapitalskatt som delas upp i: 

  kommunalskatt (kommuner) 

  regionskatt (regioner) 

  skatt på högre inkomster och kapitalskatt (staten) 

Näringslivet betalar sociala avgifter, kapitalskatt, moms som delas upp i: 

  skatter, avgifter 

  pension, sjukförsäkring 

212 

Bilden är tagen på den så kallade budgetpromenaden. Finansministern Magdalena 
Andersson bär på en tjock bunt papper med ett blågult band kring. Två poliser går före. 
Flera politiker följer efter ministern på sin vandring till Riksdagen. 

213 

Modellen visar budget i balans. Bilden symboliserar detta med en gungbräda i balans. På 
ena sidan av gungbrädan finns statens inkomster och på den andra sidan dess utgifter. Är 
dessa lika stora är budgeten i balans. 
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Statens inkomster 2017 uppgick till 1001 mdr. Inkomsterna består av övriga inkomster 
(överskott från statliga bolag, EU-bidrag), skatt på arbete (inkomstskatt, löneskatt), skatt 
på kapital och skatt på konsumtion (moms, energi och miljö, alkohol och tobak). 

Statens utgifter 2017 uppgick till 940 mdr. Utgifterna består av räntor, investeringar, 
tjänster (försvar, polis, forskning, förvaltning), transfereringar (aktivitets- och 
sjukförsäkringar, arbetslöshetsersättning, barnbidrag, bistånd). 

215 

Byggnaden i sten har massa fönster symmetriskt placerade på hela fasaden. 

216 

Modellen visar kreditmarknadens flöde i ekonomin. 

Kreditmarknaden och samhällsekonomin har liknats vid ett vattenrörssystem. Vatten 
(pengarna) flödar från kreditmarknaden till samhällsekonomin och tillbaka igen. Vattnet 
cirkulerar runt, runt hela tiden i systemet. Det finns två kranar att strypa eller öka 
vattenflödet med. Den ena kranen, styrräntan, kan minska eller öka flödet till 
kreditmarknaden. Den andra, låneräntan, kan minska eller öka flödet från 
kreditmarknaden. 

218 

En liten flicka och pojke bygger en hög pyramid av sedelbuntar. Bredvid sitter ett barn och 
en hund. 

220 

Ett diagram visar inflationen i procent mellan 1953 till 2017. Inflationen låg på cirka 0,5 % 
1953 och ökade med vissa toppar och dalar till 14 % år 1980. Därefter sjönk inflationen till 
4 % år 1985 och steg till 10 % år 1990. Mellan åren 1990 till 2017 varierade inflationen 
mellan cirka -0,2 % till 4,5 %. Under denna tid var Riksbankens inflationsmål 2 %. 

221 

Inflation - en analysmodell. Modellen delas in i fyra steg. 

1. Situation. Inflation = allmän prisökning. 

2. Orsak. Efterfrågeinflation (efterfrågan är större än utbudet), kostnadsinflation 
(företagens kapital-, råvaru- och lönekostnader ökar), förväntningar (förväntning 
om prisökning). 

3. Konsekvenser. Kan ge minskad produktion och sysselsättning (kostnader ökar för 
företag och köpkraften minskar för hushållen, exporten blir dyrare - företagen får 
svårt att konkurrera på världsmarknaden, osäkerheten blir större - minskade 
investeringar), omfördelning av inkomster och förmögenheter (vinnare: låntagare 
och de som har fasta tillgångar, förlorare: sparare och de som får inkomster i 
pengar). 



27 
 

4. Åtgärder. Penningpolitik som riktar sig främst mot orsakerna. Finanspolitik riktar sig 
främst mot konsekvenserna. Väl fungerande marknad 

Sammanfattningsvis kan detta beskrivas på följande sätt: 

Orsakerna (2) ger upphov till Situationer (1) som i sin tur kan resultera i Konsekvenser (3). 
Situationerna (1) kan lösas med Åtgärder (4). 

223 

De ekonomiska politikens mål och medel kan åskådliggöras i en modell på tre nivåer 
staten, medel och mål. Överst finns staten, under den nivån finns politiska medel som kan 
vidtas och längst ner återfinns samhällsekonomiska mål som kan uppnås. 

Staten kan välja på tre olika politiska medel 

1. tillväxtpolitik (t.ex. närings- och regionalpolitik) 

2. stabiliseringspolitik (t.ex. penning- och finanspolitik) 

3. fördelningspolitik (socialförsäkringar och skattesystem) 

Dessa medel torde resultera i samhällsekonomiska mål. Utifrån vilket medel som används 
uppnås olika mål. Utifrån att man används medel: 

1. tillväxtpolitik får man ekonomisk tillväxt med ökad produktivitet och hållbar 
utveckling som mål. 

2. stabiliseringspolitik får man samhällsekonomisk balans med stabila priser och hög 
sysselsättning som mål. 

3. fördelningspolitik bidrar till rättvis inkomstfördelning och ekonomisk trygghet som 
mål. 

224 

Kurvorna i diagrammet visar följande trender för de 6 årtiondena mellan 1965-2017: 

  1965-1969: En generell minskning av inflationen från 5-6% 1965-1966 till 2-3% 
1968-1969. Arbetslösheten ökade under perioden från 1,3%-2,3%.  

  1970-1979: Inflationen är som lägst 1972 (6%) och högst 1977 (11,5%). 
Arbetslösheten är som lägst 1970 (1,5%) och som högst 1972 (2,8%). Inget tydligt 
samband mellan inflation och arbetslöshet. 

  1980-1989: Inflationen är som lägst 1986 (4,2%) och högst 1980 (13,8%). 
Arbetslösheten är som lägst 1989 (1,5%) och som högst 1983 (4,3%). Inget tydligt 
samband mellan inflation och arbetslöshet. 

  1990-1999: Inflationen är som lägst 1998 (0,3%) och högst 1990 (10,5%). 
Arbetslösheten är som lägst 1990 (1,5%) och som högst 1993 (8,3%). Ett visst 
samband kan ses mellan 1990-1992 då inflation minskar och arbetslösheten ökar. I 
övrigt inget synligt samband. 
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  2000-2009: Inflationen är som lägst 2004 (0,3%) och högst 2008 (3,4%). 
Arbetslösheten är som lägst 2002 (4%) och som högst 2009 (8,5%). Inget tydligt 
samband mellan inflation och arbetslöshet. 

  2010-2017: Inflationen är som lägst 2014 (-0,5%) och högst 2011 (2,5%). 
Arbetslösheten är som lägst 2017 (2%) och som högst 2010 (8,7%). Inget tydligt 
samband mellan inflation och arbetslöshet. 

226 

Konjunktursvängningar visas i ett diagram. Kurvan svänger upp och ner med jämna 
mellanrum. Grafens vågtoppar får symbolisera inflation och grafens vågdalar arbetslöshet. 
Om man vid varje vågtopp och vågdal sätter in s.k. stabiliseringspolitik kommer kurvan 
planas ut mera. Man får mindre svängningar. 

227 

En teckning visar en våg "samhällsekonomin" som hålls i balans av den totala efterfrågan 
och totala utbudet. Detta sker genom ekonomisk aktivitet mellan näringsliv och hushåll. 
Inkomster och utgifter går från och till staten. Dessa finansierar riksdagen och regeringens 
statsbudget. Riksbanken styr räntan. 

229 

Teckningen visar vad som händer om Riksbanken höjer reporäntan. 

Dels stiger marknadsräntorna och kronan stärks. När marknadsräntorna stiger så ökar 
sparandet, konsumtionen minskar och investeringarna minskar. Detta leder till att 
penningmängden minskar som leder till minskad efterfrågan som leder till lägre inflation. 
När kronan stärks leder det till att exporten minskar - importen ökar och till lägre 
importpriser. Lägre importpriser i sin tur sänker inflationen. 

232 

Ett flygfoto visar en hamn. På kajen står 7 lastkranar och hundratals containrar. Ett fullastat 
lastfartyg är på väg ur hamnen. 

235 

Diagrammet visar ökningen av världsexporten i procent från 1800-talet till idag. Vid vissa 
tidpunkter uppstod tydliga trendbrott: 

Början på 1800-talet hade merkantilism (bygger på idén att välstånd fås av att man 
ackumulerar ekonomiska tillgångar) tillämpats och värdet av exporten ökade med 1 %. 

  1820-1914 skedde första globaliseringsvågen genom industrialisering, ny 
produktionsteknik, nya kommunikationer, frihandel och kolonialisering. Exporten 
ökade med 5 %. 

  1914-1945 1:a och 2:a världskrigen bröt ut. Detta innebar stängda gränser, 
protektionism (innebär handelshinder, tullar importavgifter sätts upp för att skydda 
inhemska varor) 1930 depressionen. Exporten ökade bara med 0,5 %. 



29 
 

  1945-1973 andra globaliseringsvågen. Det innebar återuppbyggnad av minskade 
tullar på industrivaror, fasta växelkurser och högkonjunktur. Exporten ökade med 7 
%. 

  1973-1985 70-talskrisen med oljekris, strukturkriser och handelskrig. Exporten 
ökade bara med 3 %. 

  1985-2008 tredje globaliseringsvågen. Ökning av rörlighet för varor, tjänster, 
människor och pengar. Ökad ekonomisk integration t.ex. EU) samt minskade 
handelshinder. Exporten ökade med 8 %. 

  2008 och därefter har exporten ökat med 2 %. 

235 

En timmerbil fullastad med timmer står på en skogsväg. 

237 

En asiatisk kvinna sitter med några elektroniska apparater. 

241 

Ett stapeldiagram visar genomsnittlig industrivarutull (Procent) mellan åren 1949 och 1999. 

Nedan visas vilka tullsänkningar som gjorts under dessa år. 

  1940 När GATT bildas (37 %) 

  1955 Efter Torquay-rundan (24 %) 

  1962 Efter Dillan-rundan (15 %) 

  1972 Efter Kennedyrundan (9 %) 

  1987 Efter Tokyorundan (7 %) 

  1999 Efter Uruguayrundan (5 %) 

243 

Bilden visar en Volvo. Pilar pekar på olika komponenter på bilen. Flera av komponenter till 
bil kommer från olika länder t.ex. lås - Tyskland, hajfensantenn - USA + Japan + Brasilien, 
nackskydd och stolsvärme - Norge, låskabel - Slovakien. Det finns många fler exempel. 
Fråga en klasskamrat om du vill veta fler. 

243 

Modellen visar att tre stormakter Kina, Storbritannien, USA, har varit världsledande 
ekonomier under olika perioder. Tre kartor är placerade som i en cirkel. Från kartan på 
Kina pekar en pil mot Storbritannien. Från Storbritannien pekar en pil mot USA. Från USA 
pekar en pil tillbaka på Kina. 

244 

En lastbil med släp har last som är tre gånger så hög som lastbilen själv. 
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245 

Ett stapeldiagram visar export i procent av BNP för följande 17 länder: 

  Nederländerna 88 

  Tjeckien 80 

  Estland 78 

  Bulgarien 68 

  Danmark 55 

  Tyskland 44 

  Sverige 42 

  Sydkorea 41 

  Finland 38 

  Norge 37 

  Ryssland 24 

  Kina 19 

  Indien 20 

  Japan 17 

  Brasilien 16 

  USA 15 

  Pakistan 8 

246 

En person spelar på en elgitarr. 

246 

Diagrammet visar tydligt hur verkstadsprodukterna stadigt ökade från i stort sett ingenting 
år 1870 till 55 % av all export år 2000. 

Samtidigt minskar följande råvaruexporter: Jordbruk, livsmedel, Skog/Trävaror, Malm, 
Papper/Massa, Järn/Stål. 

Övrigt (Kemi m.m.) ökade svagt mellan dessa år från cirka 7 % 1870 till 25 % 2010. 

Läkemedel började exporteras 1970 och utgör idag cirka 8 % av exporten. 

247 

Fyra cirkeldiagram visar Sveriges utrikeshandel 2017 

Vart går exporten? 

  59 % EU (Tyskland 9 %, Danmark 7 %, Finland 7 %, UK 6 %, Nederländerna 5 %) 
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  15 % övriga Europa (Norge 10 %) 

  13 % Asien (Kina 5 %, Mellanöstern 2 %) 

  8 % Nordamerika USA 7 % 

  2 % Latinamerika 

  2 % Afrika 

  1 % Oceanien 

Varifrån kommer varuimporten? 

  71 % EU (Ty 19 %, Nl 9 %, Dk 7 %, Fi 5 %, UK 5 %) 

  13 % övriga Europa (Norge 8 %) 

  10 % Asien (Kina 5 %, Mellanöstern 1 %) 

  3 % Nordamerika USA 2 % 

  1 % Latinamerika 

  1,5 % Afrika 

Sveriges viktigaste exportvaror 

  46 % verkstadsprodukter 

  14 % övriga varor (livsmedel, kläder, möbler) 

  10 % mineraler 

  10 % skogsvaror 

  13 % kemivaror 

  7 % energivaror 

Sveriges viktigaste importvaror 

  44 % verkstadsprodukter 

  23 % övriga varor (livsmedel, kläder, möbler) 

  8 % mineraler 

  3 % skogsvaror 

  12 % kemivaror 

  10 % energivaror 

249 

Modellen visar tre olika typer av valutasystem fasta växelkurssystem, fasta 
växelkurssystem med viss rörlighet och rörliga växelkurssystem. 

Dessa kategorier kan placeras på en linje med fasta växelkurssystem längst till vänster och 
den rörliga till höger. 
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1. Fasta växelkurssystem bygger på en valutaunion (flera länder inför gemensam 
valuta ex. EMU), valutakoppling (valutan är kopplad till t.ex. dollarn) eller 
metallmyntfot (valutans värde är kopplad till ädelmetaller, t.ex. guldmyntfoten). 

2. Fasta växelkurssystem med viss rörlighet är en mellanform mellan 
huvudkategorierna. Den bygger på valutablock (metallmyntfot som är möjliga att 
justera inom vissa gränser). 

3. Rörliga växelkurssystem bygger på rörliga växelkurser med norm (valutan flyter fritt 
men påverkas av landets penningpolitik t.ex. inflationsmål) eller fritt flytande kurs 
(valutakursen bestäms dagligen utifrån utbud och efterfrågan på valutamarknaden 
t.ex. dollarn) 

251 

Bilden visar en tidslinje som visar EU:s utveckling sedan 1950. När olika medlemsländer 
gått med i unionen kan du se på din svällpappersbild som hör till sidorna. Idag består EU av 
28 medlemsländer. 

Här nedan redogörs för vissa viktiga årtal som ledde till att unionen uppstått och 
utvecklats. 

  1950 Schumanplanen resulterade i europeiska kol och stålgemenskapen (EKSG). 

  1957 bildades EG genom Romfördraget. 

  1958 bildas Euratom. 

  1960-talets slut är tullunionen genomförd. 

  1979 inleds EMS, valutasamarbetet. 

  1985 Vitboken (dokument där nya lagar föreslås) 

  1987 Enhetsakten träder i kraft. 

  1992 Maastrichtfördraget. 

  1993 EU bildas. 

  1997 Amsterdamfördraget. 

  2001 Nicefördraget. 

  2002 Valutasamarbete inom EU. 

  2007 Lissabonfördraget. 

  2016 Brexitomröstning. 

253 

Bilden visar flera Euro-sedlar i olika valörer. 

254 

En liggande pil går från "Total isolering" till "Fullständig integration". 

Från total isolering till ökande integration går: 
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  Frihandelsavtal (ex. EFTA) 

  Råvarukartell (ex. ESKG) 

  Tullunion (ex. EES) 

  Gemensam marknad (ex. EG) 

  Ekonomisk union (ex. EMU) 

255 

Bilden visar cirkelrunda flaggsymboler för de 34 medlemsländerna i OECD. 

256 

Höghusen syns knappt genom dimman. 

261 

  Bild 1. En liten flicka staplar tegelstenar. 

  Bild 2. Flera barn sitter på filtar på golvet. Alla bär hijab. 

262 

Modellen visar europeiska varor var underlägsna asiatiska varor och medförde ett 
underskott i bytesbalans i Europa. Detta skapade stort behov av silver och guld. 

263 

En man betalar för sig med några mynt i en handelsbod. Säljaren räcker ut handen och tar 
emot betalningen. På hyllorna bakom honom står burkar med varor. 

265 

Modellen pekar på att avreglerad marknad ger ökad konkurrens. Detta leder till ökad 
produktivitet och därför ökar den ekonomiska tillväxten. 

266 

Modellen visar att ojämvikt på marknaden kan med hjälp av snabbt justerade priser leda 
till ny jämvikt. 

266 

Modellen visar arbetslöshet (överskott på arbetskraft) kan leda till sänkta löner som då 
leder till jämvikt (full sysselsättning). 

266 

En man står och visar stolt fram tre nybakade bröd på en brödspade. 

267 

Modellen visar överskott i bytesbalansen kan leda till ökad penningmängd. Detta kan 
resultera i ökade priser (inflation) och minskad export. Då minskar överskottet i 
bytesbalansen och utrikeshandeln är åter i balans. 
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267 

Modellen visar att ökad penningmängd ger inflation. Om då centralbanken anpassar 
penningmängden kommer inflationen ner på låg och jämn nivå. 

268 

Modellen visar att minskad efterfrågan resulterar i minskad produktion. Det får till 
konsekvens ökad arbetslöshet och i sin tur minskad köpkraft. Som leder till minskad 
efterfrågan dvs allt börjar om från början igen. 

268 

Modellen visar att få stora företag ger höga inträdesbarriärer. Detta begränsar 
konkurrensen och priserna blir stela. Detta ger en marknad i ojämvikt. 

269 

Modellen visar ökade offentliga investeringar ger minskad arbetslöshet som i sin tur ger 
större köpkraft. Då ökar efterfrågan och produktionen (BNP) kan därför öka som leder till 
minskad arbetslöshet och allt börjar om igen. 

269 

Modellen visar att minskad penningmängd ger höjda räntor och dyrare lån. Detta gör att 
köpkraften minskar och därigenom minskar efterfrågan. Det resulterar i minskad 
produktion och större arbetslöshet. De bidrar till att köpkraften minskar ger minskad 
efterfrågan osv om igen. 

270 

Modellen visar att högkonjunktur ger höjda löner som ökar köpkraften och ökar import 
och detta ger underskott i bytesbalansen. 

270 

Modellen pekar på att kontraktiv stabiliseringspolitik ger minskad efterfrågan och då 
minskar produktionen. Detta bromsar högkonjunkturen med lägre inflationen. 

278 

Flera händer är uppsträckta i luften. 

280 

Ett fotografi av Malala Yousafzai. Hon bär en vacker sidenscarf på huvudet och runt 
axlarna. 

281 

Modellen förklarar makt kan påverka handlingar. 
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Makt = någon (en individ, en grupp eller ett samhälle) kan påverka informellt eller formellt 
någon/något. Påverkan kan ske genom de olika maktresurserna i tabellen ovan. Detta 
resulterar i en handling för att uppnå någonting. Sammanfattningsvis: 

Makt = någon påverkar någon/något och genom handling uppnås någonting. 

282 

Fotot visar Indira Gandhi när hon talar i FN. 

283 

Bilden är från Kinas partikongress. Längst bak på väggen hänger kommunisternas symbol, 
hammaren och skäran. Röda flaggor är perfekt draperade och lutade mot väggen. I sju 
långa bänkrader sitter partidelegater raka i ryggen och alla tittar rakt fram. Alla delegater 
tycks vara kläda på samma sätt, mörk kavaj, vit skjorta och röd slips. 

285 

Modellen visar att rättigheterna för medborgarna har ökat under de tre sista århundraden. 

  1700-talet finns medborgliga rättigheter som oberoende domstolar. Alla är lika 
inför lagen. 

  1900-talets börjar utveckla de politiska rättigheterna. Målet var demokrati med 
parlament och regering. Allmän och lika rösträtt infördes. 

  1950 ökade de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Målet var en 
välfärdsstat med offentlig sektor. Trygghet för alla. 

287 

Bilden sammanfattar schematiskt de tre demokrativågorna: 

  Våg 1: Västeuropa, Nordamerika, Australien, Nya Zeeland 

  Bakslag: Tyskland, Italien, Spanien 

  Våg 2: Tyskland, Italien, Turkiet, Indien, Japan 

  Bakslag: Grekland, Portugal 

  Våg 3: Portugal, Grekland, Spanien, Afrika, Asien, Östeuropa, Latinamerika 

287 

Aung San Suu Kyi står bredvid en partimedlem i parlamentet i Burma. 

288 

En världskarta visar demokratiska länder, delvis demokratiska och ickedemokratiska. 

I stora drag kan man dela in så här: 

Demokratiska länder: hela Nordamerika förutom Mexiko, hela Sydamerika förutom 
Colombia, Venezuela, Bolivia och Paraguay, Grönland, Norden, största delarna av Europa, 
Sydafrika, Australien, Japan och Indien. 
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Delvis demokratiska länder: Mexiko, Colombia, Bolivia och Paraguay, Indonesien, 
Madagaskar, Moçambique, Zimbabwe, Mali, Niger och Nigeria. 

Icke demokratiska länder: Venezuela, stora delar av Afrika, stora delar av Asien och 
Ryssland. 

Vill du ha en fullständig lista på länderna gå in på sv.wikipedia.org, sök demokratiindex. 

291 

Ett foto visar militärer som bevakar en del av staden. De står alldeles intill en rulltrappa. 

292 

En kvinna sitter i ett valbås och skall rösta digitalt. 

293 

Fotot visar överskriften på originalet av Magna Carta. 

294 

Maktdelning i republik. 

Makten är fördelad på: 

1. Parlamentet - lagstiftande (stiftar lagar och beslutar om budget). 

2. President / Regering - verkställande (verkställer lagar och styr landet). 

3. Domstolar - dömande (dömer och tolkar lagar) 

295 

Donald Trump och kung Abdullah II skakar varandras händer utanför Vita huset. De står 
bakom var sin pult. Ländernas respektive flagg hänger bakom dem. 

296 

Bilden visar att demokrati kan vara antingen "Representativ" eller "Direkt 
(folkomröstningar)". Den representativa demokratin kan i sin tur delas in i "Presidentstyre" 
eller "Parlamentarism". 

297 

Bilden sammanfattar schematiskt skillnaden mellan enhetsstater och federala stater. 

Enhetsstater: Från "folket" går en pil till "parlament" som i sin tur går till "staten" och 
tillbaks till folket. 

Federala stater: Från "folket" går en pil till "parlament (andra kammare), en pil till 
"delstatsparlament" och en till "parlament (första kammare)". Andra kammaren styr 
"staten". Därifrån vidare till folket. Delstatsparlamentet styr "delstaten". Därifrån vidare till 
folket. Ovanför delstatsparlamentet finns parlamentet (andra kammaren). 
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299 

På en affisch med ett ansikte av en kvinna står det "Do I want an unfair and complicated 
voting system?" och "The answer is NO". 

300 

Deltagande i föreningar utvecklar socialt kapital (tillit till medmänniskor, politiker, 
institutioner m.m.). Detta resulterar i ökad demokrati, ekonomisk tillväxt och låg 
brottslighet. 

300 

Rättvisa, pålitliga offentliga institutioner (låg korruption och generell välfärd) utvecklar 
socialt kapital (tillit till medmänniskor, politiker, institutioner m.m.). Detta resulterar i ökad 
demokrati, ekonomisk tillväxt och låg brottslighet. 

302 

Ett svartvitt foto på Mills. 

303 

Ett svartvitt foto på Burke. 

304 

Ett svartvitt foto på Karl Marx. 

304 

Socialismen delas i bilden in i: 

  Anarkism, syndikalism: revolution, krossa det kapitalistiska samhället, avskaffa 
staten direkt 

  Kommunism: revolution, krossa det kapitalistiska samhället, statligt ägande 

  Demokratisk socialism: reformer i stället för revolution 

307 

Fyra bilder. 

En tecknad affisch visar en kvinna med hårda anletsdrag. I bakgrunden syns 
fabriksskorstenar som det ryker ur. 

Hundratals kvinnor i vita hellånga klänningar står samlade på en stentrappa. 

En mörkhyad man i kostym och slips står framför en valurna och skall lägga ner en röst. 

Professor Rockström står och håller upp en liten kula mot kameran. 
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308 

Längs med en vänster-högerskala har olika ideologier placerats. Längst ut på vänster- och 
högerkanten, utanför det demokratiska området finns "odemokratiska ideologier och 
partier". Till exempel nazism, fascism längst till höger. 

Ideologierna är något flytande längs med vänster-högerskalan. 

Nedan återges på ett ungefär var dessa befinner sig på skalan: 

  Vänsterinriktade demokratier: socialism, kommunism 

  Något vänsterinriktade demokratier: socialdemokrati 

  Mitten: socialliberalism 

  Något konservativa demokratier: liberalism 

  Konservativa demokratier: konservatism 

  Ekologism och feminism har placerats i mitten. 

309 

Vem betalar och vem bestämmer i de olika ideologierna? Kollektivet eller individen. 

  Kommunism: kollektivet bestämmer. Kollektivet betalar (skatter). 

  Socialism: Både kollektivet (mest) och individen bestämmer. Både kollektivet (mest) 
och individen betalar. 

  Socialliberalismen: Både kollektivet och individen (mest) bestämmer. Både 
kollektivet och individen (mest) betalar. 

  Nyliberalismen: individen bestämmer. Individen betalar (avgifter). 

310 

Bilden visar en matris med en horisontell och en vertikal axel. Den horisontella går från 
"vänster" till "höger". Den vertikala går från "libertär" till "auktoritär". I matrisen har dom 
svenska partierna placerats utifrån deras ideologiska tillhörighet. 

I området libertär/vänster finns Feministiskt initiativ, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. 

Vid närmare mitten av matrisen finns Socialdemokraterna och Folkpartiet (liberalerna). 

Sverigedemokraterna är placerade närmast "auktoritär" och i mitten av vänster-
högerskalan. 

Partier som är i mitten av libertär/auktoritär-skalan och något till höger är Centerpartiet, 
Moderaterna, Kristdemokraterna. 

311 

Enligt Inglehart och Norris kan man kombinera en traditionell vänster - högerskala (vågrät 
linje) med en kosmopolitisk liberalism och populismskala (lodrät linje). Se din 
svällpappersbild 
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Kosmopolitisk liberalism står för demokrati och rättigheter, tolerant mångkulturalism, 
internationellt samarbete och progressiva värderingar. 

Populism står för anti-etablissemang, auktoritetstro, nationalism, traditionella värderingar 
samt lag och ordning. 

Ekonomisk vänster står för stor stat, statliga regleringar, höga skatter, generös välfärd och 
kollektivism. 

Ekonomisk höger står för liten stat, få statliga regleringar, låga skatter, fri marknad och 
individualism. 

312 

På sidorna 312-313 redogörs för vänster (socialism) och höger (liberalism) genom tiderna i 
en modell. Socialism står för kollektivet i centrum och kan delas upp i kommunism och 
reformsocialism. Liberalismen står för individen i centrum och kan delas upp i 
socialliberalism och liberalism. Här kommer historiska händelser. 

Kommunism 

  1850- marxism/kommunism, arbetarna (proletariatet) ska ta makten över 
produktionen genom revolution. 

Marx & Engels 

  1900- leninism, Sovjetisk variant av kommunism. Industribaserad. 

  1950- maoism, kinesisk variant på kommunism. Jordbruksbaserad. 

  1960-talet Vänstervåg, Marx och Mao får renässans i väst. 

Reformsocialism 

  1900- demokratisk socialism, arbetarna (proletariatet) skall ta makt över 
produktionen genom demokratiska former. Bernstein. 

  1950- keynesianism, ekonomisk teori om att staten skall försöka utjämna 
konjunktursvängningar. T.ex. The New Deal i USA och "den svenska modellen". J.M. 
Keynes & Stockholmsskolan. 

  2000-talet modern europeisk socialdemokrati, närmar sig marknadsliberalt 
tänkande. 

313 

Socialliberalism 

  1900- socialliberalism, liberalismen med socialt skyddsnät. Svar på kommunismen. 
J.S. Mill. 

  1950- socialliberalism, ny teori om rättvisa. Rawls, Dworkin, Kymlicka. 

Liberalismen 

  1850- klassisk liberalism / marknadsliberalism, minimal stat, låga skatter, fri 
konkurrens och individen i centrum. Smith & Spencer. 
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  Ca 1960 liberalismen / nyliberalismen, den klassiska liberalismens renässans. Nozick 
& Friedman. 

316 

En demonstrant håller upp ett plakat med texten "There is NO planet B". 

318 

Flera människor sitter tillsammans. Alla dricker ur sugrör från var sin mjölkflaska i glas. 

319 

Ung person står på ett torg. Hen håller i en insamlingsbössa och en tidning. 

320 

En skylt hänger i ett snöre precis över vattenytan. 

323 

Ett diagram visar valdeltagande i procent mellan åren 1973 till 2018. 

Tre kurvor visar valdeltagandet i kommunfullmäktigeval, region/landstingsval och 
riksdagsval. 

Valdeltagandet minskade generellt mellan 1973 till 2001 från ca 90 % till 77-80 %. Därefter 
ökade valdeltagandet till 84-87 % år 2018 . 

Valdeltagandet i riksdagsval har under hela perioden legat högst. 

Valdeltagandet i kommunfullmäktigeval och region/landstingsval är ganska lika för hela 
perioden. 

324 

Ett stapeldiagram visar valdeltagandet i procent för EU-länderna. Genomsnitt: 43,1 %. 

De länder som har röstplikt är Luxemburg, Belgien, Grekland, Cypern. 

Nedan återges endast tre av dom som har högst, tre av dom som ligger runt genomsnittet 
och tre av dom med lägst valdeltagande. 

  Högst valdeltagande: Belgien (85 %), Luxemburg (83 %), Malta (72 %) 

  Runt genomsnittet: Cypern, Spanien, Frankrike 

  Lägst valdeltagande: Polen (23 %), Tjeckien (17 %), Slovakien (12 %). 

325 

Tre glada partiledare. 

325 

Hillary Clinton befinner sig i ett folkhav. Hon tar en selfie. 
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327 

På en enkel uppbyggd scen mitt i skogen står en sameklädd man. Han pratar i mikrofonen. 
Runt om står massa åskådare, också de klädda i samedräkter. 

328 

Flera ungdomar klädda i långa mörka rockar och vitmålade ansikten befinner sig på ett litet 
torg. Några av ungdomarna har rykande facklor i händerna. Några ligger ner på 
gatstenarna som om de vore döda. En helt svartklädd person står med en lie (dödens 
symbol) över axeln. 

331 

Massa människor står intill varandra med demonstrationsplakat i händerna. Flera personer 
håller upp skyltar med texten "stands with Trump". Längst fram håller några i en banderoll 
med texten "deport and build the wall". 

332 

I ett diagram finns två kurvor, en för "populistiska partier" och en för "extremistpartier". 

Parlamentsmandaten för dessa under åren 1980 till 2015 är: 

Populistiska partier: Mycket lågt mellan 1980 till 1985. Efter 1975 ökar antalet mandat 
kraftigt till 17 år 2015. Mellan åren 1995 till 2000 finns en platå på 5 mandat. 

Extremistpartier: Antalet låg runt 7-8 mandat mellan 1980 till 1985. Därefter sjönk det till 
2-3 mandat 1995. Antalet mandat har sedan dess legat jämnt fram till 2015 på drygt 2 
mandat. 

335 

Ett blomsterhav ligger framför ett av betonglejonen på Drottninggatan i Stockholm. 

338 

Stefan Löfven och Annie Lööf debatterar framför en fullsatt riksdagssal. 

340 

Diagrammet visar hur Kungens, Rådets (regeringen) och Folkets (riksdagen) makt varierat 
mellan 1500-talet och idag. Först några viktiga årtal sedan redovisas kort hur makten 
ändrades. 

  1523-1611 Vasatiden 

  1611-1718 Stormaktstiden 

  1718- 1772 Frihetstiden 

  1772-1809 Gustavianska tiden 

  1809-1917 Maktdelningen 

  1917- parlamentarisk demokrati 
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Kungens makt var ganska hög på 1500-talet. Under mitten av stormaktstiden, mitten av 
1600-talet varierade kungens makt kraftigt mellan låg och ganska hög. 

I slutet av stormaktstiden var kungens makt hög för att dyka ner under frihetstiden 1718-
1772. 

Därefter steg kungens makt åter till hög nivå under Gustavianska tiden. Detta höll i sig fram 
till 1917. 

1917 infördes parlamentarisk demokrati. Då sjönk Kungens makt åter. 

Folkets makt var låg under Vasatiden men steg något i början av stormaktstiden för att bli 
mycket låg igen i slutet av stormaktstiden. 

Under frihetstiden blev den åter hög för att åter sjunka till en mellannivå 1770-80 Under 
maktdelningen 1809-1917 steg makten för folket något för att från 1917 vara väldigt hög 
och är så idag. 

Rådets kurva för makt följer folkets kurva ganska väl fram till maktdelningen 1809. Då var 
Rådets makt betydligt högre än folkets och från 1917 har det blivit tvärt om. 

Idag har Folket mycket makt, Rådet mellannivå och Kungen liten makt. 

342 

Kring ett rundat bord sitter flera av Sveriges politiker i kavaj och slips. 

343 

I raka rader står tusentals soldater med hjälm och uniform i givakt. Lång bort syns tre 
flaggor med hakkors på. 

344 

En schematisk bild visar hur organisationer, partier och massmedier har band till folket och 
till politiker. 

346 

Fotografierna visar porträtt av partiledarna. 

349 

Längs med en vänster-högerskala har olika ideologier och partier placerats. Längst ut på 
vänster- och högerkanten, utanför det demokratiska området finns "odemokratiska 
ideologier och partier". 

Ideologierna är något flytande längs med vänster-högerskalan. 

Nedan återges på ett ungefär var dessa befinner sig på skalan: 

  Vänsterinriktad: kommunism (V), socialism (V) 

  Något vänsterinriktade: socialdemokrati (S) 

  Mitten: socialliberalism (MP, C, L) 
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  Något konservativa: liberalism (L, M) 

  Konservativa: konservatism (M, KD) 

  Höger: nationalism (SD) 

  Ekologism har placerats i mitten. 

351 

En leende kvinna håller i en rosa ballong. 

352 

En modell visar riksdagspartiernas utveckling under 80 år. Fakta för ett parti i taget 
redovisas, med början vänster ifrån. 

Vänsterpartiet (ursprungligen arbetarklassens intressen) 

  1921 Sveriges kommunistiska parti bildas. 

  1945 Sven Linder blir partiordförande. 

  1951 Hilding Hagberg blir partiordförande. 

  1964 H.C. Hermansson blir partiordförande. 

  1967 byter namn till Vänsterpartiet kommunisterna. 

  1975 Lars Werner blir partiledare. 

  1990 byter namn till Vänsterpartiet. 

  1993 Gudrun Schyman blir partiordförande. 

  2004 Lars Ohly blir partiordförande. 

  2012 Jonas Sjöstedt blir partiordförande. 

Socialdemokraterna 

  1889 bildas Sveriges socialdemokratiska arbetarparti. 

  1925 Per Albin Hansson blir partiordförande. 

  1946 Tage Erlander blir partiordförande. 

  1969 Olof Palme blir partiordförande. 

  1986 Ingvar Carlsson blir partiordförande. 

  1996 Göran Persson blir partiledare. 

  2007 Mona Salin blir partiledare. 

  2011 Håkan Juholt blir partiledare. 

  2012 Stefan Löfven blir partiledare. 

Miljöpartiet de gröna (en miljörörelse och kärnkraftsfrågan). Deras partiledare kallas 
språkrör och är oftast två stycken. Miljöpartiet har haft fler språkrör än de som nämns 
nedan. 
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  1981 Miljöpartiet bildas 

  1984 Ragnhild Pohanka och Per Gahrton blir språkrör. 

  1985 Birger Schlaug och Eva Goes blir språkrör. 

  1992 Marianne Samuelsson blir språkrör. 

  2002 Maria Wetterstrand och Peter Eriksson blir språkrör. 

  2011 Åsa Romson och Gustav Fridolin blir språkrör. 

  2016 Isabella Lövin blir språkrör. 

Centerpartiet (ursprungligen medelklassens intressen) 

  1922 Bondeförbundet bildas. 

  1934 Axel Pehrsson Bramstorp blir partiledare. 

  1949 Gunnar Hedlund blir partiledare. 

  1957 byter namn till Centerpartiet. 

  1971 Torbjörn Fälldin blir partiledare. 

  1985 Karin Söder blir partiledare. 

  1987 Olof Johansson blir partiledare. 

  1998 Lennart Daléus blir partiledare. 

  2001 Maud Olofsson blir partiledare. 

  2011 Annie Lööf blir partiledare. 

Liberalerna (frihet) 

  1934 Folkpartiet bildas. 

  1936 Gustaf Andersson i Rasjön blir partiledare. 

  1944 Bertil Ohlin blir partiledare. 

  1967 Sven Wedén blir partiledare. 

  1969 Gunnar Helén blir partiledare. 

  1975 Per Ahlmark blir partiledare. 

  1978 Ola Ullsten blir partiledare. 

  1983 Bengt Westerberg blir partiledare. 

  1990 byter namn till Folkpartiet liberalerna. 

  1995 Maria Leissner blir partiledare. 

  1997 Lars Leijonborg blir partiledare. 

  2007 Jan Björklund blir partiledare. 

  2015 byter namn till Liberalerna. 

Moderaterna (ursprungligen överklassens intressen) 
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  1935 Riksdagshögern bildas 

  1935 Gösta Bagge blir partiledare. 

  1944 Fritiof Domö blir partiledare. 

  1950 Jarl Hjalmarson blir partiledare. 

  1952 byter namn till Högerpartiet. 

  1961 Gunnar Heckscher blir partiledare. 

  1965 Yngve Holmberg blir partiledare. 

  1969 byter namn till Moderata samlingspartiet. 

  1970 Gösta Bohman blir partiledare. 

  1981 Ulf Adelsson blir partiledare. 

  1986 Carl Bildt blir partiledare. 

  1999 Bo Lundgren blir partiledare. 

  2003 Fredrik Reinfeldt blir partiledare. 

  2015 Anna Kindberg Batra blir partiledare. 

  2017 Ulf Kristersson blir partiledare. 

Kristdemokraterna 

  1964 Kristen demokratisk samling bildas. 

  1973 Alf Svensson blir partiledare. 

  1996 byter namn till kristdemokraterna. 

  2004 Göran Hägglund blir partiledare. 

  2015 Ebba Busch Thor blir partiledare. 

Ny demokrati: politiskt riksdagsparti 1991-1994 grundat av Bert Karlsson och Ian 
Wachtmeister. 

Sverigedemokraterna 

  1988 Sverigedemokraterna bildas. 

  1990-talet Mikael Jansson blir partiledare. 

  2005 Jimmie Åkesson 

354 

Modellen visar hur många ur Sveriges befolkning som röstar och är aktiva i politiken. 

  10 milj. Sveriges befolkning 

  7 milj. röstberättigade 

  6 milj. röstar 

  250000 partimedlemmar 
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  6000 kandidater på valsedlar 

  349 valda till riksdagen 

355 

Två liggande skalor visar "Andel röster i procent" och "Antal platser" för dom svenska 
partierna. 

  V: 8,0 %/28 

  S: 28,3 %/100 

  MP: 4,4 %/16 

  C: 8,6 %/31 

  L: 5,5 %/20 

  KD: 6,3 %/22 

  M: 19,8 %/70 

  SD: 17,5 %/SD 

355 

På en karta av Sverige är fördelningen av mandat per valkrets utmärkt. Det blir ganska 
tydligt att det är många fler mandat i södra och mellersta Sverige än i norra Sverige. 

Vill du veta exakt antal så gå in på valmyndigheternas hemsida www.val.se. 

356 

Runt en valstuga på Sergels torg i Stockholm befinner sig massa människor. 

357 

På en valaffisch från 1922 står det "den 27 aug. Avlöningsafton - rösta ja!". På bilden ser 
man en man ligga utslagen på trappan till ett hus. Han har en spritflaska i handen. I 
ytterdörren står en gråtande kvinna med två små barn och tittar på honom. 

357 

Anna Lindh syns på en valaffisch. Hon tycks tala till betraktaren. 

359 

Fyra allvarsamma ledamöter sitter mitt emot Stefan Löfven. 

359 

Detta händer under riksdagsåret. 

  Juli - 

  Augusti - 

  September Riksdagen öppnas. Regeringen lämnar sitt budgetförslag till riksdagen. 
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  Oktober Partiledardebatt. Allmänpolitisk debatt. 

  November Kammaren beslutar om de ekonomiska ramarna för statens verksamhet. 

  December Statsbudgeten beslutas av kammaren. 

  Januari Partiledardebatt. 

  Februari Utrikespolitisk debatt. 

  Mars Beslut om många lagar. 

  April Regeringen lämnar den ekonomiska vårpropositionen. 

  Maj Granskningsdebatt. EU-debatt. 

  Juni Partiledardebatt. 

360 

Den pampiga regeringsbyggnaden Rosenbad ligger vackert vid vattnet i centrala 
Stockholm. På andra sidan ligger riksdagshuset med sin rundade stenfasad. Byggnaderna 
kan nås via Vasabron över vattnet. På fotot syns båda byggnaderna taget en strålande solig 
dag. 

363 

De arbetsgrupper och antal statsråd i dessa som regeringen består av är: 

  Statsrådsberedningen (Statsminister, EU-minister) 

  Justitiedepartementet (2 statsråd) 

  Utrikesdepartementet (3 statsråd) 

  Försvarsdepartementet (1 statsråd) 

  Finansdepartementet (3 statsråd) 

  Socialdepartementet (2 statsråd) 

  Kulturdepartementet (1 statsråd) 

  Infrastrukturdepartementet (2 statsråd) 

  Utbildningsdepartementet (2 statsråd) 

  Näringsdepartementet (2 statsråd) 

  Arbetsmarknadsdepartementet (2 statsråd) 

  Miljödepartementet (1 statsråd) 

363 

På en vägg i riksdagen finns en storbildsskärm som visar voteringsresultatet och en 
uppsättning lampor, en för varje ledamot. Lamporna lyser antingen i gul, röd eller grön färg 
eller är otända. 
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367 

Överst i bilden finns "regeringen" och under denna "departementen". 

På central nivå (riket) i statsförvaltningen finns statliga myndigheter t.ex: Skolverket, 
Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan. 

På regional och lokal nivå i statsförvaltningen finns miljödirektör, länsveterinär, 
länsstyrelser, länsantikvarie, polisregioner, arbetsförmedlingar och servicekontor. 

Servicekontor består av skattekontor och försäkringskassor. 

368 

En till synes mycket glad Göran Persson sitter vid ett bord. Bakom honom på väggen kan 
man se bokstäverna JKL. 

370 

Foto 1 visar en ung barnläkare. Hon böjer sig över en bebis i bara blöjor. Bebisen ligger på 
ett skötbord. Hen skrattar mot läkaren. 

Foto 2 visar en ung lärare med sina elever i bakgrunden. Eleverna sitter i sina bänkar och 
jobbar intensivt med någon skoluppgift. 

371 

Befolkningen utser genom kommunalval Kommunfullmäktige (kommunens riksdag). 

Underställd denna finns Kommunstyrelse (kommunens regering). Denna består av följande 
nämnder och styrelser (kommunens departement): Socialnämnd, Miljö- och 
hälsoskyddsnämnd, Barn- och utbildningsnämnd, Byggnadsnämnd, Kulturnämnd. 

Under dessa nämnder och styrelser finns en kommunal förvaltning som består av 
Socialförvaltning, Vattenverk och Barn- och utbildningsförvaltning. 

Här finns även privata företag där det kan finnas städfirma, hemtjänst och friskola. 

373 

Bilden visar att kommunens inkomster kommer från 

1. Statsbidrag 

2. Inkomstskatt (Invånarna betalar kommunalskatt) 

3. Avgifter (T.ex. avgifter för vatten, renhållning, parkeringsavgifter och barnomsorg) 

För respektive av kommunens utgiftsposter finns cirkeldiagram som visar hur stor andel av 
kommunens utgifter som den posten utgör. 

  Socialtjänst. T.ex. äldreomsorg och försörjningsstöd: ca 30 % 

  Skola. T.ex. lärarlöner, skolmåltider och läroböcker: ca 23 % 

  Kommunens administration. T. ex. kommunkontor: ca 20 % 

  Mark och bostäder. T. ex. kommunalt ägda fastigheter: ca 10 % 
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  Energi, vatten och avfall. T.ex. renhållning: ca 5 % 

  Fritid och kultur. T.ex. idrottshallar, teatrar och bibliotek: ca 5 % 

  Miljö, hälso- och brandskydd. T.ex. brandförsvar: ca 5 % 

  Kommunikationer. T.ex. gatuunderhåll: ca 5 % 

374 

Foto 1. En brandbil i full utryckning. 

Foto 2. En ambulans i full utryckning. 

375 

Foto 1 visar en tallrik med sill. 

Foto 2 visar en snusprilla i påse. 

377 

En större schematisk bild visar Sveriges politiska system på följande sätt. 

Dom ideologier som förknippas med svensk politik är socialismen, ekologismen, 
konservatismen, liberalismen. 

En påverkan sker på partierna från befolkningen, boende och fritid, privata näringslivet, 
massmedier samt organisationer t.ex. fackförbund och intresse organisationer. 

Val sker till EU, Riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. 

Den offentliga sektorn i Sverige utgörs av Riksdagen, regionfullmäktige, 
kommunfullmäktige och staten (Regeringen). Kungen är statschef. 

Under staten lyder: 

Central statlig förvaltning 

• myndigheter t.ex. skolverket, socialstyrelsen, 

• statliga bolag t.ex. sj, apoteket, svenska spel, systembolaget 

Regional och lokal statlig förvaltning 

• länsstyrelser (samhällsplanering, miljöskydd m.m.) 

• myndigheters regionala/lokala organisationer t.ex. polisregioner, 
arbetsförmedlingar och försäkringskassor 

Regioner: 

• regionstyrelse 

• regionförvaltning t.ex. sjukvård, kollektivtrafik 

Kommuner: 

• kommunstyrelse 

• kommunal förvaltning t.ex. socialtjänst, skola, vatten, gator och renhållning 
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Den offentliga sektorns åtgärder rör befolkningen, boende och fritid, privata näringslivet. 

380 

Några barn leker i ett vrak av ett flygplan. 

383 

Här kommer en sammanställning och lista på NATO-länder. De delas in i tre kategorier. 

1. NATO:s medlemsländer (de flesta i Europa Nordamerika och Grönland), 

2. samarbetspartner och 

3. länder som dialog förs med. 

Lista på länder 

1. NATO:s medlemsländer: Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Kanada, 
Luxemburg, Nederländerna, Norge, Portugal, Storbritannien, USA, Grekland, 
Spanien, Turkiet, Tyskland, Albanien, Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, 
Montenegro, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern. 

2. Samarbetspartner: Sverige, Finland, Ryssland, Irland, Schweiz, Österrike, Ukraina. 

3. Länder som förs dialog med: Marocko, Algeriet, Mali, Egypten, Israel, Jordanien. 

385 

Flera demonstrationsplakat hålls upp inför kameran. Många människor har samlats. Längst 
fram ser man en ung kvinna i hijab. 

387 

Den internationella politikens aktörer, mål och medel är: 

  Aktörer: stater, mellanstatliga organisationer, icke-statliga aktörer 

  Mål: säkerhet, ekonomisk tillväxt, makt/inflytande, idéer/värderingar 

  Medel: militärmakt, ekonomi, psykologi, kultur 

389 

Tomma stolar står prydligt runt det runda bordet. 

390 

Man ser tre pojkar spela cricket. Enkla pinnar är nedstuckna i marken, som markeringar. 
Pojken längst fram är barfota. I bakgrunden går några oxar och nosar i sanden. 

391 

Nordiska ministerrådets har tio olika råd: 

  arbetsliv 

  näringsliv, energi och regionalpolitik, kultur 

  lagsamarbete 
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  utbildning och forskning 

  jämställdhet 

  miljö 

  social- och hälsopolitik 

  ekonomi- och finanspolitik 

  fiskeri, jordbruk m.m. 

392 

Här kommer en sammanställning och lista på EU-länder. De delas in i tre kategorier. 

1. Medlemsstater 2003 

2. Nya medlemsstater 

3. Kandidatländer 

Här kommer listan: 

1. Medlemsstater 2003: Sverige, Finland, Danmark, Belgien, Frankrike, Italien, 
Luxemburg, Nederländerna, Tyskland, Irland, Storbritannien, Grekland, Portugal, 
Spanien, Österrike. 

2. Nya medlemsstater: Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, 
Slovenien, Tjeckien, Ungern, Bulgarien, Rumänien, Kroatien. 

3. Kandidatländer: Albanien, Montenegro, Serbien, Kosovo, Nord Makedonien, 
Turkiet. 

395 

I mitten av ett organisationsschema finns Europeiska rådet. Detta är nära knutet till 
Europaparlamentet, Kommissionen och Europeiska centralbanken. Övriga institutioner är 
Domstolen, Revisionsrätten och Europeiska rådet. 

397 

Det är full vinter och snö. Ett par snögubbar syns skymta. Fullt med folk står utanför de 
resta tälten. 

399 

Generalförsamlingen består av Internationella domstolen, Säkerhetsrådet och 
Sekretariatet. 

Under dessa finns Ekonomiska och sociala rådet (ECOSOC) som är indelat i: 

Fackorgan: ILO, FAO, UNESCO, WHO, IMF, IDA, IBRD, m.fl. 

Underorgan: UNCTAD, UNICEF, UNHCR, WFP, UND, UNRWA, m.fl. 
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400 

En mycket känd järnskulptur, Non-Violence, föreställer en pistol vars pipa böjts som en 
knut. Skulpturen har gjorts i olika storlekar och finns i många städer både i Sverige och 
utomlands. 

401 

FN:s blåa flagga vajar i vinden. 

403 

Flera personer, män och kvinnor, står upp och tycks diskutera till höger och vänster. Några 
av männen har kavaj och slips, damerna klänning och några herrar bär en rock med vackert 
rött foder. 

404 

Symbolen för den röda kristallen ser ut som en röd, tjock kvadratisk ram vars ena hörn är 
riktat rakt upp. 

405 

Jättelika militärfordon med robotar kör på Moskvas gata. Runt står massa människor och 
tittar på. 

411 

I ett kargt, snötäckt bergigt landskap med havet bakom sig där har någon rest ett enkelt 
tält. Den brittiska flaggan är hissad på en enkel träpinne. 

413 

Ett litet barn står med hjälm, gevär och palestinasjal runt halsen. Hen står mitt på en 
asfalterad yta lutad mot en rostig tunna. Flera stridsfordon syns i bakgrunden. 

414 

Modellen för konfliktanalys - schema 

1. Konflikt (förlopp, aktörer, aktörernas mål och medel) 

2. Orsaker 

3. Konsekvenser 

4. Åtgärder 

415 

Modell för konfliktanalys. Modellen indelas i fyra delar. 

1. Situation/fenomen (förlopp, aktörer - mål och medel, sammanhang) 

2. Orsaker (bakomliggande, utlösande) 

3. Konsekvenser (kortsiktiga, långsiktiga) 
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4. Åtgärder (hur hanterades konflikten? Vad kunde göras?) 

Schemat delas in i fem nivåer. 

a. individ 

b. grupp 

c. nationell 

d. mellanstatlig 

e. system 

Dessa delar och nivåer kan kombineras utefter vad som skall analyseras. 

Vill jag ta reda på t.ex. vilka åtgärder (grupp 4) som skall göras måste jag veta på vilken nivå 
t.ex. individnivå (nivå a). 

Här följer hur man skall tänka för varje grupp beroende på nivå. 

1. Situation/fenomen (förlopp, aktörer, aktörernas mål och medel) 

Denna grupp har bara en nivå - Beskriv kort konfliktens nivå. Vilka aktörer (stater, grupper, 
organisationer, ledare) är eller var inblandade? Vilka är eller var deras mål och medel? Hur 
passar konflikten in i ett större sammanhang? 

2. Orsaker (bakomliggande, utlösande): 

a. individ - Ledarnas karaktärer som konfliktorsak t.ex. Stalins paranoia, Hitlers 
storhetsvansinne eller olika ledares svaghet gentemot påtryckargrupper. 

b. grupp - Orsaker på gruppnivå kan vara olika milisgruppers agerande, etniska 
gruppers strävande, lobbygruppers intressen. Det kan även handla om ekonomi, 
social status, utbildning. 

c. nationell - Orsaker på samhällsnivå är t.ex. klassklyftor eller att vissa grupper 
premieras. 

d. mellanstatlig - Vilka orsaker kan vi finna i relationer mellan stater? Status, 
rangordning, ekonomi, resurser, ideologi, historia, religion etc. 

e. system - kan vara orsaker gällande hela världssystemet eller regionala system. Öst 
mot väst, syd mot nord, FN:s ineffektivitet som fredsmäklare etc. 

3. Konsekvenser (kortsiktiga, långsiktiga): 

a. individ - Hur har ledarnas ställning inom landet eller den egna gruppen förändrats? 

b. grupp - Hur har olika gruppers villkor förändrats? 

c. nationell - Hur har samhället förändrats? 

d. mellanstatlig - Hur har relationerna mellan olika stater förändrats? 

e. system - Hur har systemet förändrats? Hur har staters, gruppers och ledares 
ställning inom systemet förändrats? 

4. Åtgärder (hur hanterades konflikten? Vad kunde göras?): 
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a. individ - Kan ledarna handlat annorlunda politiskt, ekonomiskt eller beträffande 
kulturellt utrymme? 

b. grupp - Hur har olika grupper kunnat handla för att undvika konflikt utan att förlora 
för mycket? 

c. nationell - Hur kan man förändra samhället för att undvika konflikt? Vad är politiskt 
möjligt? 

d. mellanstatlig - Hur kan/kunde andra stater kunnat agera? Kunde de använda 
medling, militär, intervention, bojkott etc. 

e. system - Vad gör FN, EU, NATO etc? Hur borde de agera? Hur kan man förebygga 
konflikt på systemnivå? 

417 

Bilden visar hur Storbritanniens politiska system är uppbyggt och ett fotografi på Theresa 
May. 

419 

Det amerikanska politiska systemets uppbyggnad. 

Bland folket finns både registrerade väljare och ej röstberättigade. 

Det finns tre val till följande delar i organisationen: 

1. Elektorer till president (4 år) (verkställande)) 

2. Delstatsparlament. 

3. Kongressen: senaten (6 år), representanthuset (2 år) 

Presidenten nominerar Högsta domstolen (livstid) som är "dömande". 

Kongressen som är "lagstiftande" godkänner valet till Högsta domstolen. 

421 

Det tyska politiska systemets uppbyggnad. 

Folket deltar i två val. Till parlamentet och delstatsparlamentet (lanttag). 

Parlamentet består av Förbundsdagen och Förbundsrådet ("senat"). Delstatsparlamentet 
utser delstatsregeringen som är underställd Förbundsrådet. Förbundsrådet styr också 
Författningsdomstolen. Förbundsdagen styr Förbundskansler + regering och presidenten. 

423 

Bilden visar hur Kinas parlament är organiserat och utses. 

Folket deltar i följande fyra val: 

  Folkkongresser i län (3 år) 

  Folkkongresser i större städer (3 år) 

  Folkkongresser i mindre städer (3 år) 
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  Folkkongresser i landsbygdskommuner (3 år) 

Folkkongresser i län och större städer utser genom direkta val 

Folkkongresser i 23 provinser, 5 autonoma regioner och 4 städer. 

Över dessa och Folkets befrielsearmé finns Nationella folkkongressen Ca 3 000 st (5 år). 

Ovanför Nationella folkkongressen finns Nationella folkkongressens permanenta utskott. 
Ca 200 st. 

Underställda Nationella folkkongressen är: 

• President och vice president (5 år, max två perioder) 

• Statsrådet (regeringen) ca 45 st inkl. premiärministern (max 10 år) 

• Centrala försvarskommissionen (5 år) Leder Kinas väpnade styrkor indirekta val 

424 

En man i turban står bakom en pult. Bredvid syns tre kvinnor i slöja. 

425 

Bilden visar hur Irans politiska system är organiserat och utses. 

Folket deltar i tre val, till parlamentet (290 st), presidentval och Expertförsamlingen 86 st. 

Presidenten utser och parlamentet godkänner regeringen. 

Expertförsamlingen utser högste ledaren som utser Högsta dömande rådet 5 st och 
Nationella försvarsrådet 7 st. 

Väktarrådet 6 st jurister 6 st religiösa utses av högste ledaren och Högsta dömande rådet. 

426 

Ett analysschema för jämförelse av styrelseskick i fem länder. Ett land i taget redovisas 
med följande fakta, statstyp, statsskick, parlamentarism / ej parlamentarism, statschef, 
folkrepresentation, vem är verkställande, författning, juridiskt system, valsystem och vem 
har makt. 

  Sverige: enhetsstat, parlamentarisk monarki, parlamentarism, monark, riksdag med 
en kammare, verkställer statsminister + regering, skriven författning, skrivna lagar / 
förordningar och prejudikat, proportionella val i flermansvalkretsar, statsminister 
stor makt. 

  Storbritannien: enhetsstat, parlamentarisk monarki, parlamentarism, monark, 
riksdag med två kammare, verkställer premiärminister + regering, oskriven 
författning, sedvanerätt och prejudikat, majoritetsvalval i enmansvalkretsar, 
premiärminister stor makt. 

  USA: federal stat, republik, ej parlamentarism, president, kongress med två 
kammare, verkställer president + regering, skriven författning, sedvanerätt och 
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prejudikat, majoritetsvalval i enmansvalkretsar, maktdelning mellan president, 
parlament och HD. 

  Tyskland: federal stat, republik, parlamentarism, president, parlament med två 
kammare, förbundskanslern + regering, skriven författning, författningsdomstol, 
kombination av majoritetsvalval och proportionella val, förbundskanslern har makt. 

  Kina: enhetsstat, kommunistisk folkrepublik, parlamentarism, president, nationella 
folkkongressen med kammare, verkställer premiärminister + regering, skriven 
författning, skrivna lagar, folket väljer endast till lägre nivåer, kommunistpartiet 
stor makt. 

  Iran: enhetsstat, islamsk republik, parlamentarism för regeringen, ej 
parlamentarism för presidenten, president, majlis med en kammare, verkställer 
president + regering, skriven författning, Sharia skall utgöra grunden för lagar, 
majoritetsval i två omgångar, direktval, högste ledaren och väktarrådet har stor 
makt. 

433 

Bilden illustrerar hur "mening" består av de tre delarna "människan", "budskap och 
information" och "socialt/kulturellt sammanhang". 

436 

En ung man i kockkläder gör en gest med handen. Han sätter ihop fingertopparna på 
tumme och pekfinger och håller de andra fingrarna rakt upp. Han signalerar perfekt enligt 
svenska värderingar. 

436 

En kommunikationsmodell. Sändaren och mottagaren består båda av kunskap, attityder, 
personlighet, erfarenheter och känslor. Sändarens budskap kodas och avkodas sen av 
mottagaren. 

437 

En kommunikationsmodell. Ett "budskap" når "mottagaren" som i sin tur ger "feedback" 
tillbaks till sändaren. 

437 

En kommunikationsmodell. Budskapet från sändaren påverkas av "störningar". Budskapet 
tas emot av mottagaren påverkade av "intresse, kunskap, värderingar". 

440 

En polis skjuter mot en springande man. 

441 

Fem ungdomar sitter tillsammans. Alla tittar på sin iPhone. 
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442 

Flera personer, mest barn sitter på pinnstolar och tittar på en svartvit TV. 

443 

Själva skärmen är stor som en låda. Tangentbordet sitter löst och är mycket större och 
tjockare än dagens tangentbord. 

443 

Människorna bredvid den första datorn ser mycket små i jämförelse. 

443 

En tjej med VR headset och handkontroll testar ett spel. 

445 

En leende Donald Trump och gör tummen upp. Han signalerar "bra". 

448 

En ung kvinna skriker i en megafon. 

451 

Ett gevär ligger i sanden på marken. 

454 

Bilden illustrerar hur värderingar består av kunskap, handling och känslor och fördomar av 
vinklad information och bristande/begränsad kunskap, känslor och handling. 

456 

Cirkeldiagram. 

  Utomhusreklam & butiksmedia 5 % 

  Tryckta kataloger 0,1 % 

  Direktreklam 9 % 

  Tryckta intressemedier (tidskrifter inkl. reklambilagor & gratistidskrifter) 4 % 

  Tryckta nyhetsmedier (dagspress inkl. reklambilagor & gratistidskrifter) 14 % 

  Bio 0,5 % 

  Radio 3 % 

  Tv 15 % 

  Internet 51 %  

457 

Bilden visar reklam för rosafärgade dockskötbord, docka, prinsessklänning, docksulky m.m. 
Ett barn är utklädd som Spider Man och drar en rosa dockvagn. 
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459 

Ett fotografi på en onaturligt smal flicka i kortärmad skjorta och moderiktiga jeans. 

459 

Fotografierna på två män har manipulerats. Man ser före- och efterbilder. Näsa och kinder 
har blivit tjockare, ansiktet mer avlångt och djupa skuggor kring ögonen har lagts till. 

459 

I mitten av bilden sitter en pojke med en iPad. Två flickor tittar leende mot honom och 
hans iPad. I övre högra hörnet sitter en pojke men döljs bakom ena flickan. 

460 

Bob Dylan i solglasögon mottager medalj av Obama. 

461 

Ett cirkeldiagram med följande värden: 

  Ljudböcker 1 %  

  Tidskrifter (via internet) 1 % 

  Radio (webb/podd) 2 % 

  Text-tv 1 % Videoklipp (strömmande) 2 % 

  Film (exkl. bio och traditionell tv) 3 % 

  Tidskrifter (tryckta) 3 % 

  Dagstidningar (via internet) 3 % 

  Dagstidningar (tryckta) 5 % 

  Böcker (tryckta) 5 % 

  Tv (via internet) 8 % 

  Musik 14 % 

  Sociala medier 14 % 

  Radio (traditionell) 19 % 

  Tv (traditionell) 19 % 

463 

I en gigantisk sal finns långa rader av bord och stolar. Vid varje sittplats finns en dator. 
Hundratals ungdomar sitter i mörkret och spelar. 

465 

Två leende kvinnor håller om varandra. 
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467 

En ung kvinna med piercing i underläppen och långt rött hår sitter leende bakom en 
mikrofon. 

470 

En tjej sitter och surfar på en iPad. 

474 

Ett uppslag i en tidning visar en person som står med utsträckta armar. Ovanför står texten 
"okända spelen som ger miljoner". 

475 

Ett cirkeldiagram med följande värden: 

  Kanal 5 4 % 

  TV3 4 % 

  Övriga** 6 % 

  SVT2 7 % 

  TV4 22 % 

  SVT1 26 % 

  Small 33* 3l % 

477 

Den mörkhyade kvinnan i kritvita brudklänningen sitter på ett bord. Bredvid sitter en man i 
ansat skägg och högtidskläder. De är omgivna med vissnande höstlöv. 

481 

Ett par polisbilar står parkerade utanför en radhuslänga. Området är avspärrat. Två 
polismän står på den snöiga gatan. 

482 

På trappstegen på en enkel trätrappa står skyltar med texterna "Latte", "Mocha", 
"Espresso", "Cappucino". Uppe på räcket hänger en skylt med texten "free Wifi". 

487 

Ett stapeldiagram visar andel av tittartid (%) med följande värden: 

  Sveriges Television/UR 35 % 

  TV4-gruppen 32 % 

  Viasat/MTG 12 % 

  Discovery Networks 11 % 
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  Viacom 3 % 

  FOX 2 % 

  Disney 1 % 

  Time Warner 1 % 

490 

En filmkamera filmar en talare. 

492 

Bilden visar följande nyhetsflöde över "händelser i världen": 

1. Nyhetsbyråernas korrespondenter ute i världen gallrar och värderar 

2. Nyhetsbyråerna AP, Reuters, AFP, Itar-Tass m.fl. gallrar och värderar 

3. TT gallrar och värderar 

4. Nyhetsredaktionen gallrar och värderar 

5. Till slut når nyheten mottagaren som gallrar och värderar 

6. Vad blir kvar? 

493 

Bild 1 visar en sal med 30-40 sjukhussängar med patienter. 

Bild 2 visar trappan till ett flygplan och en bår på hjul. Patienten ligger som i en plasttunnel. 
Sjukvårdarna bär vita heltäckande overaller med mask för ansiktet. En ambulans står 
parkerad med öppna bakdörrar. 

495 

Terrororganisationen Boko Haram genomförde en omfattande massaker i Nigeria i januari 
2015. På sociala medier upprördes många av att de traditionella medierna rapporterat så 
lite om denna händelse i jämförelse med dåden i Paris samma månad. Då började bilder 
som denna* att cirkulera. Organisationen Africa Check kunde visa att bilden visade något 
helt annat, nämligen en katastrof 2010 i Kongo där en oljetank exploderat och människor 
bränts ihjäl. Boko Harams massaker var fortfarande lika hemsk, men bilden var alltså inte 
ett bevis på detta. 

På marken ligger fullt med döda människor. Längre bort vid ett enkelt stenhus står flera 
människor och tittar på resultatet av massakern. 

498 

Bild på en koreansk dataskärm. Ikonerna längst ner är 11 stycken. 

499 

En man går i ett serverrum. 
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501 

Någon håller ett plakat med bilder och text rörande en journalist. 

501 

Pressfrihet i världen ser olika ut. Här är några av länderna listade enligt Reportrar utan 
gränsers gradering. 

  Bra - anses den vara i Norden, norra Europa, Kanada, Grönland, Namibia och 
Mongoliet. 

  Acceptabelt - anses det vara i USA, Storbritannien, Sydafrika, Niger, Nigeria, 
Australien. 

  Vissa problem - anses vara i stora delar av Sydamerika, Sudan, Etiopien, 
Mauretanien, Guinea Madagaskar, Italien, Balkan, Japan. 

  Svår situation - anses det vara i Ryssland, stora delar av norra Asien, Indien, norra 
delarna av Afrika, Thailand, Vietnam, Indonesien. 

  Väldigt svår situation - anses råda i Sudan, Saudiarabien, Yemen, Oman, Iran, 
Turkmenistan, Afghanistan, Uzbekistan, Kina och Nordkorea. 

502 

Längs en gata hänger flaggor och reklam i färgglada färger. Gatan leder upp mot ett 
monument i sten med pelare som bär upp en skylt där det står RAMOJI. 

508 

En person sitter vid sin dator och har en iPhone i handen. 

512 

Samhällsvetenskaplig analysmetod. Modellen delar i fyra delar. 

1. Fenomen, situation eller företeelse 

2. Orsaker 

3. Konsekvenser 

4. Åtgärder 

Sammanfattningsvis kan detta beskrivas på följande sätt: 

Orsakerna (2) ger upphov till Fenomen, situation eller företeelse (1) som i sin tur kan 
resultera i Konsekvenser (3). Situationerna (1) kan lösas med Åtgärder (4). 

517 

I en lång pelarsal står massor med bokhyllor i två våningar. 

526 

En kille sitter med ett förstoringsglas för ögat. Ögat ser jättestort ut. 
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527 

Samhällsvetenskapliga undersökningar kan göras på följande sätt. 

  Steg 1 Planering: ämne, kunskapsöversikt, syfte / hypotes, (frågeställningar), 
material och metod. 

  Steg 2 Materialinsamling: urval, representativitet, relevans. 

  Steg 3 Materialbearbetning: Sålla, sortera, strukturera, analysera och tolka, 
sammanställa resultaten. 

  Steg 4 Diskussion och slutsats: diskutera resultat och dra slutsats. 

528 

En trattformad teckning är indelad i följande delar från toppen till botten av tratten: 

1. Allmän nyfikenhet 

2. Ämne 

3. Kunskapsöversikt 

4. Syfte 

5. Frågeställningar eller hypoteser 

6. Material och metod 

De första fem delarna utgör "problemformulering". 

531 

En man och en kvinna sitter vid ett bord och pratar. 

544 

Forskningsprocessen illustreras genom de steg som går från "idé" till "genomförande". 

Från idén går följande flöde: ämne, syfte, frågor, metod, material och vidare till 
genomförande: insamling o bearbetning av material. 

I genomförandet ingår käll & materialkritik och metodkritik. Genomförandet ger ett 
"resultat" där man frågar sig "är alla frågor besvarade?". 

Resultatet leder till "slutsatser" där man frågar sig "har syftet nåtts?" 

Till slut sker en "presentation". 

556 

En kvinna sitter med en bok i knät och tittar ut genom ett fönster. 

558 

En modell för vetenskapligt förhållningssätt kan bygga på tre bitar systematik, kreativitet 
och kritik. Så här kan du jobba med dessa: 

1 Systematik: 
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  Inhämta, sålla och sortera information. Bearbeta - tolka, analysera och jämföra. 

  Värdera, utvärdera och bedöma. 

  Systematisera / abstrahera (bygga mönster, sammanhang, modeller och teorier). 

  Diskutera och dra relevanta och väl underbyggda slutsatser. 

  Kommunicera, samarbeta, presentera. 

2 Kreativitet: 

  Nyfikenhet 

  Fantasi 

  Entreprenörskap 

  Engagemang 

3 Kritik: 

  Ifrågasätta information 

  Granska källor 

  Granska argument 

  Ifrågasätta tolkningar, slutsatser och värderingar 

565 

En tecknad bild på en folkmassa håller upp massa plakat. Plakaten är helt vita som oskrivna 
blad. 

568 

En modell visar sambandet mellan "Teori (modell)" och "samhället (den empiriska 
verkligheten)". Från samhällets begrepp och fenomen leder "induktion (bygga teorier 
utifrån empiri)" till teori/modell. Från teori/modell leder sedan "deduktion (pröva teorier 
mot empirin)" tillbaks till samhället och dess begrepp och fenomen. 
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