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ODJUR, GUD ELLER 
MÄNNISKA?
För drygt 2 300 år sedan skrev den grekiske filosofen 
Aristoteles:

Den som helt och hållet kan stå utanför samhället 
är antingen ett odjur eller en gud.

De flesta av oss är varken odjur eller gudar. Vi är 
vanliga människor som lever i samhällen där vi måste 
lösa problem, hantera konflikter och samarbeta. 
Samhället är vår spelplan från födseln ända in i 
döden. Genom samhällskunskap får vi bättre förstå-
else både för spelplanens utformning, våra med- och 
motspelares motiv och de regler som styr spelet. Att 
vara medborgare utan kunskaper om hur samhället 
funkar är som att slå sig ner vid ett pokerbord utan 
att vare sig kunna spelreglerna eller känna igen 
kortens valörer.

Den här boken vill bidra till att ge er de kunskaper 
och förmågor som anges i kursplanerna för ämnet 
samhällskunskap. (Se tabellen och bedömningsmatri-
sen här intill.) Dessutom hoppas vi att boken väcker 
ert intresse för att själva undersöka samhällsfenomen, 
tänka kritiskt, granska makthavare, försvara era rät-
tigheter och åstadkomma förändring. Samhället och 
dess spelregler är något som vi skapar tillsammans, 
varje dag.

Johan Eriksson, huvudförfattare och journalist
Anna Thorstensson, redaktör och lärare

SÅ KAN NI ANVÄNDA BOKEN
Boken täcker Skolverkets kunskapskrav för gymnasie-
kurserna samhällskunskap 1, 2 och 3. Kapitlen är 
fristående och kan läsas i valfri ordning.

Varje kapitel inleds med en ”rivstart”, där ni snabbt 
kommer igång med det aktuella ämnesområdets stora 
frågor. Frågorna kan också användas när ni har läst 
klart ett kapitel, för att resonera om vad ni har lärt er 
och hur de nya kunskaperna har påverkat er syn på 
olika samhällsfrågor.

Innehållet sammanfattas i slutet av varje kapitel 
med hjälp av nyckelbegrepp och instuderingsfrågor. 
Genom att repetera betydelsen av nyckelbegreppen 
kan ni kontrollera att de grundläggande, redogörande 
faktakunskaperna sitter. Instuderingsfrågorna ställer 
högre krav på er förmåga att analysera, göra jämfö-
relser, dra slutsatser och byta perspektiv. När ni löser 
instuderingsfrågorna kan ni ta stöd av bedömnings-
matrisen (s. 7–9) för att kontrollera vad som krävs för 
att uppnå kunskapskrav för olika betygsnivåer (E–A). 
Instuderingen avslutas med en eller två ”stora frågor”, 
som kan användas för att examinera ett helt avsnitt 
eller ett kapitel. 

Dessutom innehåller boken ett stort antal 
tematiska ”uppdrag”, där ni får pröva på samhälls-
vetenskaplig forskning och medborgerlig granskning 
i praktiken. Uppdragen använder sig av metoder 
som dels presenteras i bokens inledande kapitel 
”Samhällsvetenskaplig metod”, dels i de efterföljande 
kapitlen.

Ytterligare stöd för både lärare och elever kan 
ni hitta på bokens webbsida, naforlag.se, samt i den 
referenslista som ligger på s. 436.
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Vetenskapligt förhållningssätt 1 + samtliga 
övningar och 

uppdrag

Metoder för att samla in och 
bearbeta information

Samtliga, men 
särskilt kap. 1

Använda samhällsvetenskapliga 
begrepp, teorier, modeller och 
metoder

Samtliga, men 
särskilt kap. 1

Söka, strukturera, värdera, kritiskt 
granska och presentera information 
från olika källor

Samtliga, men 
särskilt kap. 1 

och 3

Förmåga att analysera samhälls-
frågor och identifiera orsaker och 
konsekvenser

Samtliga, men 
särskilt kap. 1

Sociala förhållanden, makt och 
jämställdhet

2

Gruppers och individers identitet, 
relationer och livsvillkor utifrån 
kategorier, t.ex. kön, sexualitet, 
klass, etnicitet, nationalitet och 
kulturell tillhörighet

2

Mediers innehåll och nyhets-
värdering samt informationstekni-
kens roll i samhället

3

Massmedias och informations-
teknologins påverkansmöjligheter

3

Historiska förutsättningar för 
samhället

Samtliga

Demokrati och demokratimodeller 4

Maktfördelning och påverkans-
möjligheter utifrån olika demokrati-
modeller och den digitala teknikens 
möjligheter

Samtliga, men 
särskilt kap. 4

Samhällets organisation från lokal 
till global nivå

6–8

Aktivt deltagande i samhällslivet och 
medborgarnas möjlighet att påverka 
politiska beslut på olika nivåer

Samtliga,  
men särskilt  

kap. 4, 6 och 8.

Ideologier och politik samt 
koppling till samhällsbyggande och 
välfärdsteorier

5, 9

Internationella och nordiska 
samarbeten

6–8

Mänskliga rättigheter, inklusive 
barn och ungdomars rättigheter, 
samt hur de förhåller sig till stat och 
individ

4,9

Individuella och kollektiva rättig-
heter samt hur de kan utkrävas

8

Folkrätten i väpnade konflikter, 
internationell humanitär rätt och 
skyddet för civila under krig

8

Resurser, hållbar utveckling och 
miljömässiga förhållanden

7–8

Försörjning, tillväxt och före-
tagande, resursanvändning och 
resursfördelning

7

Arbetsmarknad, arbetsmarknadens 
parter och deras betydelse för 
samhällsutvecklingen

7

Samhällsekonomi, ekonomiska 
strukturer och förhållanden i Sverige 
och internationellt

7–8

Hur privatekonomin påverkas av 
samhällsekonomiska förändringar

7

Arbetsliv, arbetsrätt, anställnings-
villkor och arbetsmiljö

7

Privatekonomi, inkomster, utgifter, 
tillgångar och skulder

7

Konsumenträtt samt konsumtion i 
förhållande till behov och resurser

7

Ämnes- och kursplanens  
innehåll SH1b Bokens kapitel
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Ämnes- och kursplanens  
innehåll SH2 Bokens kapitel

Nationalekonomiska teorier utifrån 
historiska villkor (ex. merkantilism, 
ekonomisk liberalism, marxism, 
keynesianism och monetarism)

7 (särskilt s. 
337ff)

Frågor om tillväxt, makt, inflytande, 
ett hållbart samhälle, miljö och 
resursfördelning i relation till de 
ekonomiska teorierna

7, samt delar av 
kap. 2 (makt) och 

5 (ideologier).

Det nutida samhällets politiska 
utveckling utifrån historiska 
ideologiska villkor (t.ex. mänskliga 
rättigheter, nationalism, kolonialism 
och jämställdhet)

5–8

Frågor om aktörens handlingsfrihet 
kontra strukturella villkor

Kap. 1, samt 
uppdrag s. 270

Tematisk fördjupning i 
samhällsfrågor

Se bokens 
uppdrag, 

metodavsnitt 
samt avsnitten 

rubricerade 
”Perspektiv på”. 

Källkritisk granskning, tolkning 
och värdering av information från 
olika medier och källor i arbetet 
med komplexa samhällsfrågor; 
Källhänvisning enligt vanliga system

Ingår i samtliga 
kapitel, men 

särskilt kap. 1 
och 3.

Ämnes- och kursplanens  
innehåll SH3 Bokens kapitel

Globalisering samt analys av utma-
ningar som individen, nationen och 
jorden står inför i en globaliserad 
värld

8, särskilt 
s. 370ff.

Introduktion av vetenskapsteori 1, särskilt s. 39ff.

Hur vetenskapliga begrepp används 
i samhällsdebatten och påverkar 
individens syn på sig själv, på andra 
och på det omgivande samhället

Samtliga kapitel, 
men särskilt i kap. 
1 och 3.

Muntlig och skriftlig presentation i 
olika former och med olika tekniker 
som är vanliga inom området, till 
exempel debatter, debattartiklar, 
rapporter och essäer

Ingår i flera av 
uppdragen samt i 
kap. 1, s. 34f.
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KUNSKAPSKRAVEN
Nedan presenteras exempel på kunskapskrav för olika 
betygsnivåer. Kraven utgår från tre typer av uppgifter: 
redogörande, analyserande och undersökande. Vi 
använder ”ideologierna” som exempel, men kraven 
gäller även för andra delar av kursernas centrala 
innehåll. Istället för ”ideologierna” skulle det alltså 
kunna stå exempelvis ”demokrati”, ”makt” eller 
”samhällsekonomi”.

Redogörande uppgifter
Redogörande uppgifter innebär att du ska kunna åter-
berätta och redogöra för faktauppgifter och begrepp 
som hänger samman med ideologierna, eller annat 
centralt innehåll i kursen. Exempel: ”Berätta – vad är 
en politisk ideologi?”

• Betyget E: Du redogör för ideologierna på ett 
enkelt och översiktligt sätt. Du återger fakta och 
kan definiera både ”ideologi” och övriga nyck-
elbegrepp som hör samman med ideologierna. 
Du använder nyckelbegrepp i dina svar och ger 
några exempel på vad begreppen står för.

• Betyget C: Du uppfyller kraven för betyget E–D. 
Din redogörelse är dessutom utförlig, med många 
exempel och faktauppgifter som är relevanta för 
att förstå ideologiernas politiska funktion. Du 
ger precisa definitioner av alla nyckelbegrepp, 
gör jämförelser och diskuterar hur ideologierna 
hänger samman med andra samhällsvetenskap-
liga fenomen, teorier och begrepp.

• Betyget A: Du uppfyller kraven för betyget E–B. 
Redogörelsen är dessutom nyanserad, vilket bety-
der att du problematiserar begreppen, använder 
ett precist och varierat språk och redogör för ide-
ologierna utifrån olika perspektiv. Exempel: du 

redogör för teorier om ideologiernas uppkomst, 
beskriver olika aspekter av ämnet samt varierar 
framställningen med hjälp av olika analysnivåer, 
tidpunkter och platser. 

Analyser och resonemang
Analyserande och resonerande uppgifter kräver 
kunskaper om samhällsvetenskapliga samband, 
jämförande metoder, orsaker och effekter. Du måste 
även här kunna redogöra för och använda nyckel-
begreppen. Dessutom ska du resonera om hur olika 
samhällsvetenskapliga fenomen, begrepp och teorier 
hänger ihop. Exempel: ”Analysera ideologiernas 
samband med olika ekonomiska system.”

• Betyget E: Du kan visa på enkla samband mellan 
de politiska ideologierna och andra fenomen. 
Exempel: du kan koppla samman de politiska 
ideologierna med ekonomiska teorier och 
system. Du drar slutsatser om sambanden mellan 
ideologi och ekonomi, men är inte så exakt eller 
utförlig i ditt resonemang.

• Betyget C: Du uppfyller kraven för betygen E–D. 
Ditt resonemang är dessutom utförligt, med 
många relevanta exempel och faktauppgifter 
som du använder för att ge stöd för välgrundade 
påståenden, jämförelser och slutsatser om 
sambanden mellan ideologier och ekonomiska 
teorier. 

• Betyget A: Du uppfyller kraven för betygen E–B. 
Dina resonemang och slutsatser är dessutom 
nyanserade, vilket betyder att du problematiserar 
begrepp, använder ett precist och varierat språk 
och varierar och fördjupar ditt svar med hjälp 
av olika perspektiv. 
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Uppdrag och egna undersökningar
Genom uppdrag och egna undersökningar får ni på 
egen hand arbeta med samhällsfrågor. Det innebär att 
ni ska kunna inhämta fakta, sammanställa, analysera 
och presentera resultatet. Under arbetet använder ni 
samhällsvetenskapliga metoder, som enkäter, inter-
vjuer, källkritik och presentationstekniker. Exempel: 
”Beskriv och analysera stödet för olika politiska ideo-
logier i din kommun. Presentera resultatet genom ett 
blogginlägg eller en debattartikel”

• Betyget E: Du visar med viss säkerhet att du kan 
söka, granska, tolka och presentera information 
från olika källor. Du använder dig av nyckel-
begrepp och relevanta samhällsvetenskapliga 
teorier. Du anger vem som står bakom källorna, 
gör källhänvisningar och för enklare resonemang 
om källornas relevans och trovärdighet.

• Betyget C: Du uppfyller kraven för betygen 
E–D. Dessutom bygger ditt arbete på flera olika 
källor, som du jämför och värderar med stöd av 
välgrundade resonemang om källornas relevans 
och trovärdighet. Din analys och presentation 
är självständig: ditt arbete bygger på de angivna 
källorna, men de resonemang och formuleringar 
du presenterar är resultatet av ditt eget arbete.

• Betyget A: Du uppfyller kraven för betygen 
E–D. Hela ditt arbete är dessutom nyanserat du 
visar att du kan beskriva frågeställningen som 
undersöks med hjälp av flera olika perspektiv.

Saker att tänka på
När din lärare ska bedöma vilka kunskapskrav du 
når upp till kommer hen att titta på många faktorer. 
Vi har redan nämnt några i samband med kunskaps-
kraven. Nedan sammanfattar vi bedömnings-
grunderna i en liten checklista:

• Bredd: Längre svar med många relevanta 
faktauppgifter visar på en högre kunskapsnivå än 
korta svar med få faktauppgifter. 

• Djup: Resonemang i flera led, som visar på 
olika typer av samband, likheter och olikheter 
ger högre betyg än om du för korta och enkla 
resonemang.

• Nyckelbegrepp: Om du använder samhälls-
vetenskapliga nyckelbegrepp snarare än bara 
”vardagsspråk” har du större chans till att nå 
högre kunskapsnivåer.

• Nyanseringar: Det är bra om du kan ”vrida och 
vända” på ämnet, byta perspektiv och uttrycka 
dina resonemang med ett rikt och varierat språk.

• Konkreta exempel: Ge stöd för dina resonemang 
med många konkreta exempel från verkligheten, 
som visar att du förstår sambanden mellan ditt 
ämne och samhället av idag.

• Välgrundade påståenden: När du framför 
påståenden och slutsatser ska de ha stöd av 
hållbara argument, som bygger på relevanta och 
tillförlitliga källor.
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UTVALDA VERKTYG
Boken innehåller fl era metodbeskrivningar 

som är till nytta för att uppnå de olika 

kunskapsmålen:

• Välgrundade påståenden: s. 41.

• Nyansering och jämförande perspektiv: 

s. 58.

• Beskriva, använda och analysera begrepp: 

s. 11.

• Förstå och förklara samband, orsaker och 

eff ekter: s. 24, s. 397.

• Presentationsteknik: s. 34, s. 103, s. 120

• Forskningsmetod vid eget arbete med 

samhällsfrågor: s. 19ff 

Översikt kunskapskrav
För betyget E För betyget C För betyget A

Redogörelser Översiktligt Utförligt Utförligt och nyanserat

Analys och 
diskussion

Enkelt Välgrundat Välgrundat och nyanserat

Uppdrag och egna 
arbeten

Med viss säkerhet och enkel 
källkritik

Med viss säkerhet, 
välgrundad källkritik och 
självständighet

Med säkerhet, välgrundad 
och nyanserad källkritik och 
självständighet
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METOD: NYCKELBEGREPP
Nyckelbegreppen som listas i slutet av varje kapitel 
kan användas på många sätt. Här följer tips på meto-
der som ni kan använda för att ”greppa begreppen”. I 
vårt exempel handlar det om begreppet makt.

1. Defi niera
För att kolla om ni har förstått kapitlets innehåll 
kan ni defi niera nyckelbegreppen med egna ord. En 
defi nition är en kortfattad beskrivning av begreppets 
betydelse. Några tips för att göra bra defi nitioner (se 
även bilden på s. 11):

• 1A: Undvik cirkeldefi nitioner. Cirkeldefi nitioner 
”förklarar” genom att hänvisa till samma begrepp 
som först skulle förklaras. För att kunna förstå 
begreppet ”mäktig” måste vi ju först veta vad 
”makt” betyder! Defi nitionen A förklarar alltså 
inget alls.

• 1B: Undvik vida defi nitioner. Makt kan ibland 
handla om handlingsförmåga, men begreppet 
handlingsförmåga kan också fi nnas hos maktlösa 
och förtryckta grupper. 

• 1C: Undvik snäva defi nitioner. Att tvinga någon 
med våld är en form av maktutövning – men 
makt kan också utövas genom övertalning eller 
ekonomiska påtryckningar.

• 1D: En bra defi nition är kort och precis. Den 
innehåller inte överfl ödiga, värdeladdade eller 
otydliga ord.

2. Analysera
En begreppsanalys innebär att begreppet delas upp 
i mindre delar: vilka olika typer av makt fi nns det? 
Hur skiljer sig ekonomisk makt från politisk makt? 
På vilka sätt liknar delarna varandra? Genom analy-
sen får ni en djupare förståelse för maktbegreppet. 
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3. Relatera
Vilka andra samhällsvetenskapliga begrepp och 
termer hänger samman med makt? Vad är motsatsen 
till makt? Genom att relatera olika samhällsveten-
skapliga begrepp till varandra skapar ni en större bild 
av ämnet, och visar att ni förstår hur olika fenomen 
och begrepp hänger ihop.

4. Exemplifiera
Konkreta exempel på mäktiga personer och fenomen 
är ett bra sätt att tydliggöra ett begrepps innehåll. 
Vilka personer, organisationer och andra fenomen 
har makt? Vilka utsätts för maktutövning? Med hjälp 
av definitionen, begreppsanalysen och begreppsrela-
tioner kan ni också beskriva exemplen närmare: på 
vilka sätt får USA igenom sin vilja trots att andra är 
emot? Vilka sorters makt har nationen?  Leder det till 
maktlöshet för andra aktörer? 

Maktlöshet USA

1A: ”När man är mäktig”

Inflytande Statsministern

1B: ”Handlingsförmåga”

Auktoritet Påven

1C: ”Att tvinga någon  
med våld”

2. Analysera

3. Relatera 4. Exemplifiera

1. Definiera

MAKT

Ekonomisk makt

Politisk makt

Formell och informell makt

Fysisk styrka

Egenmakt Google

1D: ”Förmågan att få igenom 
sin vilja, även om andra är 

emot”
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RIVSTART
Samhällsvetare studerar komplicerade samband och 
svårtolkade fenomen i omvärlden. För att kunna dra 
objektiva slutsatser använder de ett vetenskapligt
förhållningssätt och väl etablerade metoder och 
teorier. I det här kapitlet läser ni om några metoder 
som vi kan använda i jakten på sanningen. Börja 
gärna med att diskutera:

• Vad ska man egentligen ha samhällskunskap till? 
Vilken nytta kan du och andra människor ha av 
kunskaper om samhället?

• Är samhällsvetenskapen en riktig vetenskap? 
Jämför samhällsvetenskap med exempelvis 
fysik eller matematik. Vilka skillnader fi nns? 
Är naturvetenskaperna ”mer vetenskapliga?”

• Finns det saker om samhället som vi aldrig kan 
få veta? Kan vi besvara alla frågor om samhället, 
eller fi nns det gränser för vår kunskap? Ge 
exempel!

• Vad är skillnaden mellan att tycka, tro och veta? 
Vi kan ha starka åsikter om hur samhället ska 
fungera, vi kan ibland tro att saker funkar på ett 
visst sätt, och vissa saker är vi helt säkra på. Vad 
är skillnaden?

• Hur kan vi veta om påståenden om samhället 
är sanna? När en forskare säger att ”den som 
studerar får högre lön”, eller ”jämställdheten 
minskar” – hur kan vi kolla om det stämmer?

• Hur kan samhällsvetenskapen bli mer intressant? 
Vilka frågor vill ni veta mer om? Hur kan fakta 
om samhället presenteras på ett intressant sätt?
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VAD ÄR SAMHÄLLS-
VETENSKAP?
Vetenskapens värld kan grovt sett delas in i fyra 
huvudgrenar:

• Humaniora studerar olika aspekter av männ-
iskan som skapande och kulturell varelse. 
Humanisterna studerar till exempel hur vi 
tänker, talar, skriver, målar och skapar musik.

• Samhällsvetenskapen studerar människan 
som social varelse, det vill säga hur vi bildar 
samhällen, samarbetar, löser konfl ikter och fattar 
beslut. 

• Naturvetenskapen studerar naturen, djuren, 
växterna och människans fysiologi.

• Teknikvetenskap och ingenjörskonst studerar 
metoder för hur människan kan använda 
naturresurserna för att bygga hus, maskiner och 
andra föremål som vi behöver för att tillgodose 
våra behov.

Humaniora och naturvetenskap är de äldsta veten-
skapliga disciplinerna. Redan i antikens Grekland 
genomfördes systematiska studier av människan och 
naturen som omger oss. 

Samhällsvetenskaperna växte fram först under 
1800-talet. Då började forskare använda empiriska 
observationer, kritiskt tänkande och vetenskapliga 
teorier för att beskriva människan som samhälls-
varelse. På universiteten växte fl era vetenskapliga 
ämnen fram, som intresserade sig för olika aspekter 
av samhället.

Samhällskunskapens discipliner
Samhällskunskap är ett brett kunskapsområde som 
består av fl era självständiga vetenskaper, så kallade 
discipliner. De viktigaste disciplinerna inom samhälls-
kunskapen på gymnasiet är sociologi, statsvetenskap
och nationalekonomi. Men det fi nns också många 
andra vetenskaper som intresserar sig för människan 
som samhällsvarelse, t.ex. historia, antropologi, 
kriminologi, geografi , och juridik.

Det fi nns inte några skarpa gränser mellan 
samhällskunskapens olika ämnen. Samhällskunskap 
kännetecknas istället av tvärvetenskaplighet. 
Samhällsvetaren kan använda sig av forsknings-
metoder som lånats från såväl naturvetenskap som 
humanistiska ämnen. 
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SAMHÄLLSVETARENS VERKTYGSLÅDA
Vetenskap handlar om att besvara frågeställningar 
med hjälp av systematiska observationer av verk-
ligheten. Forskarna startar sällan en undersökning 
från noll. Nej, de använder sig av begrepp, metoder, 
modeller och teorier som redan har etablerats av 
andra forskare. Med hjälp av dessa verktyg kan 
samhällsvetaren diskutera, förklara och förutsäga 
fenomen i samhället.

Samhällsvetenskapliga begrepp
Vetenskapliga begrepp används för att beskriva 
fenomen som vi observerar i verkligheten. Samhälls-
kunskapen är full av svårtolkade begrepp som ”makt”, 
”jämlikhet”, ”frihet” och ”demokrati”. Dessa begrepp 
måste defi nieras och förtydligas för att kunna använ-
das i vetenskapliga sammanhang. 

I slutet av varje kapitel summeras det centrala 
innehållet under rubriken ”nyckelbegrepp”. Använd 
gärna nyckelbegreppen för instudering. Om du kan 
förklara och använda nyckelbegreppen, så har du bra 
koll på kapitlets faktainnehåll. (Läs mer: s. 11.)

Metoder, teorier och modeller
För att kunna analysera komplexa frågor och 
 genomföra egna undersökningar krävs dessutom 
kunskaper om metoder, teorier och modeller:

• Metoder är de arbetssätt som forskaren använder 
för att studera verkligheten, samla in data och 
bygga nya teorier.

• Teorier är vetenskapligt bekräft ade påståenden 
om hur verkligheten fungerar. Teorierna kan 
användas för att förklara och förutsäga fenomen i 
samhället. De kan också ge upphov till hypoteser, 
d.v.s. antaganden om vad en viss studie kommer 
att ge för resultat.

• Modeller är förenklade bilder av verkligheten, 
som kan användas för att illustrera, förklara och 
förutsäga vissa fenomen.

Vissa metoder och förklaringsmodeller presenteras i 
detta inledande kapitel. Sedan bygger vi på ”verktygs-
lådan” med fl era modeller, teorier och arbetsmetoder 
i följande kapitel. I de övningar och uppdrag som 
avslutar varje kapitel får du själv använda metoder, 
modeller och teorier för att göra egna undersök-
ningar och analyser.

Att kunna påverka
Sist men inte minst: samhällskunskap handlar inte 
bara om abstrakta begrepp, modeller och teorier. 
Minst lika viktigt är att du själv kan delta i samhället, 
försvara dina rättigheter, samarbeta med andra, lösa 
konfl ikter samt påverka, förändra och stärka sam-
hället. Ibland kallas denna mer praktiskt inriktade 
kunskap för medborgarkompetens. I boken fi nns 
därför fl era tips, teman och övningar som är inrik-
tade just mot medborgarkompetens, påverkan och 
praktiskt deltagande.
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TEORIER OCH MODELLER
Exempel: spelteori; orsak – verkan – åtgärd; jämviktspris;  

fångarnas dilemma; kostnads-intäktsanalys etc.

VERKLIGHETEN

DATA, FAKTA OCH ANDRA DOKUMENTERADE 
FENOMEN = KÄLLOR

METODER
Exempel: intervju, enkät, textanalys, 
källkritik, statistisk analys, fallstudie, 

SWOT-analys

BEGREPP
Exempel: normer, kultur, kommu-

nikation, opinion, demokrati, makt, 
resurser, behov, effektivitet

Hypoteser = Gissningar/antaganden om hur 
verkligheten fungerar

Fenomen = det vi observerar och uppfattar när vi 
studerar verkligheten och samhället

Begreppen används för att 
beskriva verkligheten

Metoder för att analysera 
data leder fram till hypoteser, 
teorier och modeller.

Begreppen används för att 
formulera och diskutera teorier, 

hypoteser och modeller.

Metoderna används för 
att samla in data om 

verkligheten.
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Discipliner med olika perspektiv
Begrepp, metoder, modeller och teorier är oft a 
förknippade med särskilda vetenskapliga discipli-
ner. Nationalekonomer, statsvetare och sociologer 
använder alltså lite olika ”verktygslådor” vilket 
påverkar deras frågeställningar, metodval, begrepp 
och språkbruk. För att illustrera disciplinernas skilda 
perspektiv kan vi ta fotboll som exempel:

• Sociologen intresserar sig främst för relationer 
mellan individer och grupper i samhället. En 
sociolog skulle alltså kunna undersöka hur 
fotbollen som idrottsrörelse binder samman eller 
splittrar olika grupper i samhället, samt vilka sär-
skilda beteenden, vanor och kulturer som upp-
står i fotbollsföreningar och supporterklubbar. 

• Statsvetaren studerar politik, makt och besluts-
fattande. Statsvetaren skulle titta på vilka 
politiska beslut som fattas kring fotbollen och 
vilka andra maktförhållanden som styr fotbollens 
klubbar och förbund.

• Nationalekonomen skulle istället studera hur 
fotbollen påverkar samhällets ekonomi. Vilka 
samhällskostnader medför fotbollen – både på 
och utanför planen – och vilken ekonomisk nytta 
skapar idrotten? Nationalekonomi studerar också 
ekonomiska val: varför väljer publiken över 
huvud taget att gå på fotboll?
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VETENSKAPLIG METOD
Det fi nns hundratals olika vetenskapliga ämnen, 
tusentals metoder och hundratusentals teorier. Men 
alla vetenskapsmän har också något gemensamt: de 
försöker nå ny kunskap genom systematiska studier 
av verkligheten. Några typiska kännetecken för all 
vetenskaplig verksamhet är

• nyfi kenhet: Vetenskapsmän och forskare är 
nyfi kna varelser. De betraktar världen och ställer 
sedan frågan: varför? Vetenskapen strävar eft er 
att förklara, förstå och förutsäga hur verkligheten 
fungerar. 

• öppenhet: En riktig vetenskapsman döljer inte 
något, utan berättar öppet om sina undersök-
ningar, metoder och slutsatser. Öppenheten är en 
förutsättning för intersubjektivitet, vilket betyder 
att undersökningen ska kunna upprepas av andra 
forskare som vill se om resultaten stämmer.

• objektivitet: Vetenskapliga undersökningar 
ska skilja mellan objektiva fakta och forskarens 
subjektiva värderingar, önskningar och åsikter.

• empirin ska styra: ”Fakta sparkar” är ett 
känt talesätt i forskarvärlden. Det betyder att 
sanningen fi nns därute – bara vi går ut och 
undersöker världen. Empiriska undersökningar
samlar in fakta om världen genom systematiska 
observationer och drar sedan slutsatser från 
studierna.

• falsifi erbarhet: Det ska vara möjligt att falsifi era
ett vetenskapligt påstående. Det ska med andra 
ord vara möjligt att genomföra nya undersök-
ningar som prövar om påståendet eller teorin 
stämmer med verkligheten.

• hänsyn till tidigare forskning: Nya veten-
skapliga upptäckter tar alltid avstamp i tidigare 
forskares resultat och metoder. Antingen kan nya 
upptäckter passa bra ihop och förstärka tidigare 
vetenskapliga teorier, eller så kan den nya forsk-
ningen leda till kritik av tidigare teorier.

KARL POPPER
Karl Popper (1902–1994) var en av 1900-talets mest 

framstående tänkare. Popper menade att forskaren 

alltid ska vara modig, blicka framåt och försöka mot -

bevisa och falsifi era existerande sanningar och teorier. 

Endast så kan vetenskapen utvecklas, hävdade Popper.
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FORSKNINGSPROCESSENS FEM STEG

1. SYFTE OCH
FRÅGESTÄLLNING

2. TEORI OCH 
METOD

3. OBSERVATIONER, 
INSAMLING AV DATA 4. ANALYS 5. PRESENTATION 

AV RESULTAT

FORSKNINGSPROCESSEN
Oavsett om en forskare ska studera livet på havets 
botten, stjärnorna på himlavalvet eller de människor 
som bor däremellan, så används ungefär samma 
moment i studierna. Den vetenskapliga forsknings-
processen kan delas in i fem steg:

1. Syft e och frågeställning: Först formuleras ett 
syft e med undersökningen och en eller fl era 
konkreta frågor som forskaren vill besvara.

2. Val av metod och teoretisk utgångspunkt: De 
fl esta vetenskapliga studier bygger på redan 
etablerade metoder och teorier. Valet av metod 
och teori styr sedan hur undersökningen 
genomförs och hur resultaten tolkas.

3. Insamling av information (data): För att hitta 
svaren på undersökningens frågeställning 
måste forskaren dels läsa in sig på tidigare 
forskning, dels samla in egna data med hjälp av 
intervjuer, enkäter eller observationer.

4. Analys: För att kunna tolka den insamlade 
informationen gör forskaren en analys, och 
funderar då över vilka slutsatser som går att dra 
med hjälp av den valda teorin och den informa-
tion som har samlats in.

5. Sammanställning och presentation: Resultatet 
av den vetenskapliga studien ska presenteras, 
muntligt eller skrift ligt i form av en rapport. 
Rapporten innehåller förstås slutsatserna av 
studien, men minst lika viktigt är att noggrant 
beskriva hur studien har genomförts. 
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KVANTITATIV OCH KVALITATIV METOD
Samhällsvetenskapliga metoder kan delas in i två 
huvudsakliga inriktningar: kvantitativa och kvalita-
tiva metoder. 

Kvantitativa metoder
Kvantitativa metoder bygger på att forskaren samlar 
in stora mängder data, som sedan kan tolkas med 
hjälp av t.ex. matematiska eller statistiska modeller. 
Exempel: datainsamling med hjälp av enkäter och 
frågeformulär som tusentals personer får besvara via 
internet. Svaren kan sedan tolkas med programvara 
och olika modeller för statistisk analys.

Kvalitativa metoder
Kvalitativa metoder studerar ett mindre antal perso-
ner och använder då en begränsad mängd insamlad 
data, som studeras och tolkas på djupet. Exempel på 
kvalitativa metoder är personliga intervjuer ”ansikte 
mot ansikte”, direkta observationer av hur en viss 
grupp agerar och gruppdiskussioner som spelas in 
eller dokumenteras på annat sätt. Kvalitativa metoder 
bygger på att forskaren själv deltar i undersökningen 
och personligen tolkar den insamlade datan.

NÅGRA EXEMPEL PÅ METODAVSNITT I BOKEN:
Enkät: s. 60

Statistik och källkritik: s. 119

Intervju: s. 125

Risk- och scenarioanalys: s. 94

Opinionsbildning: s. 103

Medieanalys: s. 116

Fallstudie: s. 159

Hermeneutik: s. 192

Utvärdera och förbättra: s. 231

Kostnads- och nyttoanalys: s. 250

Struktur/aktör: s. 270

Indikator och index: s. 384

Fördjupad orsaksanalys: s. 397

Livscykelanalys: s. 356
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