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Who Governs the School? – A literature study investigating how EU 
is affecting Swedish education politics.  

 

Abstract   

 
This thesis is a literature study examining how EU is affecting or governing Swedish 

educational politics. The theoretical framework for this study is europeanization and 

governance-theory explored through the Open Method of Coordination. The questions to be 

explored are: 1. What are the goals promoted by EU in Educational politics and how do these 

goals relate to Swedish knowledge- and value-goals? and 2. In what ways is the EU trying to 

influence Swedish educational politics and finally is there any signs of educational 

harmonization between EU and Sweden? 

 

This study sets out how EU has had an impact on Swedish educational politics symbolizing 

signs of top-down europeanization and harmonization. The EU impact on Swedish educational 

politics has been based on EU use of the Open Method of Coordination through monitoring, 

assessing and reporting on Swedish educational politics and through the creation of common 

goals and strategies.  

 

Keywords: EU, Sweden, Education politics, Europeanization, Governance. 
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Förord 
 
När jag under min första VFU-period skulle undervisa om EU:s organisering, uppgifter och 

betydelse för samhällsutvecklingen, var det med nervösa skakiga ben jag för första gången höll 

en lektion för eleverna på samhällsprogrammet. Sedan dess har EU varit ett område som följt 

mig genom utbildningen och som intresserat mig alltmer. Därför känns det extra roligt att få 

avsluta min utbildning med att undersöka EU:s inflytande i den svenska utbildningspolitiken. 

Området är spännande, intressant och komplext och jag hoppas att föreliggande studie 

inspirerar fler till att undersöka EU. Jag vill rikta ett stort tack till min alltid lika positiva, 

engagerade och inspirerande handledare Daniel Silander för allt engagemang och tid du har lagt 

ner på min uppsats. Jag vill även tacka min svärfar, Leif för dina kloka synpunkter när du tog 

dig tiden att läsa min uppsats, min syster, Sara för språkliga synpunkter i abstract och min 

fästman, Rasmus för alla uppmuntrande hejarop och värdefulla kommentarer under hela resans 

gång. 

 

Lina Svensson  
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1. Inledning  

 

Sedan Sverige blev medlem i Europeiska Unionen (EU) 1995 har mycket förändrats. 

Samarbetet har utvecklats till att omfatta fler politikområden och EU har växt i antal 

medlemsstater. Utvecklingen av EU gör det också svårdefinierat, där vissa forskare beskriver 

det som ett internationellt samarbete, medan andra forskare lyfter upp EU som en överstatlig 

institution eller ett styre utan styre (Schmitter, 1996). Kanske beror det på EU:s olika 

maktbefogenheter inom de olika politikområdena; exklusiv, delad och stödjande befogenhet 

vilka beskrivs i Lissabonfördraget (Statsrådsberedningen, DS:2007:48). Exklusiv befogenhet 

kan beskrivas som en särskild rätt att stifta lagar och förordningar som medlemsländerna blir 

skyldiga att implementera,  delad befogenhet vid områden där både EU och medlemsstaterna 

har lagstiftande makt, slutligen rådgivande befogenhet för nationella angelägenheter där EU är 

stödjande (Statsrådsberedningen, DS:2007:48).  

 

Vid områden där EU har exklusiv befogenhet kan EU mer liknas vid en stat än ett internationellt 

samarbete.  Utbildning räknas som en nationell angelägenhet där EU endast har en stödjande 

befogenhet (Europeiska unionen, 2012 §156). Ändå ges internationella mätningar såsom 

Programme for International Student Assessment (PISA), mycket uppmärksamhet i den 

svenska nationella utbildningspolitiken både genom media men också genom regeringens 

uttalanden och reformarbete (se t. ex. Regeringen, 2012). Även om PISA genomförs av 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) använder EU resultaten för 

att sedan utforma landspecifika råd till medlemsländerna, vilket leder till att PISA och  EU är 

sammanlänkade (Wahlström, 2016). 

 

EU gör också årliga uppföljningar i hur väl medlemsländernas nationella utbildningspolitik 

utformas i överensstämmande med EU:s rekommendationer1 (se Europeiska Unionens Råd, 

2012; 2013; 2014; 2015; 2016 & 2017). Länder som avviker från rekommendationerna lyfts 

fram negativt vid uppföljningarna och länder som anpassar sin utbildningspolitik lyfts fram som 

framgångsexempel (se ex. Europeiska unionens råd, 2016 §9). Sedan Lissabonfördragets 

införande 2009 har EU antagit olika strategier och mål för utbildningen såsom Europa 2020 

där även Utbildning 2020 ingår. Det är därför intressant att studera hur EU påverkar den svenska 

utbildningspolitiken, vilka målsättningar EU och Sverige har med sin utbildningspolitik och 

                                                
1 Se mer utförlig beskrivning om EU:s rekommendationer i avsnitt 4. 
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analysera eventuella skillnader. Genom det svenska medlemskapet i EU ingår Sverige i ett 

internationellt samarbetsarrangemang med gemensamt uppsatta mål och strategier som Sverige 

förväntas uppfylla. Om det föreligger olika former av utbildningspolitik finns det därför en risk 

att något hamnar i bakgrunden och prioriteras lägre. Ur ett skolperspektiv är det viktigt att 

analysera just om och hur EU påverkar den svenska utbildningspolitiken. Med 

utbildningspolitik avses i denna studie styrdokument, skollag, internationella mätningar, 

gemensamma strategier, mål och uttalanden inom utbildningsområdet på EU och nationell nivå 

med fokus på den gymnasiala utbildningen.  

 

1.1 Syfte  

Forskningen inom nationell och EU:s utbildningspolitik, mål och strävanden har studerats av 

flera, men området har främst studerats ur ett historiskt perspektiv. Vanliga frågeställningar har 

behandlat vad som skett inom olika politikområden sedan Sverige gick med i EU (se t.ex. 

Edström, 2017, Karlsson, 2017 m.fl.). Wahlström (2016) undersökte hur ett mellanstatligt 

samarbete inom utbildningspolitik såsom EU samspelar och påverkar nationella läroplaner och 

reformer i grundskolan genom gemensamma icke-bindande mål. Hon fann att EU:s inflytande 

i nationell utbildningspolitik i grundskolan har ökat samtidigt som acceptansnivån för EU:s 

inblandning och övervakning har ökat från medlemsländernas sida. Wahlström (2016) drog 

därför slutsatsen att den nationella och den gränsöverskridande utbildningspolitiken närmat sig 

varandra. 

Wahlström konstaterar således att det finns en ökad inblandning från EU:s sida på nationell 

utbildningspolitik. Denna studie erbjuder ett annat perspektiv på frågan med syftet att 

undersöka eventuella motsättningar mellan Europeiska unionens utbildningspolitiska mål och 

den svenska utbildningspolitikens mål, samt hur EU påverkar svensk utbildningspolitik med 

fokus på Gymnasieskolan. Det är således en nutida analys av vad som sker just nu inom EU:s 

utbildningspolitik i en kontext av nationell utbildningspolitik samt hur EU påverkar denna 

genom yttranden, rekommendationer, strategier övervakning och om harmoniseringstendenser 

finns2. Vidare analyseras om EU:s utbildningspolitiska mål och nyckelkompetenser går i 

samklang med svenska utbildningsmål och värdegrundsuppdrag. EU:s ageranden analyseras 

                                                
2 Harmonisering handlar i detta fall om att EU skall betrakta medlemsstaternas egna ansvar för undervisningens 
innehåll och utbildningssystem med respekt och inte verka för att förenhetliga medlemsländernas politik. 
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genom Open Method of Coordination3 utifrån de teoretiska utgångspunkterna  governance och 

europeisering. Både metod och teoretiska utgångspunkter definieras i senare kapitel.  

1.2 Frågeställningar 

 

Vilka mål har EU inom utbildningspolitik och hur väl överensstämmer de med den svenska 

skolans kunskaps och värdegrundsuppdrag? 

 

Hur påverkar EU svensk utbildningspolitik och finns det harmoniseringstendenser? 

 

1.3 Yrkesrelevans 
 

Studien har en yrkesrelevant koppling eftersom Skollagen (SFS 2010:800) slår fast skolans 

värdegrundsuppdrag med betoning på att fostra demokratiska samhällsmedborgare som genom 

utbildningen skall  ges verktyg att öva och utveckla demokratiska färdigheter och kompetenser. 

Om EU:s inflytande över utbildningens mål och den nationella utbildningspolitiken anpassas 

utifrån dessa mål kan värdegrundsarbetet hamna i skuggan. Det är således av yttersta vikt att 

en undersökning om EU:s påverkan på svensk utbildningspolitik och motsättningar genomförs. 

Det är viktigt att analysera EU:s eventuella påverkan på den nationella utbildningspolitiken, 

vilka mål EU har och eventuella motsättningar.  

 

1.4 Metod och avgränsningar 

 
Metoden som tillämpas är en innehållsanalys i form av en dokumentanalys av officiella EU-

dokument som hanterar utbildningspolitiska frågor. Med utbildningspolitik menar jag 

rekommendationer, utvärderingar, uppföljningar, strategier och mål från EU och nationella 

svaranden på dessa från Sverige. Inom utbildningspolitik ingår även svenska nationella 

utbildningsmål, syfte med den gymnasiala utbildningen och nu gällande styrdokument. 

Dokumentanalysen innefattar följande officiella dokument; Europa 2020 och Utbildning 2020, 

eftersom dessa dokument behandlar EU:s mål och strävanden inom utbildningspolitik och där 

riktmärken för det europeiska samarbetet inom utbildning bestäms. Dokumentanalysen 

innefattar också landspecifika råd till Sverige inom utbildningspolitik som EU utfärdat under 

                                                
3 OMC är en beslutsmetod inom EU för att skapa samarbete och strategier inom politikområden som ligger 
utöver EU:s beslutande befogenheter. 
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perioden 2012-2017. De landspecifika råden skildrar EU:s syn på medlemsländernas utveckling 

inom området och räknas som ett av de viktigaste instrumenten för EU:s samordnande roll inom 

nationell utbildningspolitik (Nordin, 2017). Studien använder även den nationella läroplanen 

för gymnasiet (LGY11) och skollagen (SFS 2010:800) samt Sveriges reformprogram 2018 som 

utgångspunkt för att få fram en bild av målen och strävanden med den nationella politiken. 

Andra dokument som ingår i analysen är propositionen 2018/18:183 ”En gymnasieutbildning 

för alla” för att den innehåller förslag från nuvarande sittande regering för hur gymnasieskolan 

ska nå både nationella och EU-mål.  

 

Lissabonfördraget ingår i analysen eftersom den reglerar grunderna i EU:s befogenheter och 

politikområden. Skolverkets rapport om PISA 2012 ingår också i analysen på grund av att EU 

baserar rekommendationer på PISA-resultat och här skildras ett nationellt perspektiv av 

resultaten. Även rapporten från Skolverket 2016 ”Redovisning av uppdrag och uppföljning av 

gymnasieskolan 2017” ingår där gymnasieskolans utveckling och uppdrag utvärderas ur ett 

nationellt perspektiv. ”Education and Training 2020 national report” inkluderas i analysen då 

det är ett verktyg som EU använder för att utvärdera ländernas utveckling. Även meddelanden 

och protokoll från riksdagen och utbildningsdepartementet inkluderas för att få en inblick i 

europeiseringen av den svenska utbildningspolitiken och jämföra mål och syften. Av 

europeiska dokument ingår också ”En ny kompetensagenda för Europa” (2017)  eftersom 

utbildning här presenteras som en av nycklarna för en hög tillväxt och god framtid. Slutligen 

innehåller analysen dokument från Europeiska unionens råd samt Funktionsfördraget. 

Dokumenten från Europeiska unionens råd är en del av EU:s styrning genom rådgivning och 

”soft laws” och i Funktionsfördraget presenteras nämligen kommissionens samordnande roll.  

 

Andra möjliga dokument som kunnat ingå i analysen är nationella och internationella tidskrifter 

och nyhetsrapportering för att vidga förståelsen av PISA som fenomen i politiken och hur 

Sveriges kunskapsutveckling framställs nationellt och internationellt. Tal och uttalanden från 

svenska politiker genom åren 2012-2018 som innehåller variablerna EU och SKOLA hade 

kunnat vara relevanta för att studera hur EU influerar den svenska utbildningspolitiken. Även 

dokument som arbetas fram i arbetsgrupper för EU men där EU inte står som ansvarig utgivare 

hade kunnat inkluderats för att få insyn i hur EU:s dokument arbetas fram och vilka 

underliggande värderingar och syften som fluktuerar inom organisationen. Med utgångspunkt 
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i mina frågeställningar anser jag dock att dokumenten som ingår är relevanta, försvarbara och 

lämpliga för att besvara frågeställningarna.  

 

Studien använder Open Method Of Coordination (OMC) vilken förklaras i senare kapitel men 

kan sammanfattas som en beslutsmetod inom EU för att skapa samarbete och strategier inom 

politikområden som ligger utöver EU:s beslutande befogenheter.  

 

Innehållsanalysen i studien innebär en objektiv beskrivning av innehållet i kommunikationen 

mellan EU och Sverige inom utbildningspolitik (Berelson 1952 i Bryman, 2008). Att uppnå full 

objektivitet är dock inte möjligt eftersom forskarens mänskliga faktor gör det omöjligt att helt 

stänga ute sin bakgrund, tidigare förståelse och tankar. En strävan efter objektivitet kan däremot 

förhindra att slutsatser dras utifrån forskarens personliga värderingar (Bryman, 2008).  

Innehållsanalysen i studien bygger således på en tolkning och analys  av dokument i form av 

textmassa utifrån Open Method of Coordination som teoretisk utgångspunkt i en kontext av 

teorierna europeisering och governance. Europeiseringsteorier används för att studera vilken 

form av maktpåverkan som genomförs inom utbildningsområdet samtidigt som governance 

belyser EU:s styre inom utbildningsfältet.   

 

Studien avgränsar sig till ovan beskrivna officiella dokument och syftar inte efter att ge en 

historisk skildring utan fokuserar istället på beslut i närtid, från 2012 och framåt.  

Gymnasieskolan hamnar i fokus på grund av att  gymnasieskolan är den instans som de allra 

flesta medborgare4 passerar innan de fortsätter ut i yrkeslivet eller till vidare studier. Således är 

Gymnasieskolan ofta den sista gemensamma utbildningsplattformen för framtidens 

medborgare och torde därför ha betydelse för demokratins och kompetensens utveckling. 

Studien har inga ambitioner på att kunna generalisera utvecklingen av svensk utbildningspolitik 

till följd av EU:s inflytande till andra medlemsländer. Varje medlemsland har olika 

förutsättningar och påverkas i olika grad av EU. Således kan studien endast se tendenser och 

uttala sig om EU:s påverkan på Sverige, även om likheter kan förekomma.  

  

                                                
4 98 % av alla medborgare fortsätter till Gymnasiet efter grundskolan 2013 enl. Utbildningsstatistiksenheten, 
2014.  
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1.5 Disposition av studie 

 
Studien inleds med en genomgång av de teoretiska utgångspunkterna av europeisering och 

governance eftersom studien grundar sig i dess teoretiska utgångspunkter. Sedan följer en 

sammanfattning av Europeiska unionens grundläggande sammansättning, uppgifter och 

kompetenskatalog. Därefter presenteras EU:s roll i utbildningspolitik samt en beskrivning av 

metoden Open Method of coordination som EU tillämpar i politikområden med stödjande 

befogenhet. Därefter följer kapitel tre vilken innehåller studiens analysdel där dokument inom 

utbildning i Sverige används för att undersöka hur EU påverkar svensk utbildningspolitik. 

Värdegrundsuppdraget och kunskapsuppdraget i den svenska skolan presenteras och även 

nationella mål och uppdrag med utbildningen tydliggörs. I analysavsnittet presenteras även 

EU:s användning av PISA. Slutligen besvaras frågeställningarna och slutsatser dras. Varje 

kapitel avslutas med en kort sammanfattning.  

 

  



Lina Svensson   Examensarbete     VT 2018  

 10 

 

2. Tidigare forskning och teoretisk utgångspunkt 

 

2.1 Europeisering 

 

Europeiseringsstudier har gjorts sedan  mitten av 1950-talet men växte stort under 1990-talet 

då intresset för hur EU:s organisering och hur det Europeiska samarbetet påverkar den 

inhemska politiken i medlemsländerna ökade (Börzel & Risse, 2007). Europeisering kan förstås 

på minst tre olika sätt. För det första; som en utveckling av den europeiska nivån av specifika 

strukturer av styrning. Här handlar europeiseringen om processer på EU-nivå som breddar 

förståelsen av den europeiska integrationen. För det andra kan europeisering förstås som en 

top-downprocess varvid beslut på EU-nivå formar och förändrar inhemsk politik och 

institutioner i medlemsstaterna (Börzel & Risse, 2007).  För det tredje kan europeisering förstås 

som en kombination av de två tidigare presenterade synsätten. Det tredje synsättet benämns 

som Cross-loading-europeisering och studerar EU genom både ett top-down och ett bottom-up 

perspektiv (Stegmann McCallion, 2014). Crossloading-europeisering kritiseras av Börzel och 

Risse (2007) utifrån argumentet att när hänsyn ska tas till både utveckling av europeisk 

integration och inhemsk påverkan, riskerar området att bli så brett att det inte längre är 

forskningsbart. Stegmann McCallion5 har en annan syn på crossloading-europeisering och 

menar att det förvisso är svårare att iaktta och studera men trots det har ett ökande 

forskningsintresse (2014). I enlighet med Börzel och Risse tar den här studien sin utgångspunkt 

av europeiseringsbegreppet som den andra presenterade förståelsen av fenomenet. Det vill säga 

att europeisering kan förstås som en påverkan av EU på den inhemska utbildningspolitiken. 

Medlemsländerna kan dessutom påverkas av andra medlemsländers inhemska beslut genom 

Bottom-up processer. Ett exempel som kan omnämnas var när flyktingkrisen utbröt 2015 och 

land efter land stramade åt sina invandringsregleringar och satte press på EU att agera 

(Riksdagen, 2016).  

 

Europeisering kan därför användas för att studera politisk förändring till följd av påverkan från 

EU. Börzel och Risse (2007) menar att när EU driver igenom gemensamma strategier och mål 

eller rekommendationer innebär det automatiskt en anpassning för medlemsländerna, särskilt 

                                                
5 Universitetslektor  i Statsvetenskap vid Karlstads Universitet. 
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om det inhemska systemet ser annorlunda ut från början. Bache beskriver europeisering som 

en process eller påverkan som kan härledas från beslut på EU-nivå vilka påverkar 

medlemsländers politik och administrativa strukturer (Bache, 2005). 

 

Tidigare forskning om europeisering har kommit fram till några sammanfattande slutsatser; 

EU:s påverkan på medlemsländerna är differentiell och beror på EU:s kompetenskatalog6, 

medlemsländernas tidigare system samt hur länge landet varit medlem i EU. Tesen är att vid ett 

senare tillträde krävs mer anpassningar på en gång än om landet varit med i samarbetet en längre 

tid där anpassningarna blivit mer av en systematisk process och där den inhemska politiken 

också efter hand anpassats utifrån samarbetet (Börzel & Risse, 2007).  

 

Börzel och Risse (2007) framhåller också att de flesta studier inom europeisering utgår från att 

det finns någon form av ”missmatchning” mellan EU:s politik och den inhemska nationella för 

att europeisering ska ske. Nivån av samstämmigheten mellan EU:s politik och den nationella 

avgör sedan om det sker en inhemsk förändring. Radaelli (2000) är inte helt enig med Börzel 

och Risse, till skillnad från dem menar Radaelli att europeisering inte alls behöver innebära en 

anpassning av medlemsländerna men att en konvergens eller samsyn av politikområdet kan bli 

resultatet av europeisering. Radealli menar således att europeiseringsbegreppet per automatik 

inte innebär anpassning eller harmonisering men förnekar inte heller att det kan göra det 

(Radaelli, 2000).  

 

Nivån av europeisering mäts vanligtvis genom hur väl EU-nivåns krav är överensstämmande 

med nationella institutioner, regler, normer och praktiker samt de nationella institutionernas 

motståndskraft mot förändring. Om medlemslandets och EU:s institutioner och regler redan är 

i samstämmighet antas förändringstrycket bli svagare. Om medlemslandets institutioner och 

regleringar är mycket avvikande från EU-nivåns krav antas förändringstrycket bli starkare 

(Silander & Öhlén, 2016). europeiseringen av nationell politik kan studeras genom; direkta 

effekter vilket innebär ett verkställande av lagar och regler utifrån överstatliga EU-beslut  och 

indirekta effekter genom ett arbete med hur  nya formuleringar, regleringar och bestämmelser 

utvecklas som en följd av EU:s inflytande (Öhlén & Silander, 2016). Utbildningspolitik, ett 

område där EU endast har stödjande befogenhet men påverkar nationell utbildningspolitik kan 

studeras som indirekt europeisering.  

                                                
6 Vilka befogenheter EU har i olika politikområden, se beskrivning av kompetenskatalogen i avsnitt 2.3 
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Trots omfattande forskning på området är forskningen tudelad om hur EU-politik och processer 

påverkar inhemska system av intressen, mellanstatliga relationer och makroekonomiska 

institutioner (Börzel & Risse, 2007). Som ovan redogörelse visar är forskningen inom 

europeisering bred och olika studieområden har utvecklats för att förklara och studera 

europeiseringsprocesser. Forskningen har tagit fasta på att europeisering existerar och att EU 

leder till inhemska förändringar vilka inte kan förklaras genom globaliseringsprocesser eller 

nationella utvecklingsprocesser. Däremot har graden av europeisering skilt sig mellan länderna 

och politikområden (Börzel & Risse, 2007). Europeisering kan dessutom analyseras utifrån ett 

Topdown eller Bottom-up perspektiv, varvid studien undersöker europeiseringen utifrån ett top-

down-perspektiv för att studera hur EU påverkar den inhemska utbildningspolitiken. 

 

2.1.1 Topdown 
 

Topdown-perspektivet analyserar hur EU skapar institutioner, processer och tar beslut som får 

konsekvenser både i medlemsländer och andra länder  (Höjelid, 2016). I Topdown perspektivet 

av europeisering ligger fokus på hur EU formar medlemsländernas institutioner, administrativa 

processer och politiska resultat i både medlemsländerna och utanför EU (Menz, 2011). 

Studieobjektet är således att studera om och i så fall hur länder anpassar sig till EU:s policys 

och institutioner på bekostnad av sin inhemska politik. I ett Topdown-perspektiv analyserar 

forskaren orsaker på EU-nivå för att förklara förändringar på den nationella nivån. Inom 

Topdown-perspektivet på europeisering är Rational choice institutionalism och den 

sociologiska institutionalismen inflytelserika (Börzel och Panke, 2016).  

Rational choice institutionalism utgår från antagandet att EU stävar efter medlemsländernas 

anpassning genom att förändra inhemska aktörers möjlighetsstrukturer. Detta görs utifrån tre 

sätt; först genom att signalera en missmatchning mellan EU och inhemska normer med krav på 

inhemsk anpassning. Därefter genom överenskommelser genom EU: policys och institutioner 

genom en kostnad-vinst kalkylering. Slutligen genom att anta olika förslag genom att tolka 

vissa möjligheter som en större kostnad än andra. Utifrån Rational Choice institutionalism 

innebär europeiseringen i stora drag ett utvecklande av en politiskt formad möjlighetsstruktur. 

Denna möjlighetsstruktur innebär att vissa aktörer erbjuds mer resurser att utöva inflytande än 

andra (Börzel och Panke, 2016). 
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Den andra dominerande teorin inom europeisering utifrån ett Topdown-perspektiv är den 

sociologiska institutionalismen som undersöker förändringar utifrån lämplighetslogiken där 

aktörer vägleds genom en delad förståelse av vad som är lämpligt och socialt accepterat 

beteende. Dessa underliggande normer definierar sedan hur aktörer sätter upp sina mål och vad 

de upplever som en rationellt agerande (Börzel och Panke, 2016). Till skillnad från rational 

choice där aktörerna söker nyttomaximering, strävar aktörerna här istället åt att möta sociala 

förväntningar. Utifrån det sociologiska top-down är europeisering därför uppkomsten av nya 

regler, normer och meningsstrukturer vilka medlemsstaterna översätter till sitt inhemska 

politikskapande (Börzel och Panke, 2016). Inom den sociologiska institutionalismen diskuteras 

huruvida kulturen är konsensusorienterad. Finns det ett konsensusorienterat klimat inom EU så 

kan även veto-röster blockeras genom ett framställande av användning av veto som olämpligt 

(Börzel och Panke, 2016). Med ett konsensusorienterat klimat kan även  hänsyn tas för 

kostnader för anpassning genom inkludering av tillmötesgående av anpassningen. 

Grundantagandet är att vinnarna också ska kompensera de som upplever sig som förlorarna  av 

förändringen (Börzel och Panke, 2016). 

2.1.2 Bottomup 

Bottomup-perspektivet analyserar hur medlemsländer kan påverka EU:s beslut och forma 

politiken i EU på olika områden (Höjelid, 2016). Inom Bottom-up  perspektivet är den centrala 

utgångspunkten att inhemska aktörer och medlemsländer påverkar och skapar politik i EU 

utifrån sina intressen. För att studera Bottomup-processer genomförs ofta studier där forskaren 

analyserar hur inhemska aktörer från olika nivåer tävlar och samarbetar för att skapa politik i 

EU och forma EU-institutionerna och dess beslut (Börzel och Panke, 2016). Teorier inom 

europeisering utifrån ett Bottomup perspektiv är neofunktionalism, supranationalism och 

liberal interngovernmentalism (Börzel och Panke, 2016). 

 Neofunktionalismen utgår från tanken att den formella makten inte är den verkliga, snarare är  

makten skenbar och integration utvecklas genom skapandet av intressen (Cini & Pérez-

Solórzano Borragán, 2016). Supranationalismen lyfter upp EU-institutionerna och EU som en 

överstat med egen politisk agenda (Strøby Jensen, 2016).  

Liberal interngovernmentalism utgår från att medlemsländer både vill värna om sina egna 

intressen, statens makt och agera rationellt. Nationella politiker strävar i första hand efter att 

främja inhemska politiska intressen men är tvungna att samarbeta och förhandla i EU för att nå 
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sina resultat. EU beskrivs som ett mellanstatligt system med ömsesidigt beroende mellan 

medlemsstaterna (Cini, 2016). Dock är det ömsesidiga beroendet inte alltid jämnt fördelat, 

medlemsländer med många röster i EU-parlamentet köpslår sig makt till en mer fördelaktigare 

maktposition att forma resultaten genom hot, eftergifter i andra frågor eller koalitioner (Börzel 

& Panke, 2016). Hot innebär i det här fallet hot om att hoppa av framtida samarbeten, sluta 

stödja vissa frågor eller minska sina betalningar (Börzel och Panke, 2016). Inom liberal 

interngovernmentalism har ett samband urskilts, nämligen att ju högre status medlemslandet 

har och ju viktigare medlemslandet anser att frågan är, desto större risk är det att medlemslandet 

formar innehållet i EU-politiken (Börzel och Panke, 2016).  

2.2 Governance  

Sedan mitten av 50-talet har studier om EU:s integrationsprocess varit oense om huruvida EU 

kommer förbli en mellanstatlig organisation med styrning genom kollektiva beslut som ökar 

suveräniteten i medlemsländerna, eller huruvida EU kommer utvecklas till en överstatlig stat 

där av medlemsländerna överlåter sin suveränitet till nya institutioner (Schmitter, 1996). Dessa 

två uppfattningar i synen på vad EU är och vad EU kommer utvecklas till kan betraktas som 

ytterligheter men är inte de enda två alternativen. Schmitter (1996) menar att de politiska 

vokabulären ännu inte utvecklats till den grad att andra potentiella styren kan beskrivas för EU:s 

fortskridande. Governance som teori möjliggör en studie av Europeiska Unionen på ett mer 

flexibelt och öppet förhållningssätt. Anledningen till detta är att det inte finns någon exakt 

bestämmelse om vad governance är, således kan institutioner och samarbetssammanslutningar 

analyseras trots att de formella kraven för en stat inte uppnås (Christiansen, 2016). Stoker 

(1998) beskrev governance som ett självorganiserat nätverk med styrande strukturer, officiell 

fördelning av resurser, utövande av kontroll och koordination (Stoker, 1998 i Christiansen, 

2016).  

Öhlén och Silander (2016) påpekar att governance inte är någon enhetlig teori utan snarare är 

en samling av teorier såsom neofunktionalism, neorationalism och neorealism med liknande 

undersökningsområde. Området studerar hur aktörer styrs genom informella normer och regler, 

hur nya anpassade begrepp antas för att beskriva styrningen av EU, EU:s politikutformning 

samt utforskandet av en ny modell av styrning för EU ur ett globalt perspektiv (Öhlén och 

Silander, 2016). Stegmann McCallion  (2014) och beskriver det sistnämnda forskningsområdet 

som multi-level-governance. Inom multi-level-governance studeras EU ur två perspektiv ett 
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vertikalt som undersöker relationerna mellan inhemska regeringar och aktörer på andra nivåer 

såsom supranationell (EU) nivå, samt horisontellt där makt mellan inhemska aktörer såsom 

privat och offentlig sektor, statliga aktörer och civilsamhället (Stegmann McCallion, 2014). 

De tre mest utövade teorierna inom europeisk governanceforskning som ett paraplybegrepp är 

neorealism, neorationalism och neofunktionalism, vilka alla ger olika utsagor om EU:s 

utveckling. Teorierna har dock gemensamma nämnare, det är teorier om europeisk integration 

med utgångspunkten att den kommer utformas i samförstånd (Schmitter,1996). Det innebär att 

risken att något land skulle använda organiserat våld för att tillförskaffa sig mer makt och 

förändra spelplanen betraktas som liten. Den andra gemensamma nämnaren är förståelsen att 

aktörerna kommer fortsätta att se till sin egen vinning. Detta då om staterna skulle bryr sig lika 

mycket om de andras välfärd som sin egen skulle de bli oskiljaktiga och ingen av teorierna hålla 

(Schmitter,1996).  

 

Neorealismen utgår från att aktörer är suveräna nationalstater med egna intressen och förmågor. 

Genom att skapa sammanslutningar såsom EU görs det utifrån antagandet att aktörerna 

förbättra eller skydda sina egna intressen (Schmitter,1996). Det finns en inneboende fientlighet 

och granskande av varandra vilket är huvudanledningen till att EU aldrig kommer att utvecklas 

till någon mer än en mellanstatlig organisation (Schmitter, 1996).  Neorationalismen hämtar 

liknande argument som neorealismen men drar en annan slutsats. Neorationalismen betraktar 

individer som nyckelaktörer vilka hela tiden kalkylerar kostnader och vinster av olika 

handlingar. Aktörer med intresse att maximera sina vinster och minimera kostnader. De kan 

dock inte göra kalkyleringarna utan att ta hänsyn till motståndares makt, transaktionskostnader, 

tillgänglig information och i vilken omfattning de lånar på framtida fördelar (Schmitter,1996). 

För att minska risken för att aktörer ska agera helt i sina egna intressen och falla för egoistiska 

frestelser därför är överstatlighet en mer hållbar lösning. Genom att EU utvecklas till en 

överstatlig stat kan både medborgarnas frihet och en stabil produktion av viktiga varor och 

tjänster garanteras (Schmitter, 1996).   

 

Neofunktionalismen bygger sina argument utifrån fyra antaganden av Ernst B. Haas (1964). 

För det första är stater inte verkliga aktören i systemet eftersom makt är ombytligt och staterna 

genom sitt formella undertecknande har mer formell makt än något verkligt inflytande. För det 

andra utvecklas integrationsprocessen av intressen snarare än  gemensamma idéer eller en 
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gemensam identitet (Schmitter, 1996). För det tredje finns det en komplexitet i beslutsfattandet 

då en lösning på ett område kan medföra konsekvenser på andra områden. Denna komplexitet 

medför att risken att beslut fattas utan fullständig kunskap om dess konsekvenser och med 

frånvaro av historiska konsekvenser ökar (Schmitter,1996). För det fjärde kan oväntade 

konflikter uppstå när integrationsstrategier antas utifrån problematiken ovan och existensen i 

ett internationellt sammanhang. Neofunktionalismen betonar därför den internationella 

integreringen som en ständigt pågående och påverkansbar process (Schmitter, 1996). En 

svaghet med teorin är att betydelsen av EU:s tillväxt i antal medlemsstater och utökade 

politikområden inte problematiseras, trots att det påverkar EU:s beslutsfattande och regler 

(Schmitter, 1966).  

 

Efter ovanstående redogörelse är det tydligt att EU är svårdefinierat och att något tydligt 

maktcentrum inte existerar. Governance kan översättas till just styrning utan ett tydligt 

maktcentrum och eftersom medlemsstaterna i flera områden överlämnat sin exklusiva 

suveränitet till EU:s institutioner kan EU inkluderas i governance (Öhlén & Silander, 2016). En 

invändning är dock att medlemsländerna fortfarande har suveränitet i flera frågor och även är 

med och påverkar i besluten som tas inom EU. Europeiska unionen kan utifrån 

governanceteorin betraktas som ett unikt system som faller mellan ett statsliknande styre och 

internationellt samarbete (Öhlén & Silander, 2016). Samtidigt får governance-begreppet utstå 

kritik då det behandlar en styrelseform med försvårande insynsmöjligheter och 

ansvarsutkrävande för medborgarna (Öhlén & Silander, 2016). Schmitter (1996) medger att det 

politiska vokabuläret kommer fortsätta att möta på patrull vid beskrivandet av EU men blickar 

ändå ut över en framtid med EU som en dominant politisk institution med överstatliga drag 

(Schmitter, 1996). 

 

2.3 Europeisk governance - Lissabonfördraget och EU:s kompetenskatalog 
 

Europeiska unionen består av fem huvudsakliga instanser; Europeiska rådet, Ministerrådet, 

Kommissionen, Europaparlamentet och EU-domstolen. Europeiska rådet sammanträder fyra 

gånger om året för att lägga förslag till reformer och lösa konflikter som inte lösts i 

ministerrådet. Europeiska rådets beslut är dock inte verkställande utan måste antas av 

ministerrådet (Bäck, Erlingsson & Larsson, 2011). Ministerrådet består av olika 

sammansättningar av ministrar beroende på vilka frågor som ska diskuteras. Ministerrådet har 
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lagstiftande, samordnande och verkställande befogenheter. Tillsammans med 

Europaparlamentet antar ministerrådet lagförslag och verkar samordnande för 

medlemsstaternas politik i områden med stödjande befogenheter samt för samarbete mellan EU 

och andra stater och internationella organisationer (Bäck, Erlingsson & Larsson, 2011).  

 

Kommissionen eller den Europeiska Kommissionen ska verka för Europas gemensamma 

intresse genom sina uppgifter; lägga fram lagförslag till Europaparlamentet och Ministerrådet, 

förvalta och genomföra EU:s politik tillsammans med medlemsstaterna, hantera EU:s budget, 

kontrollera att lagar följs tillsammans med EU-domstolen samt företräda EU i världen och 

förhandla om internationella överenskommelser (Bäck, Erlingsson & Larsson, 2011). 

Europaparlamentets sammansättning som företrädare av unionens medborgare genom 

degressiv proportionalitet (2007, artikel 9a §2). Det innebär att medlemsländer med färre 

invånarantal kompenseras genom en undre gräns på sex ledamöter per medlemsstat och en övre 

gräns på 96 ledamöter beroende på medlemsstatens invånarantal (2007, artikel 9a §2). 

Europaparlamentarikerna företräder således EU-medborgarna utifrån ideologiska och politiska 

ståndpunkter (Tallberg, 2013). Europaparlamentet har tillsammans med ministerrådet den 

lagstiftande makten och uppgifter att godkänna eller förkasta förslag, granska kommissionens 

arbete och besluta om eventuell misstroendeomröstning mot kommissionen. Dessutom ska 

Europaparlamentet arbeta för att bibehålla relationer med nationella parlament (Bäck, 

Erlingsson & Larsson, 2011). Slutligen EU-domstolen vilken ska tolka EU:s fördrag och 

kontrollera att besluten tillämpas på rätt sätt i medlemsländerna (Bäck, Erlingsson & Larsson, 

2011). Institutionerna är således alla inblandade i det utbildningspolitiska området på något sätt. 

Under 2007 fram till dess införande 2009, arbetades en uppdatering av EU:s grundlagar, 

uppgifter och ansvarsområden fram, Lissabonfördraget. Syftet med Lissabonfördraget var 

också att EU skulle bli världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade 

ekonomi (Europeiska unionen, 2007). Genom Lissabonfördraget tillkom en uppgift för EU 

liknande Skollagen (SFS 2010:800) nämligen att stimulera ungdomars deltagande i Europas 

demokratiska liv (Lissabonfördraget, 2007, artikel 149 §2). I Lissabonfördraget, (2007, artikel 

3b §2) preciseras EU:s uppdrag i att enbart handla inom ramen för sina befogenheter som 

medlemsstaterna har tilldelat genom fördragen, resterande tillhör medlemsstaterna (Europeiska 

unionen, 2007). Lissabonfördraget ersatte artikel 5 i EG-fördraget och innehåller 

grundläggande principer för utövandet av befogenheterna (Statsrådsberedningen, DS:2007:48).  
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Lissabonfördraget slår fast kompetenskapalogen för EU, alltså vilka befogenheter EU har inom 

olika områden. Fördraget innehåller även bestämmelser om subsidiaritetsprincipen som innebär 

att EU endast skall vidta åtgärder om medlemsstaterna själva inte lyckats förverkliga målet på 

nationell, regional eller lokal nivå. Subsidiaritetsprincipen tillämpas dock inte på områden där 

EU har exklusiv befogenhet. Proportionalitetsprincipen ingår också i Lissabonfördraget och 

innebär att EU inte skall använda mer än nödvändiga resurser till innehåll eller form för att nå 

målen (Statsrådsberedningen, DS:2007:48).  

EU:s befogenhetsstruktur utgår från tilldelade befogenheter, vilket utifrån kompetenskatalogen 

delas in i tre områden som gäller vid olika politikområden och som kan hänvisas till den 

befogenhet att lagstifta som tilldelats unionen. Dessa tilldelade befogenheter som EU:s 

institutioner besitter är beslutade av medlemsstaterna (Statsrådsberedningen, 2007).  Exklusiv 

befogenhet7 innebär unionens exklusiva rätt att stifta lagar och förordningar efter att 

kommissionen har  fått godkännande av både Europaparlamentet och ministerrådet samt 

granskning av EU-domstolen. Därefter är medlemsländerna skyldiga att implementera lagen. 

Områden där EU har exklusiv befogenhet är; Tullunionen, konkurrensregler för reglering av 

den inre marknaden, den monetära politiken för de medlemsstater som har euro som valuta, 

gemensam handels och fiskeripolitik samt ingående i internationella avtal8 

(Statsrådsberedningen, DS:2007:48). Delad befogenhet avser områden där både unionen och 

medlemsstaterna har lagstiftande makt (Statsrådsberedningen, DS:2007:48). Där Unionens rätt 

att stifta bindande lagar och förordningar om det inte leder till att något medlemslands egna 

regleringar på området som undermineras (European Union, 2018). Områden där EU har delad 

befogenhet är  konsumentskydd, energi, inre marknaden, socialpolitik, ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning, jordbruk och fiskeri9, miljö, transport, transeuropeiska nät, 

området med frihet, säkerhet och rättvisa, gemensamma aspekter på folkhälsan  

(Statsrådsberedningen, DS:2007:48). 

 

Den tredje kategorin benämns stödjande eller rådgivande befogenhet och här återfinns 

utbildningspolitik, ungdomsfrågor, kultur, turism, industri, skydd för förbättring av människors 

                                                
7 EU:s instanser består av olika intressen som måste godkänna förslagen, således har EU som institution ändå en 
stark koppling till medlemsländerna. Kommissionen talar å unionens intressens vägnar, ministerrådet talar å 
medlemsstaternas intressens vägnar och Europaparlamentet representerar unionsmedborgares intressen. 
8 Om avtalet föreskrivs i en unionslagstiftningsakt, eller är nödvändig för att den ska kunna utöva sin befogenhet 
internt eller om ingåendet kan påverka gemensamma regler (Statsrådsberedningen, DS:2007:48 s. 146). 
9 Dock med undantag för bevarandet av havets biologiska resurser där EU har exklusiv befogenhet. 
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hälsa, yrkesutbildning, idrott, civilskydd samt administrativt samarbete (Statsrådsberedningen, 

DS:2007:48). Den stödjande befogenheten innebär att EU endast ska ge råd och samordning i 

processen och eventuellt vidta åtgärder för att samordna eller komplettera medlemsstaternas 

åtgärder (Statsrådsberedningen, DS:2007:48). Det skall dock göras utan att harmonisera 

medlemsstaternas bestämmelser. Harmonisering handlar i detta fall om att EU skall betrakta 

medlemsstaternas egna ansvar för undervisningens innehåll och utbildningssystem med respekt 

och inte verka för att förenhetliga medlemsländernas politik. Medlemsländerna utformar 

självständigt sina lagar och bestämmelser inom området och behöver inte leva upp till EU:s 

rekommendationer.  EU får inte heller verka tvingande för länderna att samordna sina lagar och 

regler utifrån EU:s råd och rekommendationer (Statsrådsberedningen, DS:2007:48). Däremot 

får icke bindande ”soft laws” antas vilka innebär gemensamma icke-bindande 

överenskommelser eller rekommendationer (Silander, 2016).  

 

2.4 Utbildning som politikområde och Open Method of Coordination 
 

Utbildningspolitik har sedan EU:s grundande varit ett område med högt förtroende för den 

nationella utbildningspolitiken men där EU efter hand blivit mer aktiv i sin samordnande roll. 

Ett första steg i utvecklingen av en gemensam utbildningspolitik togs genom 

Maastrichtfördragets 1993 då EU fick en juridisk rätt att verka inom det utbildningspolitiska 

området. Dess verkande var dock inte omfattande utan sträckte sig till incitamentskapande 

åtgärder inom utbildningsområdet, möjliggöra utbyten och samarbete mellan 

utbildningssamordnare, utveckla distansutbildning, arbeta för erkännande av olika nationella 

examina samt studera medlemsländernas utbildningssystem utan att verka för harmonisering 

(Silander, 2016). Wahlström (2016) anar sedan ytterligare ett skifte i utbildningspolitik i EU 

genom undertecknandet av Lissabonfördraget 2009. Genom Lissabonfördraget skedde den 

första vågen inom utbildningspolitik i EU och  en större öppenhet för internationell påverkan 

än tidigare blev resultatet, även om det trots allt skall betraktas som en nationell angelägenhet 

(Wahlström, 2016). Wahlström identifierar andra vågen inom utbildningspolitik i EU som när 

Lissabonfördragets områdespunkter etablerades i medlemsländerna och varvid utbildning fick 

ett nytt syfte. Utbildning betraktades nu som en viktig resurs för att kunna uppnå gemensamma 

mål och ekonomiska utmaningar i framtiden (Wahlström, 2016).  
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Fler bestämmelser för EU inom utbildningspolitik framgår i Funktionsfördraget, artikel 156 där  

kommissionens roll i att främja samarbete mellan medlemsstaterna och uppmuntra dem till 

samordning av åtgärder presenteras. Kommissionens roll innebär bland annat att tillsammans 

med medlemsstaterna göra utredningar, yttranden och utvärderingar av medlemsländernas 

utbildningsutveckling (Europeiska unionen, 2012 §156). I artikel 165 anges unionens mål att 

bidra till en utbildning av hög kvalité genom att uppmuntra till samarbete mellan 

medlemsstaterna och vid behov stödja och komplettera deras insatser. För att nå dessa mål ska 

Unionen besluta om stimulansåtgärder utan att harmonisera medlemsländernas lagar eller andra 

författningar (Europeiska unionen, 2012). OMC är central inom denna del och det poängteras 

även att   

”(..) Unionen fullt ut ska respektera medlemsstaternas ansvar för undervisningens innehåll och 

utbildningssystemens organisation samt medlemsstaternas kulturella och språkliga mångfald.” 

(Europeiska unionen, 2012 §165).  

Open Method of coordination (OMC) är en form av mjukare lagstiftning som genom ett 

mellanstatligt beslutsfattande där medlemsländerna inte är bundna att verken anpassa sina lagar 

utifrån besluten som tas och inte heller är skyldiga att implementera besluten så som vid 

bindande EU-lagstiftning (EUR-Lex, u.å.) OMC infördes som beslutsmetod inom EU på 

områden där medlemsländerna är suveräna såsom utbildning och ungdomsfrågor. Syftet med 

OMC är att samarbeta för att formulera gemensamma mål, mätmetoder och jämförelse samt 

utbyte av goda resultat med varandra (EUR-lex, u.å.). Inom utbildningsfrågor använder sig EU 

av OMC för att konstruera dessa s.k. ”soft laws” vilka inte är bindande. Denna strategi kan 

användas för att påverka medlemsländernas politik på området men samtidigt inte kräva att 

rekommendationerna genomförs som bindande beslut. Öhlén och Silander påpekar att 

metodens största svaghet är problemet med ansvarsutkrävande såsom när de flesta av 

Lissabonstrategins mål inte uppnåddes (2016). Genom ”soft laws” tillämpar EU en övertygande 

snarare än begränsad juridisk makt för att nå sina mål (Wahlström, 2010).  

 

Bergström och Hettne (2010) beskriver OMC som en metod för att stärka den europeiska 

ekonomins globala konkurrenskraft. OMC beskrivs som en metod som bygger på en 

kontinuerlig mellanstatlig dialog mellan medlemsstaterna och som utmynnar i bestämmelser 

om samarbeten och överenskommelser om gemensamma målsättningar som sedan skall 

förverkligas på den nationella nivån (Bergström & Hettne, 2010). Metoden strävar således inte 



Lina Svensson   Examensarbete     VT 2018  

 21 

efter att medlemsländerna ska samordna sina nationella lagar och regler på området utifrån 

EU:s bestämmelser och harmonisering. Det innebär istället att medlemsstaterna  genom den 

politiska dialogen skapar gemensamma målsättningar i de områden som EU i stort sett saknar 

egna befogenheter (Bergström & Hettne, 2010).  

OMC kan tillämpas genom att använda kommissionen som utgångspunkt och göra analyser 

mellan mål och indikationer från kommissionen och de nationella rapporterna inom området 

utbildningspolitik. Kommissionen kan utfärda mål och rekommendationer men inte tvinga 

länderna genom bindande direktiv, förordningar och beslut inom utbildningspolitik. Dock 

strävar OMC-metoden till att bidra och främja utvecklandet av samarbeten mellan 

medlemsländerna, ge rekommendationer för utveckling av ett högkvalitativt utbildningssystem 

och ge stödjande åtgärder (Lajh & Stremfel, 2011). Utbildningspolitik är ett ständigt 

utvecklande område och anses nu mer som en lösning för att främja ekonomisk tillväxt i Europa. 

Europeiska unionens råd (2016b) enades nämligen om en resolution att använda utbildning för 

att främja den socioekonomiska utvecklingen och delaktigheten i EU. Den största drivkraften 

var just att skapa nya jobb och om hur medlemsländerna kan investera i utbildning och hantera 

kompetensunderskott. Kommissionen tog därefter initiativ till en ny kompetensagenda för 

Europa10 (Europeiska unionens råd, 2016 b).  

2.5 Sammanfattning 
 

Nedan följer en sammanfattning av kapitel två. Kapitlet inleds med definition och beskrivning 

av europeisering vilket är ett forskningsområde för studier om och hur EU på olika sätt påverkar 

nationell politik och den politiska utvecklingen i EU. Europeisering kan mätas genom 

överensstämmighet i lagar och bestämmelser mellan EU och nationen samt den nationella 

motståndskraften mot förändring (Silander & Öhlén, 2016). Det mäts således genom att studera 

ett förändringstryck genom både formell och informell påverkan. Europeiseringsstudier kan 

anta ett topdown-perspektiv och studera hur beslut på EU-nivå påverkan och formar nationell 

politik (Börzel & Risse, 2007). Europeisering kan också studeras genom Bottomup-processer 

där medlemsländer kan påverka beslutsprocesser i EU och politikområden i EU utifrån egna 

intressen (Höjelid, 2016). Inom Top-downeuropeisering finns det en olika inriktningar såsom; 

Rationalchoice institutionalism och Sociologisk institutionalism. Inom Bottomup-perspektivet 

av europeisering återfinns främst Neofunktionalism och liberal interngovernmentalism.  

                                                
10 Se avsnitt 4.3.1 för redogörelse av kompetensagendan. 
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I kapitel två presenteras också governance, vilket kan sammanfattas som ett kluster av teorier 

som rör EU:s organisering, normer, styre, skapandet av nya begrepp för att beskriva styret och 

EU:s fortskridande (Öhlén & Silander, 2016). Dominerande inriktningar inom governance är 

neorealism, neorationalism och neofunktionalism. Kapitel två redogör sedan för 

Lissabonfördraget och EU:s kompetenskatalog. Lissabonfördraget kan sammanfattas som en 

handbok över EU:s grundlagar, uppgifter och ansvarsområden (Europeiska Unionen, 2007). 

Lissabonfördraget slår sedan fast kompetenskatalogen för Europeiska Unionen, alltså vilka 

befogenheter EU har inom olika områden (Statsrådsberedningen, DS: 2007:48). Kapitel två 

avslutas med ett avsnitt om utbildning som politikområde där uppgifter från funktionsfördraget 

presenteras, samt en redogörelse av Open Method of Coordination (OMC). OMC kan 

sammanfattas som en metod som används för beslutande inom frågor där EU har  rådgivande 

befogenhet för att formulera s.k. Soft laws (Bergström & Hettne, 2010).  
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3. Analys 
3.1 EU:s och Sveriges utbildningspolitiska mål; europeisering och governance 
 
Kapitel 3.1 undersöker EU:s och Sveriges utbildningspolitiska mål utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna europeisering och governance. I underrubrik 3.1.1 ligger fokus på EU varvid 

kapitel 3.1.4 innehar fokus på Sveriges utbildningsmål och slutligen 3.1.5 innehåller en 

jämförande analys av EU respektive Sveriges utbildningspolitiska mål. 

 
3.1.1 EU:s utbildningspolitiska mål 

 

I december 2006 fastslogs nyckelkompetenser för livslångt lärande genom en rekommendation 

från Rådet och Europaparlamentet. Nyckelkompetenserna anges som en europeisk referensram 

vilken strävar efter att skapa flexibla och anpassningsbara medborgare för framtidens 

arbetsmarknad och samhälle (Rådet & Europaparlamentet, 2006). Nyckelkompetenserna som 

framhålls är; kommunikation på modersmålet och på främmande språk, matematiskt kunnande, 

grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens, lust att lära, social och 

medborgerlig kompetens, initiativförmåga, företagsanda samt kulturell medvetenhet och 

kunskap om kulturella uttrycksformer (Rådet & Europaparlamentet, 2006). Det sker inte någon 

rangordning av nyckelkompetenserna och de betraktas som likvärdiga och ömsesidigt 

samspelande i ett kunskapssamhälle (Rådet & Europaparlamentet, 2006). Dessa 

nyckelkompetenser kan förstås som en övergripande ram genom vilken OMC tillämpas för att 

nå. EU strävar dock inte enbart efter att uppfylla ovan nämnda nyckelkompetenser, även fler 

mål med utbildningen återfinns i gemensamma strategier och satsningar. I efterföljande avsnitt 

redogörs och analyseras de olika målen för europeiska strategier inom utbildningspolitik.  

 

Europa 2020 aviserades som ett svar på den ekonomiska krisen och förorden till strategin är 

kraftfulla: ”2010 måste bli en nystart för EU (…)” – Europeiska Kommissionen, 2010, s. 2. 

Strategin inleds med syftet att skapa en smart och hållbar tillväxt samt genomföra gemensamma 

ansträngningar för att nå de gemensamma målen (Europeiska kommissionen, 2010). Målen som 

anges är enligt kommissionen mätbara och ligger inom följande områden; Sysselsättning, 

forskning och innovation, klimatförändringar och energi, utbildning och 

fattigdomsbekämpning (Europeiska kommissionen, 2010). För att nå målen med strategin anser 
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Kommissionen att EU:s mål bör omvandlas till nationella mål och strategier. Inom 

utbildningsområdet föreslås främst målen att; färre än tio procent av ungdomarna lämnar skolan 

i förtid och att minst 40 % av den yngre generationen ska ha en avslutad högre utbildning 

(Europeiska kommissionen, 2010). Kommissionen framhåller utbildning och färdigheter som 

en nödvändig nyckel till tillväxt och konkurrenskraft i Europa.  Utbildningens uppgift är också 

att förbereda ungdomarna för en föränderlig arbetsmarknad (Europeiska Kommissionen, 2012).   

Kommissionen presenterar både övergripande gemensamma åtgärder och nationsspecifika 

åtgärder för att nå målen med Europa 2020. De övergripande åtgärderna betonar att 

ungdomsarbetslösheten måste bekämpas genom att utveckla både allmän och yrkesinriktad 

utbildning (Europeiska Kommissionen, 2012). Utbildningen skall även använda ett 

arbetsbaserat lärande, främja samarbete mellan offentliga och privata institutioner samt 

synliggöra studier i annat EU-medlemsland genom Erasmus+ som en möjlighet för alla 

(Europeiska Kommissionen, 2012). Färdigheter som kritiskt tänkande, initiativtaganden, 

problemlösning samt samarbete pekas ut som nödvändiga områden att utveckla för att bättre 

förbereda ungdomarna för oförutsägbara arbetsliv. Entreprenörskap betonas kraftigt som en 

parameter och EU-kommissionen framhåller att nya och kreativa undervisningsmetoder ska 

utvecklas för att främja entreprenörskap under hela skolgången. I högre åldrar skall framförallt 

företagsskapande främjas som en karriärmöjlighet (Europeiska kommissionen, 2012). 

Vidare radar Kommissionen upp punkter som medlemsstaterna måste göra, b.la. att stärka 

samarbetet mellan universitet, forskning och företag och att inrikta skolornas kursplaner på 

kreativitet, innovation och entreprenörskap (Europeiska kommissionen, 2010). Svårt att undgå 

kraven på anpassningar för nationell utbildningspolitik till följd av EU:s dirigeringar av 

uppgifter för medlemsländerna att införa inom utbildningsområdet. Ett annat initiativ som 

dyker upp i rapporten är ”Unga på väg” vilken skall tillämpas inom strategin Europa 2020 för 

att höja kvalitén och förbättra resultaten på alla utbildningsnivåer. På nationell nivå måste 

medlemsstaterna därför investera genomgående i sina utbildningssystem, förbättra 

utbildningsresultaten och fokusera på nyckelkompetenser, minska avhoppen samt anpassa 

läranderesultaten efter arbetsmarknadens behov (Europeiska Kommissionen, 2010). Det är 

även i detta stycke tydligt att det finns en strävan efter att anpassa utbildningen efter 

arbetsmarknadens utveckling och att fokusera på de presenterade nyckelkompetenserna som 

förväntas vara gynnsamma på framtidens arbetsmarknad. Samtidigt som en dragning åt 

överstatlighet tonar upp sig i kraven på anpassningar för  medlemsländernas utbildningspolitik.  
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I en gemensam rapport från rådet och kommissionen presenterades utbildningssatsningen 

Utbildning 2020, som ett europeiskt utbildningssamarbete  (Rådet & Kommissionen, 2012). 

Genom strategin Utbildning 2020 kan de utbildningspolitiska målen med Europa 2020 uppnås 

och nyckelkompetenserna11 kan mätas (Wahlström, 2016).  

Strategier som Utbildning 2020 och Europa 2020 är  dock inte bindande för medlemsstater att 

uppfylla (Europeiska revisionsrätten, 2016), ändå används strategierna som gemensamma mål 

med årliga uppföljningsrapporter. Inom strategin Utbildning 2020 presenteras reformer för att 

nå både kort- och långsiktiga effekter samt modernisering och effektivisering av 

utbildningssystemen och med en kvalitetssäkring för att säkerhetsställa att de rätta färdigheterna 

och kompetenserna för framtidens arbetsmarknad utvecklas (Rådet & Kommissionen, 2012). 

Genom kvalitetssäkringen är förhoppningen att ungdomarna tillgodogör sig kunskaper och 

kompetenser för framgång på arbetsmarknaden som i sin tur stärker konkurrenskraften i Europa 

och säkrar långsiktiga ekonomiska vinster (Rådet & Kommissionen, 2012).  

 I Utbildning 2020 betonas målet med Europa 2020 att färre än tio procent av eleverna ska 

lämna skolan i förtid, siffran låg 2012 på 14,1 %. Ett mål som Rådet och Kommissionen anser 

svårt att uppnå till följd av den ekonomiska krisen 2010 där medlemsländerna gjorde olika 

prioriteringar (Rådet & Kommissionen, 2012). Därför uppmanas alla medlemsländer att 

genomföra riktade åtgärder för att minska ungdomarnas avhopp från utbildningen. Kritik riktas 

till de länder som inte har en systematisk metod för övervakning och uppföljning av tidiga 

avhopp12 men även länder utan systematisk metod men där avhoppen minskar behöver enligt 

Kommissionen och Rådet göra mer13 (2012). Länder som får beröm för en systematisk metod 

för övervakning och uppföljning är Estland, Frankrike, Ungern, Italien, Luxemburg, 

Nederländerna samt Storbritannien (Rådet & Kommissionen, 2012). Vidare riktas kritik mot 

att medlemsländerna inte satsar tillräckligt mycket på förebyggande åtgärder mot skolavhopp 

(Rådet & Kommissionen, 2012). 

                                                
11 Kommunikation på modersmålet och på främmande språk, matematiskt kunnande och grundläggande 
vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens, lust att lära, social och medborgerlig kompetens, 
initiativförmåga och företagsanda samt kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer (Rådet & 
Europaparlamentet, 2006). 

12 Speciellt omnämns länderna Österrike, Danmark, Spanien och Malta  

13 Som goda exempel lyfts Danmark, Irland, Ungern, Nederländerna och Finland upp. 
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Inom rapporten för Utbildning 2020 presenteras strategier för att vända den negativa trenden 

av livslångt lärande bland unionsmedborgarna (Rådet & Kommissionen, 2012). Det livslånga 

lärandet syftar till en persons lärande under en hel livstid och presenteras som en åtgärd för att 

öka människors konkurrenskraft på arbetsmarknaden och den ekonomiska tillväxten.  Sex 

medlemsstater har heltäckande strategier för att utveckla det livslånga lärandet14 resten, med 

Sverige inkluderat, bör utveckla och granska sina system för att undanröja hinder för livslångt 

lärande (Rådet & Kommissionen, 2012).  

 

Vidare betonas också strategier för att kunna hantera de kompetenskvalifikationer som 

arbetsmarknaden efterfrågar idag och i framtiden. Utmaningar är bl.a. att arbeten med låg 

utbildningsnivå väntas minska samtidigt som högkvalificerade arbeten väntas öka med ungefär 

16 miljoner till 35 % av alla arbetstillfällen 2020. Även här lyfts ett fåtal framgångsländer fram 

som arbetar med att utforma ett samordnat tillvägagångssätt för att klara utmaningen15. Rådet 

och kommissionen pekar ut fyra åtgärder som olika medlemsländer satsat på, vilka tillsammans 

skulle fungera som en heltäckande strategi. Åtgärderna som lyfts fram är bl.a Sverige, Finlands 

och Estlands ökade utbud av utbildningar och satsningar på nya utbildningar utifrån 

arbetsmarknadens efterfrågan, vilket är framsteg men inte bra nog. Vidare lyfts kvalitetssäkring 

av kunskaper och förmågor som framtidens arbetsmarknad efterkräver16 samt utveckling av 

digital kompetens och företagsanda17(Rådet & Kommissionen, 2012). Slutligen påpekas ett 

behov av att medlemsländerna behöver utveckla sin kompetens att se tidiga 

inlärningssvårigheter och ge dem större stöd i lärandet. Kommissionen lyfter fram Tyskland, 

Danmark, Nederländerna samt Österrike som framgångsländer inom utbildning där 

utbildningen anpassas efter marknadens framtida behov och färdigheter (Europeiska 

kommissionen, 2012). Kommissionen upplyser andra EU-länder att ta efter dessa 

framgångsexempel och utforma utbildningen mer utifrån efterfrågan på arbetsmarknaden 

(Europeiska Kommissionen, 2012). Slutsatserna i rapporten som presenterats betonar 

utbildningens roll för att Europa ska nå en högre produktivitet och tillväxt (Europeiska 

kommissionen, 2012). Det är genom högkvalificerad arbetskraft och reformer av 

utbildningssystem som ligger till grund för att nå en högre tillväxt. För att säkerhetsställa att 

                                                
14 Österrike, Cypern, Danmark, Slovenien, Förenade kungariket samt Skottland. 
15 Österrike, Tyskland, Frankrike, Polen och Förenade Kungariket.  
16 Österrike, en flamländska språkgemenskapen i Belgien, Tyskland, Frankrike, Polen, Litauen och Irland. 
17 Spanien, Estland, Bulgarien, Litauen och Frankrike. 
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det görs utbildningsinvesteringar i rätt riktning, mot tillväxt och sysselsättning skall OMC 

användas (Europeiska kommissionen, 2012).  

Rådet presenterade sina slutsatser om utveckling av skolan och utbildning av hög kvalitét 2017. 

I slutsatserna framhävdes att en högkvalitativ utbildning är en stor påverkansfaktor på den 

ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen i framtiden som även ökar ungdomars  utveckling 

och livschanser i samhällslivet (Europeiska unionens råd, 2017b). Vidare påpekar Rådet 

skolans roll för att låta medborgarna utveckla de nyckelkompetenser 18för livslångt lärande som 

presenteras i rekommendationen 2006. Skolan har också, enligt Rådet ett ansvar att forma 

aktiva och ansvarstagande medborgare, ett uppdrag som länge betonats kraftigt i den svenska 

värdegrunden. Rådet beskriver EU:s position i utbildningsfrågor och påpekar att 

medlemsländerna är fullt ansvariga för sina utbildningssystem. I nästa punkt återfinns dock en 

formulering om att ett europeiskt samarbete inom utbildningsfrågor är viktigt för att 

säkerhetsställa utbildningens kvalité och för att främja en europeisk identitet (Europeiska 

unionens råd, 2017b). Vidare uppmanar rådet medlemsländerna att i överensstämmande med 

nationella förhållanden ändå fokusera på EU:s prioriterade områden. Rådet uppmanar 

medlemsstaterna att bl.a. anta en samlad strategi för utveckling av undervisning och lärande, 

vidta åtgärder för att främja ovan nämnda nyckelkompetenser, uppmuntra demokratisk dialog, 

arbeta med problembaserat lärande samt minska trösklarna mellan skolan och arbetsmarknaden 

(Europeiska unionens råd, 2017b). Slutligen påpekar Rådet att medlemsländerna bör utveckla 

system för att säkerhetsställa kvalitét med nationella förhållanden och tillämpa uppgifter från 

internationella jämförande studier och utbildningsöversikten, genom EU:s mätningar 

(Europeiska unionens råd, 2017b).  

3.1.2 En ny kompetensagenda 

I meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommittén samt Regionkommittén beskrivs en förväntat kompetenskris i Europa där 70 

miljoner av invånarna inte har tillräcklig läs- och skrivförmåga, bristande räknekunskaper och 

digital kompetens. Konkurrenskraften och innovationsförmågan är beroende av kompetens som 

attraherar investeringar och skapar nya arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. För att hantera 

                                                
18 Kommunikation på modersmålet och på främmande språk, matematiskt kunnande och grundläggande 
vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens, lust att lära, social och medborgerlig kompetens, 
initiativförmåga och företagsanda samt kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer (Rådet & 
Europaparlamentet, 2006). 
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kompetenskrisen kommer det enligt EU att krävas omfattande reformer på utbildningsområdet 

(Kommissionen, 2017).  Som påpekats tidigare har EU endast en stödjande befogenhet i 

utbildningsfrågor varvid det är anmärkningsvärt att ta på sig huvudrollen i en kompetenskris 

med utbildningsreformer som vapen. Kommissionen nämner även medlemsstaternas ansvar för 

undervisningens innehåll och hur utbildningsystemen utformas men betonar att ”(…) för att 

uppnå ändamålsenliga och hållbara resultat krävs det en gemensam satsning” – 

Kommissionen, 2017,s. 3.  

EU har sedan tidigare gemensamma satsningar inom utbildningspolitik, de fortfarande aktuella 

är Europa 2020, Utbildning 2020 och Erasmus +. Den nya gemensamma satsningen benämns 

som En ny kompetensagenda för Europa (Kommissionen, 2017). Målet med 

kompetensagendan är att skapa en gemensam vision med kompetens som den viktigaste 

nyckeln för arbetsmarknad, tillväxt och konkurrenskraft (Kommissionen, 2017).  Kompetenser 

som nämns utgår från det övergripande ramverket med nyckelkompetenserna och betonar 

särskilt företagsanda och medborgarskap samt digital kompetens. Kommissionen föreslår en 

kompetensgaranti varvid utbildningen bör ge alla människor bred kompetens inom; 

”(…) läs- och skrivkunnighet, räknekunskaper, kunskaper i naturvetenskaper och moderna 

språk samt övergripande färdigheter och digital kompetens, företagsanda, kritiskt tänkande, 

problemlösnings- och inlärningsförmåga samt ekonomiska grundkunskaper ” – Kommissionen, 

2017, s. 5 

Endast 13 medlemsländer har antagit EU:s referensram för digital kompetens och 

kommissionen uppmanar medlemsstaterna att integrera dessa kompetenser i sina läroplaner. 

Kommissionen har som mål att nå en samsyn över vilka nyckelkompetenser som skall främjas 

och hur dessa kan integreras i läroplanerna samt hur färdigheterna ska kunna bedömas och 

utvärderas (Kommissionen, 2017). Om EU lyckas med sina strävanden och medlemsländerna 

uppdaterar sina läroplaner utifrån EU:s önskemål är harmoniseringen och europeiseringen 

definitiv och governance-styrningen som en överstatlig makt överhängande.   

3.1.3 Sveriges svar på EU:s råd och rekommendationer 
 
EU:s inflytande kan också märkas av genom den ökande refereringen till EU-direktiv och 

förordningar vid utformandet av svenska lagar och förordningar (Öhlén & Silander, 2016).  Ett 

exempel är 2012 då regeringskansliet publicerade Sveriges svar på meddelandet från 
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Kommissionen till Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt 

Regionkommittén angående ”En ny syn på utbildning: Att investera i färdigheter för att uppnå 

bättre socioekonomiska resultat”.  Regeringen anser att de mål som Kommissionen presenterar 

för Europa 2020 och Utbildning 2020 är intressanta och riktiga  (Regeringen, 2012)19. Vidare 

anser Regeringen att det är av hög prioritet att höja elevernas grundläggande kunskaper såsom 

läsning, matematik och skrivning då de lägger grunden för annan kunskap. Regeringen är även 

positiv till att förse eleverna med kompetenser och förmågor som arbetsmarknaden efterfrågar. 

Dock påpekar Regeringen att skolans generella bildningsuppdrag inte får förglömmas eftersom 

det ger eleverna färdigheter att kunna hantera ett föränderligt samhälle (Regeringen, 2012). 

Regeringen påpekar även nationernas självständighet i utbildningsfrågor och skriver att; 

 

”Medlemsstaterna kan lära av varandra genom att studera varandras system och arbetssätt, 

men regeringen anser att det inte är möjligt att direkt tillämpa vissa länders system i andra 

medlemsstater utan att reformer måste ta hänsyn till nationella system och förhållanden”- 

Regeringen 2012, s.7 

 

Ändå är det en utveckling som till stor sannolikhet  skett vid antagandet av den nu gällande 

läroplanen LGY 11 där tonvikten på entreprenörskap och företagsanda är en direkt påverkan 

från EU som uppmanat medlemsländerna att uppdatera sina kursplaner så att dessa värden ingår 

(Karlsson, 2017).  2014 undertecknade Regeringen en plan för hur Utbildning 2020 ska nås till 

2020 utifrån EU:s utformning av programmet för livslångt lärande, Erasmus+ samt riktmärken 

i Utbildning 2020 (Regeringskansliet, 2014).  Rapporten framhåller att det europeiska 

samarbetet inom utbildning 2020 är viktigt och att utbildning dels kan användas som medel för 

att ge individer kunskap som får dem att utvecklas men också för att bredda människors 

perspektiv och skapa aktiva medborgare med demokratiska värderingar (Regeringskansliet, 

2014). Regeringskansliet lyfter fram det europeiska samarbetet inom utbildning som positivt 

och påpekar att de sjunkande resultaten i internationella mätningar är besvärande 

(Regeringskansliet, 2014).  

 
EU:s utbildningspolitiska mål tydliggöras och sammanfattas nedan. 

Nyckelkompetenser att sträva efter för att utveckla flexibla och anpassningsbara medborgare 

är; kommunikation på modersmålet och på främmande språk, matematiskt kunnande, 

                                                
19 Se tidigare redogörelse i föregående kapitel. 
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grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens, digital kompetens, lust att lära, social och 

medborgerlig kompetens, initiativförmåga och företagsanda samt kulturell medvetenhet och 

kulturella uttrycksformer (Rådet & Europaparlamentet, 2006).  

 

Mer specifika mål för utbildningspolitiken kan genom Europa 2020 och Utbildning 2020 listas 

till; att skapa ett långsiktigt hållbart Europa för alla genom att använda utbildning som ett medel 

för tillväxt och konkurrenskraft i Europa. Vars målbild är att 40 % av EU-medborgarna mellan 

30-34 år  ska avsluta en högre utbildning med syfte att öka EU-medborgarnas kompetens, 

anställningsbarhet och konkurrenskraft samt att färre än tio procent av eleverna lämnar skolan 

i förtid, främja färdigheter för att kunna skapa egna jobb, bekämpa ungdomsarbetslösheten 

genom en utvecklad och kvalitetssäkrad utbildning. Dessa mål ska nås genom ett ökat fokus på 

att främja följande färdigheter; kritiskt tänkande, initiativtagande, problemlösning, samarbete, 

entreprenörskap och problembaserat lärande (Europeiska kommissionen, 2012). 

 

EU:s mål inom utbildningspolitik innebär också en satsning på livslångt lärande där 

medlemsstater uppmanas att formulera heltäckande strategier för att öka det livslånga lärandet 

som på sikt kan användas för att öka människors konkurrenskraft på arbetsmarknaden och den 

ekonomiska tillväxten med målet att minst 12,5 % av de vuxna (25-64) bör delta i livslångt 

lärande (Rådet & Kommissionen, 2012). Vidare ska andelen 15-åringar med svaga färdigheter 

i läsning, naturvetenskap och matematik vara färre än  15 %. (Europeiska revisionsrätten, 2016). 

EU föreslår också kompetensgarantin med mål att utbildningen ska ge ovanstående färdigheter 

och kunskaper samt ekonomiska grundkunskaper (Europeiska Kommissionen, 2017).  Dessa 

mål kan summeras som EU:s mål inom utbildningspolitik genom de undersökta  dokumenten. 

I en jämförelse med den svenska skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag kan vissa likheter 

och skillnader studeras20.  

 

3.1.4 Sveriges utbildningspolitiska mål  
 
Skolans värdegrundsuppdrag utformades av utbildningsdepartementet 1999 med syfte att ge 

verktyg och underhåll till skolans demokratiarbete. Sedan dess har skolans värdegrundsuppdrag 

fått en alltmer tydlig roll i utbildningen med syftet att skapa medborgare med etiska kompasser 

med beständiga värden (Skolverket, 2011a). Med värdegrunden avses de grundläggande 

                                                
20 Se avsnitt 3.1.5 
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demokratiska värderingar som finns definierade i skollagen (SFS 2010:800) och den gällande 

läroplanen LGY11. Värdegrunden skall prägla hela skolans verksamhet och har en stark 

ställning i den svenska utbildningen. Även kunskapsuppdraget ska utformas överensstämmande 

med värdegrunden (Skolverket, 2011a).  I §5 deklareras utbildningens utformning i Sverige 

där; 

 

 ”Utbildningen ska utformas i överrensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor” – 

SFS 2010:800 §5  

 

Genom skollagens skrivningar kan uppdraget att fostra framtida demokrater betraktas som 

likvärdigt med kunskapsuppdraget. World Values Survey 2011 visade dock på ett stort 

misslyckande av skolans demokratiförmedlande position. Det visade sig nämligen att 26 % av 

ungdomarna mellan 18-29 år ansåg att det vore bra eller mycket bra om Sverige styrdes av en 

stark ledare som inte behöver bry sig om riksdagen eller val (Ekman & Pilo, 2012). Samtidigt 

har gymnasieskolan stora möjligheter att lyckas med demokratiuppdraget då nästan alla21 

medborgare passerar den gymnasiala utbildningen (Skolverket, 2014). Ekman och Pilo (2012) 

skriver att: 

 

 ”I vår typ av politiskt system är det just skolan som är den fostrande institution som står under 

direkt politisk kontroll, och det är således skolan som är det primära instrument staten har för 

att påverka unga i någon viss riktning, eller för att skapa sammanhållning i samhället” – s. 9.   

 

I nu gällande läroplan LGY 11 deklareras målen för gymnasieskolan; att varje elev ges 

möjlighet att uppnå examen och vara väl förberedd för nästa steg i livet (yrkesfärdighet eller 

högskoleförberedd), tillägnandet av kunskaper som kan tillämpas i framtida studier, yrkesliv 

och vardagsliv samt att kunna formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem, 

reflektera över sina erfarenheter, kritiskt granska och värdera påståenden, lösa praktiska 

problem och arbetsuppgifter, lära, utforska och arbeta självständigt och i grupp, tilltro till sin 

egen förmåga, tillförskaffa sig kunskaper om det svenska, nordiska och västerländska 

kulturarvet” (Skolverket, 2011).  

                                                
21 98 % av grundskoleeleverna började gymnasieskolan direkt efter grundskolan 2013. 
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Gymnasieskolans mål är också enligt LGY 11 att eleverna ska ha kunskaper om; de mänskliga 

rättigheterna, nationella minoriteters kultur, språk, religion och historia, samhällsliv och 

arbetsliv, internationell samverkan och globala samband för att kunna analysera ur ett svenskt, 

nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv (Skolverket, 2011).Vidare skall eleverna ha förmåga 

att kritiskt granska och bedöma innehållet omkring sig och diskutera samt ta ställning till olika 

livsfrågor och värderingsfrågor (Skolverket, 2011). Slutligen är målet med gymnasieskolan att 

eleverna ska kunna använda böcker och modern teknik för att söka kunskap, kommunikation, 

skapande och lärande samt kunna observera och analysera människan i sin omvärld utifrån 

hållbar utveckling (Skolverket, 2011).  

Nyckelkompetenser för gymnasieskolan är initiativförmåga, ansvarstagande, självständighet,  

samarbetsförmåga, entreprenöriella förmågor, företagande, innovationstänkande, flexibilitet 

och kritiskt tänkande (Skolverket, 2011).  I den nationella planen för hur Utbildning 2020 ska 

nås till 2020 lyfter regeringen också fyra strategiska mål; att förbättra elevers grundläggande 

färdigheter, förbättra utbildningens kvalitet, förbättra utbildningens effektivitet, arbeta för mer 

öppen rörighet mellan länderna (Regeringskansliet, 2014). I Sveriges reformagenda 2018 

beskrivs utbildningsmålet utifrån Europa 2020. I Sveriges nationella mål utformade utifrån de 

övergripande EU-målen står det ”Att andelen 18-24-åringar som har mindre än två års 

utbildning på gymnasial nivå och som inte heller deltar i någon form av studier ska vara mindre 

än 7 procent 2020”- Regeringskansliet, 2018, s. 24 samt ”Att andelen 30-34-åringar med minst 

två års eftergymnasial utbildning ska uppgå till 45-50 procent 2020” – Regeringskansliet, 

2018, s. 24 

I lägesrapporten 2018 presenterad av Regeringskansliet  når Sverige inte målet på mindre än 

sju procent  utan ligger på 7,6 % vid mätningen 2017, vilket är en ökning för varje år sedan 

2014 (Regeringskansliet, 2018). Det andra utbildningsmålet presenteras positivt då andelen 30-

34-åringar med minst två års eftergymnasial utbildning har ökat till 51,1 % 2017. Det är en 

siffra som ligger över utbildningsmålet för Europa 2020 (Regeringskansliet, 2018). Rapporten 

presenterar även insatser för att nå det första målet med fullföljande av gymnasial utbildning. 

Insatserna som nämns är b.la.  ”En utbildning för alla”, statligt stöd på 6 miljarder kronor per 

år utifrån elevers socioekonomiska bakgrund samt 300 miljoner kronor mellan 2018-2020 för 

att stärka introduktionsprogrammet för nyanlända elever i gymnasieskolan (Regeringskansliet, 

2018). I Reformprogrammet 2018 nämns  propositionen ”En utbildning för alla” som en 

strategi för att nå utbildningsmålen i 2020. I propositionen (2017/18:183) föreslås därför 
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ändringar i Skollagen (SFS 2010:800). Förslagen som presenteras är obligatoriskt mentorskap 

med ansvar för att underrätta om eleven är i behov av särskilt stöd, rektorns större ansvar att 

följa upp frånvaro, mer struktur på introduktionsprogrammet för nyanlända elever (Prop. 

2017/18:183). Ändringar i skollagen utifrån gemensamma EU-strategier kan betraktas som 

både ett kvitto på europeiseringens maktfaktor men också som ett tecken på EU som en 

nyckelspelare även inom den nationella utbildningspolitiken.  

3.1.5 Likheter och skillnader i mål mellan Sverige och EU 
 
Den svenska utbildningspolitiken har ett tydligt fokus på utbildningen som ett instrument för 

att förverkliga skolans värdegrundsuppdrag dvs. fostra demokratiska samhällsmedborgare med 

moral och ansvarskännande (SFS 2010:800 §4). EU:s mål har en stakare betoning på utbildning 

som medel för ekonomisk tillväxt jämfört med Sverige även om entreprenörskap och 

företagsanda omnämns i läroplanen LGY 11. Både EU och den svenska skollagen (SFS 

2010:800) betonar utbildningens uppdrag att skapa en livslång lust att lära men betoningen på 

livslångt lärande och syftet av det skiljer sig där åt. I samma skrivning om livslångt lärande 

betonar skollagen att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden som främjar 

elevers utveckling och lärande  (SFS 2010:800 §4). Jämfört med EU som syftar till att använda 

det livslånga lärandet för att säkra upp  människors konkurrenskraft på arbetsmarknaden och 

den ekonomiska tillväxten (Rådet & Kommissionen, 2012).  

Likheter i nyckelkompetenser mellan EU och Sverige är skrivningen om initiativförmåga, 

företagsanda och i viss mån grundläggande vetenskaplig kompetens genom det svenska kravet 

på kritiskt tänkande. I den svenska läroplanen listas som ovanstående avsnitt berört även mer 

specifika kunskaper. Här kan likheterna mellan EU och Sveriges kompetenser betraktas som 

stora. Sverige har mer omfattande kompetensmål än EU men EU har ett tydligare syfte med 

kompetensernas användbarhet. Tonvikten på att skapa flexibla anpassningsbara medborgare 

med kompetenser att skapa jobb i en föränderlig och global arbetsmarknad från EU:s sida märks 

i utarbetandet av den nu gällande läroplanen LGY 11.  Karlsson (2017) har undersökt de 

svenska läroplanerna innan och efter Sverige blev medlem i EU och drog slutsatsen att gällande 

entreprenörskap och initiativförmåga har en europeisering skett. I föregående läroplan 

omnämndes nämligen kompetenserna alls men har en desto tydligare roll i LGY 11 (Karlsson, 

2017). Karlsson visar även hur Europaparlamentet strax innan Sveriges arbetsprocess med den 

nya läroplanen uppmanat medlemsländerna att uppdatera sina kursplaner så att just 
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entreprenörskap och företagsanda betonas och framhävs (Karlsson, 2017). Likheterna skulle 

således kunna vara resultatet av en tidigare europeisering av den svenska utbildningspolitiken 

vilket kan ha resulterat i en konvergens av politikområdet mellan Sverige och EU (Radaelli, 

2000).   

Både EU och Sverige betonar betydelsen av språkkunskaper, modern teknik, samhällsliv och 

arbetsliv, medborgerlig kompetens, där Sveriges krav på mänskliga rättigheter kan tolkas som 

en del av medborgerlig kompetens men där EU inte specificerar kravet tydligare. Även kulturell 

medvetenhet lyfter både LGY 11 och EU:s nyckelkompetenser fram som betydelsefulla. 

Skillnader är att EU:s nyckelkompetenser också omfattar matematiskt kunnande och nu nyligen 

med det nya kompetensförslaget; ekonomisk kompetens (Kommissionen, 2017).  Nordin 

(2017) beskriver strategin Europa 2020 som en destabilisering av medlemsländernas auktoritet 

i utbildningspolitiken och OMC som ett mer synligt instrument sedan Europa 2020 sjösattes. 

 

Wahlström (2016) drar slutsatsen att EU:s utbildningspolitik och nationell utbildningspolitik 

numera är så nära sammanbundet att EU:s inflytande är så starkt att EU nu innehar en nyckelroll 

i utvecklingen av medlemsländernas utbildningspolitik. Liknande slutsatser drar även Nordin 

(2017) i sin studie om EU:s påverkan på obligatorisk utbildning. De största förändringarna i 

synen på utbildningspolitik och EU kom sedan Europa 2020 sjösattes där utbildning inte längre 

betraktas som en nationell angelägenhet. Istället söker sig nationella politiker vägledning och 

råd från både EU och OECD.  

 

Resultatet visar att EU å sin sida genomför övervakning och uppföljning av nationell 

utbildningspolitik och använder sig av sin kunskapsmakt för att producera och publicera 

jämförelsebara data mellan länder och utförandet av landspecifika råd samt naming & shaming 
22för att forma utbildningspolitiken. Resultatet visar även att trots att EU enbart har en 

rådgivande befogenhet i utbildningsfrågor genomför EU mer styrning inom området. 

Nyckelkompetenserna fungerar i samstämmighet med den svenska värdegrunden men får inte 

något större utrymme i EU:s strategier och satsningar. Det är tydligt att utbildningen prioriteras 

som ett vapen för en högre ekonomisk tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga i EU:s 

satsningar, strategier och nyckelkompetenser. Det finns tendenser för att svensk 

                                                
22 En strategi där medlemsländernas reformer och utveckling övervakas och där de som misslyckas hängs ut och 
får skämmas samtidigt som de som lyckats prisas som framgångsexempel.  
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utbildningspolitik har genomgått en europeisering där kompetenser och mål som framtagits 

genom internationellt samarbete med EU såsom entreprenörskapets tillträde i styrdokumenten 

utan att värdegrundsuppdraget betonas mindre. Två skrivningar som betonar EU:s betydelse 

och förberedelse av att vara medborgare i en globaliserad värld är följande; 

 

Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det specifikt 

svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala” – Skolverket, 2011b, 

s. 5.  

Samt gymnasieskolans mål att; 

”(…) ge eleverna kunskaper om den europeiska unionen och dess betydelse för Sverige samt 

förbereda eleverna för ett samhälle med allt tätare kontakter över nations- och kulturgränser” 

– Skolverket, 2011b, s. 7.  

Således kan EU:s utbildningsmål sägas till viss mål gå i samklang med svenska utbildningsmål 

och skolans kunskaps- och värdegrundsuppdrag, svårare är det att avgöra om det är en följd av 

en europeisering av utbildningsområdet. Det finns dock skillnader i den nationella och EU:s 

utbildningspolitiska strävanden och mål som presenterats ovan och risken för att värdegrunden 

nedvärderas till förmån för de internationellt överenskomna nyckelkompetenserna går inte att 

utesluta. Att EU fått ett allt större inflytande i utbildningspolitiken visar analysen flera tecken 

på.  Exempelvis genom betoningen på den Europeiska identiteten och förberedelsen för ett 

samhälle med tätare kontakter över nations-och kulturgränserna (Skolverket, 2011). EU:s 

styrning är svårdefinierad men genom governanceteorin kan neofunktionalismen till viss del 

förklara styrningen. Medlemsstaterna är inte exklusiva i politikområden såsom 

utbildningspolitik även om det formellt presenteras så.  Nyckelkompetenserna i den europeiska 

utbildningspolitiken formas av intressen av att skapa vissa medborgarkompetenser för att säkra 

en ekonomisk tillväxt, det tredje kriteriet belyser att det finns en stor inneboende komplexitet i 

beslutsfattandet där både medlemsstater och EU-nivån riskerar att fatta felaktiga beslut om inte 

fullständig kunskap finns (Schmitter, 1996). När man använder utbildningspolitik för att skapa 

vissa medborgerliga kompetenser för en föränderlig arbetsmarknad utifrån behoven som finns 

idag återfinns det alltid en risk att framtiden förändras och att andra kompetenser behövs. Det 

leder fram till det fjärde kriteriet alltså att medlemsstaternas efterlevnad av EU:s beslutade 

utbildningsmål kan få andra konsekvenser på nationell nivå där anpassningen till ett 

internationellt sammanhang riskerar att försvåra den nationella utvecklingen. En invändning 
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som presenteras av Öhlén och Silander (2016) är att  medlemsländerna är delaktiga i besluten 

som EU fattar och att medlemsländerna fortfarande besitter suveränitet i vissa frågor, såsom 

utbildningspolitik (Öhlén & Silander, 2016).  

Beskrivningen av governance i EU som ett styre utan ett tydligt maktcentrum utifrån antagandet 

att medlemsstaterna har lämnat över makten och sin suveränitet i vissa områden men inte andra 

kan utifrån denna analys ifrågasättas främst av två skäl. För det första visar denna analys att 

medlemsstaterna inte är exklusiva i områden som utbildningspolitik trots den formella 

beteckningen. Detta då de ingår i ett internationellt sammanhang där EU genom att använda sin 

övertygande makt, skapandet av ”soft laws” övervakning och utvärderingar lyckats få 

medlemsländerna att enas om specifika utbildningspolitiska tidsspecifika mål. För det andra 

använder EU medlemsländernas framsteg och misslyckade reformarbete i sina jämförelser där 

vissa lyfts fram som framgångsexempel och andra hängs ut med brasklapp. Det skadar inte bara 

den sittande regeringens förtroende utan även den nationella utbildningspolitikens anseende i 

ett internationellt sammanhang. Förlusten att inte uppnå EU:s mål och strategier kan därför 

betraktas som för kostsamma. Därav har EU mer inflytande över nyckelkompetenserna och 

utvecklingen av framtidens arbetsmarknad än vad som framgår i EU:s kompetenskatalog.  

3.3 Europeisering och Governance; Hur EU påverkar svensk utbildningspolitik 
 

Det var genom Lissabonfördraget som EU för första gången började ta sig in i 

utbildningsområdet för att främja en samstämmighet inom utbildningssystemen i Europa (Grek, 

2008, i Nordin, 2017). Genom OMC och enandet om gemensamma mål inom 

utbildningspolitiken ökade behovet av att kunna jämföra data mellan medlemsländerna för att 

kunna övervaka och följa upp nationell utveckling (Nordin, 2017). EU utvärderar och vägleder 

alltså EU-ländernas insatser och mål inom ramen för Europa 2020. Nedan presenteras råden 

gällande utbildning som Europeiska rådet gett till Sverige mellan åren 2012-2017. Råden är 

framtagna baserat på landets reformagenda och konvergensprogrammet utifrån 

rekommendationer från Europeiska kommissionen, slutsatser från Europeiska rådet, synpunkter 

från sysselsättningskommittén och den ekonomiska samt finansiella kommittén (Europeiska 

rådet, 2012). EU mäter även arbetet med nyckelkompetenser genom utvärderingen Education 

and Training monitor där analyserna syftar till att länderna tar efter goda exempel från varandra 

(Wahlström, 2016). I övervakningen och utvärderingarna används ländernas resultat på PISA 

vilket utformas av Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) och 
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genomförs vart tredje år. Nordin (2017) beskriver framtagandet av PISA en allt viktigare faktor 

för EU att mäta ländernas framgångar inom utbildningsområdet. Det ökade behovet att samla 

in data och jämföra internationella mätningar gav EU ett större utbildningspolitiskt utrymme 

som en grund för styrning av utbildningen snarare än att informera nationella politiker (Nordin, 

2017). När flera av Lissabonfördragets mål misslyckades skapades en ny strategi, Europa 2020, 

där EU:s ökande deltagande i nationell utbildningsstruktur betonades samt övervakningen av 

medlemsländernas utbildningsarbete ökade (Europeiska kommissionen, 2010 i Nordin, 2017).  

 

OECD beskriver PISA som en internationell undersökning med syfte att utvärdera länders 

utbildningssystem genom att testa kunskaper och färdigheter bland 15-åringar. Områden som 

testas i mätningen är naturvetenskap, matematik, läsning, problemlösning samt ekonomisk 

kompetens. Generalsekreteraren för OECD Angel Gurrá beskriver syftet med PISA som ett 

system genom vilken högpresterande utbildningssystem kan identifieras så att andra kan ta 

efter. Vidare framhåller Gurrá att PISA är det främsta instrumentet för att utvärdera 

skolsystemen. Vidare omnämns PISA som ett sätt att utrusta ungdomar med färdigheter så att 

de kan uppnå sin fulla potential (Gurrá i OECD, 2014). När EU utvärderar medlemsländernas 

utbildningssystem och utfärdar rekommendationer görs det genom att dra slutsatser från PISA. 

PISA spelar således en central roll för EU:s mål och strategier inom utbildningsområdet 

(Wahlström, 2016). Inte bara EU påverkas av PISA-resultaten, på den nationella nivån ledde 

de försämrade resultaten 2006 i PISA-undersökningen till att den svenska regeringen uttalade 

sig om att PISA-undersökningens sjunkande resultat är bekymrande för Sverige 

(Utbildningsdepartementet, 2007). 

 

Vad mäts då i PISA? OECD säger sig mäta nyckelkunskaper och färdigheter som är nödvändiga 

för att kunna delta i ett modernt samhälle, dessa nyckelkompetenser benämns som Literacy. 

Vidare talar OECD om grunden för mätningen är kvalitet, jämlikhet och effektivitet i 

skolundervisningen (OECD, 2014). Sedan 2006 har svenska elever presterat sämre än tidigare 

i PISA-mätningen i samtliga tre ämnen; naturvetenskap, läsförståelse och matematik. Den 

nedåtgående trenden var som värst 2012 då Sverige sjönk under genomsnittet för OECD 

(Oskarsson et al. 2015). Skolverket lyfter också fram internationella mätningar såsom PISA 

som värdefull och berikande av den nationella bilden inom utbildning. Vidare menar Skolverket 

att eftersom de internationella studierna har konstruerats för att mäta kunskapsutveckling över 

tid ger de bättre slutsatser kring det svenska utbildningssystemet än de nationella proven 
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(Skolverket, 2012). Vidare framhåller Skolverket att PISA skapat mycket stor uppmärksamhet 

runt om i världen och att mätningen till och med har resulterat i nationella utbildningsreformer 

hos flera länder23 (Skolverket, 2012).  

 

2012 låg de svenska elevernas resultat i matematik på medelvärdet 478 poäng. Genomsnittligt 

medelvärde för OECD var 494 poäng. I läsförståelse var Sveriges resultat 2012 genomsnittligt 

483 poäng jämfört med genomsnittet för OECD på 496 poäng. I naturvetenskap hamnar 

Sveriges genomsnittliga resultat på 485 poäng jämfört med OECD- genomsnittet på 501 poäng. 

Dessutom har andelen som inte når upp till en grundläggande nivå för kunskaper i 

naturvetenskap ökat till 22 % (Skolverket, 2012). Skolverket beskriver att man tar resultaten på 

allvar och tror inte att det är kvalitén i PISA som är dålig, snarare pekar man på att Sveriges 

resultat i de andra två stora kunskapsmätningarna TIMSS och PIRLS också har visat på dalande 

resultat (Skolverket, 2012).  

 

Vid nästa mätning av PISA 2015 presenteras bättre besked för de svenska elevernas kunskaper. 

Skolverket framhåller med en lättnad att det skett ett trendbrott i den negativa 

resultatutvecklingen från de senaste PISA-undersökningarna (Skolverket, 2015). I 

naturvetenskap blev det genomsnittliga resultatet 493 poäng vilket är snittet för OECD, i 

läsförståelse ligger Sverige på 500 poäng vilket är  över genomsnittligt värde för OECD på 493 

poäng. Slutligen presterade det svenska genomsnittet 494 poäng i matematik där genomsnittet 

för OECD var 490 poäng (Oskarsson et al. 2015). Skolverket poängterar även att resultaten i 

PISA nu ser bättre ut men att det inte går att dra någon exakt slutsats till varför eller om det 

kommer vara ihållande (Oskarsson et al. 2015).  

 

Wahlström (2016) betonar att det är tydligt att regeringen lägger stor vikt vid nationella resultat 

i PISA-undersökningarna för att betona vikten av nya utbildningsreformer, samtligt som EU 

använder resultaten för att utvärdera och granska medlemsländernas utbildningssystem 

(Wahlström, 2016). EU lägger stor vikt vid sina medlemsländers resultat i PISA och utför 

ständigt rekommendationer och landspecifika råd för att uppnå bättre resultat (Europeiska rådet, 

2013). Sverige är positiv till utvidgade samarbeten på utbildningsområdet inom EU men anser 

inte att gemensamma lösningar för finansieringar av utbildning är aktuellt. PISAresultaten från 

2012 diskuteras och den negativa trenden med 15-åringarnas försämrade kunskaper i 

                                                
23 Exempelvis Danmark, Tyskland och Polen.  



Lina Svensson   Examensarbete     VT 2018  

 39 

matematik, läsning och naturvetenskap presenteras. Föreslagna prioriteringar för åren 2015-

2017 på en europeisk nivå sammanfattas som önskvärda. Prioriteringarna skulle innebära mer 

diskussioner och utbyte av erfarenheter mellan länder med fokus på att även nå utlandsfödda 

elever. Vidare betonas entreprenöriella förmågor och kompetenser som en egenskap eleverna 

ska utveckla genom hela utbildningssystemet (Regeringskansliet, 2014). Utifrån ovan 

redogörelse är det tydligt att nationell utbildningspolitik inte längre enbart återfinns inom den 

nationella arenan utan är en del av en globaliserad värld där gränsöverskridande politik och 

åtgärder är nära sammanlänkade samt att acceptansen för internationellt utbyte och agerande 

ökat. 

 

Vid EU:s rekommendation av 2012 bedömer Europeiska rådet ungdomsarbetslösheten i 

Sverige som fortsatt hög, framförallt för immigranter. Dock betonas de då precis antagna 

utbildningsreformerna i Sverige som positiva om än för tidiga att analysera dess framgång. 

Europeiska rådet föreslår bl.a. att Sverige under perioden 2012-2013 ska vidta ytterligare 

åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten och minska steget från skola till arbetsmarknad 

(Europeiska unionens råd, 2012). I Rådets rekommendation 2013 får Sverige beröm för att 

landet vidtagit nya åtgärder för att integrera personer med invandrarbakgrund på 

arbetsmarknaden vilket sänkt arbetslösheten i landet. Rekommendationerna betonar ett fortsatt 

arbete med att underlätta övergången mellan skola och arbete samt genomföra mer målinriktade 

åtgärder för att stärka lågutbildade ungdomars anställningsbarhet (Europeiska unionens råd, 

2013). 2014 riktar Europeiska unionens råd riktar kritik mot svensk utbildningspolitik och 

skriver; 

 

”Trots stora anslag finns det belägg för att studieresultaten i grundskolan enligt internationella 

mätningar är sämre än under det tidiga 2000-talet. Sverige har nu sämre resultat än 

genomsnittet i både EU och OECD på de tre testade områdena (läsförståelse, matematik och 

naturvetenskap)” – Europeiska unionens råd , 2014, §12.  

 

Vidare betonar Europeiska rådet att Sverige behöver genomföra radikala strukturförändringar 

och utvärdera skolsystemets effektivitet för att finna en väg tillbaka till en hög prestationsnivå 

(Europeiska unionens råd, 2014). Ytterligare kritik riktas mot att ungdomsarbetslösheten är 

fortsatt hög och en förklaring som nämns är att utbildningssystemet har misslyckats med att ge 

en del ungdomar nödvändig kompetens för att nå in på arbetsmarknaden. Rekommenderade 
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åtgärder är fortsatt att underlätta övergången från utbildning till arbetsmarknad samt att 

effektivisera insatserna på utbildningsåtgärder (Europeiska unionens råd, 2014). Strategin 

naming & Shaming att påverka genom övervakning och att hänga ut medlemsstater som 

misslyckas och lyfta fram de som lyckats med sina utbildningssatsningar kan betraktas som en 

ett medel för att nå ett större inflytande över politikområdet. Governance-tendenser och 

europeisering med rekommenderade krav på medlemsländernas anpassning är överhängande.   

 

 I rekommendationerna 2015 inom utbildning omnämns att åtgärder för att förbättra 

skolresultaten håller på att genomföras. Vidare betonas att Sverige har haft en markant 

försämring av skolresultaten vilket har bidragit till den höga ungdomsarbetslösheten. 

Rekommenderade åtgärder är att följa upp resultatet av det arbetet som utförts med syfte att 

minska övergången mellan skola och arbetsliv (Europeiska unionens råd, 2015). 2016 års 

rekommendationer inom utbildning är kritiska till Sveriges utbildningspolitik. Europeiska 

unionens råd menar att Sverige har använt;  

 

” (…) Otydliga finansieringsmekanismer för skolan tillsammans med osystematisk tillsyn av 

hur finansieringen används på olika nivåer i skolsystemet hindrar en effektiv 

resursanvändning” – Europeiska unionens råd, 2016 §9. 

 

Dessutom lyfts Sveriges sjunkande resultat i Pisa-undersökningen upp som det land som sjunkit 

mest i alla OECD-länder samt risken med att Sveriges konkurrenskraft och innovationsförmåga 

på lång sikt kan bli en utmaning (Europeiska unionens råd, 2016 a). Rekommendationerna för 

2017 ger Sverige positiv uppmuntran då Europeiska rådet betonar att Sveriges studieresultat i 

PISA nu äntligen har vänt. Dock betonar Europeiska rådet att Svenska skolungdomar ändå inte 

presterar bättre än genomsnittet och att Sverige har stora utmaningar i att minska det negativa 

sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och studieresultat, som har ökat (Europeiska 

unionens råd, 2017a).  

 

Internationella kunskapsmätningar som möjliggör jämförande av länders utbildningssystem har 

som syfte att effektivisera reproduktionsprocessen och öka konkurrenskraften samt den 

ekonomiska tillväxten (Pettersson & Wester, 2014). Denna analys grundar Pettersson och 

Wester på att det inte råder någon samsyn på vad som ska reproduceras mellan nationerna. 

Konsensus kan enbart betraktas från den ekonomiska målet konkurrens och tillväxt (Pettersson 
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& Wester, 2014). Vidare menar författarna att i jakten på att klättra i placering vid de 

internationella mätningarna hamnar kunskapsinnehållet och utbildningens nationella mål i 

skuggan och glöms bort. Genom betydelsen av kunskapsmätningarna och de internationella 

jämförelserna har således EU kommit in i klassrummet  och indirekt påverkat utbildningsstoffet 

(Pettersson & Wester, 2014). Det går även att dra en parallell till den tredje vågen i EU:s 

utbildningspolitik där EU:s inträde och övertygande makt inom området resulterat i en ökad 

acceptans från nationella parlament (Wahlström, 2016). Vidare menar Wahlström (2016) att 

övervakningen och utvärderingen av nationella reformer har ökat och resultat ökat i intensitet 

och sammankopplats med EU:s gemensamma utbildningsmål. 

 

I de landspecifika råden och den årliga rapporten som Europeiska kommissionen utfärdar 

framgår även ett önskvärt politiska initiativ.  Nordin (2017) betraktar därför rapporten som  ett 

styrmedel där informationen anpassas utifrån medlemsstatens resultat och prognoser i 

förhållande till utbildningsmålen i Europa 2020 och Utbildning 2020 och utifrån ovanstående 

redogörelse håller jag med.  Alexiadou (2014 i Nordin, 2017) lyfter också fram OMC som ett 

allt kraftigare verktyg inom utbildningspolitiken och trycker på att innan de landspecifika 

rekommendationerna började publiceras 2011 var påföljderna så svaga att makten från EU:s 

institutioner och rekommendationer var svag. Sedan 2011 har detta förändrats så att skapandet 

av landspecifika rekommendationer som publiceras offentligt gör att förlusten att inte göra ett 

bra resultat är stora. Detta då det hela landar i en slags naming & shamingstrategi där vissa av 

medlemsländerna lyfts upp och hyllas och andra hängs ut och får skämmas. 

 

Nordin (2017) visar liksom denna studie att EU påverkat den svenska utbildningspolitiken i 

hög utsträckning. Nordin (2017) beskriver också EU och Sveriges styrande som så täta 

samarbetspartners att EU kan räknas in som medproducent av utbildningspolitiken. Det blir än 

mer tydligare när  till och med Kommissionen 2012 medger och berömmer sig själv för att EU 

lyckats förenhetliga läroplanerna och införa nationella standardiserade prov, skapat 

kunskapscentrum och intensifierat arbetet för att förbättra medie- och datakunskapen 

(Europeiska kommissionen, 2012). Det är högst anmärkningsvärt att påpeka sin egen påverkan 

i den nationella utbildningspolitiken eftersom uttalandet om att EU har förenhetligat 

medlemsländernas läroplaner är svårt att tolka som annat än just harmoniering.  
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Analysen belyser Radaellis syn på europeisering som en process vilken per automatik inte 

behöver leda till harmonisering men som kan bli resultatet av det (Radaelli, 2000). I Sveriges 

fall har harmonisering av utbildningspolitiken blivit ett resultat av EU:s användande av olika 

styrmetoder. Resultatet visar att det finns tendenser till harmonisering och europeisering av 

svensk utbildningspolitik framförallt genom användandet av OMC, PISA, Ladsspecifika råd 

och naming and shaming-strategin. Ur ett rational choiceperspektiv på europeiseringens 

topdown-process kan samtliga tre tecken på europeisering antas. För det första sker 

europeisering genom en ”missmatchning” mellan EU och inhemska normer eller regler (Börzel 

& Panke, 2016), vilket kan illustreras genom misslyckanden i PISA-undersökningarna flera år 

i rad trots rekommendationer från EU att genomföra förändringar inom utbildningspolitiken. 

För det andra genom att kostnad-vinstkalkyleringen (Börzel & Panke, 2016), då det svenska 

styret för nationell utbildningspolitik satts ur spel där ett dåligt resultat i PISA inte bara skadar 

kunskapsutvecklingen utan också förtroendet för det svenska utbildningsväsendet och det 

internationella anseendet. För det tredje genom att bedöma olika förslag genom en möjlighets- 

och kostnadslins genom riskerna av att inte nå upp till EU:s mål och krav (Börzel & Panke, 

2016). Även inom governance faller neorationalismen väl i hand med vad analysen visar. 

Nämligen att individer eller snarare stater gör kostnadsberäkningar för olika beslut och 

handlingar. I dessa kostnadsberäkningar behöver fyra punkter tas hänsyn till; motståndares 

makt dvs. alla andra medlemsstaters ageranden och EU:s syn på dessa, transaktionskostnader 

dvs. hur mycket resurser som kommer gå åt för att nå resultatet, tillgänglig information dvs. 

vad finns det för argument som stärker vinst-marginalen och i vilken omfattning läggs resurser 

på kortvariga resultat som på lång sikt kan plana ut (Schmitter, 1996). Genom denna syn på 

EU:s utbildningspolitik är det inte svårt att förstå dels varför PISA fått stort inflytande i den 

svenska utbildningspolitiken och inte heller att vinsten för att reformera skolan utifrån EU:s 

önskemål är större än kostnaden i både förtroende och framtida ekonomiska förluster i 

kompetens av att inte göra det.  Även om nationella prov visade att elevernas 

kunskapsinhämtning inte halkat efter så dramatiskt som PISA-undersökningen i flera år visade 

(Andersson, 2013) ges PISA mer inflytande över utbildningspolitiken då den politiska 

kostnaden för att nå ännu ett misslyckande är hög.  

Europeiseringen kan utifrån ovan analys betraktas i liknande riktning och som en utveckling av 

strukturer av styre på europeisk nivå, vilken denna analys befäster som skett. Europeisering av 

den svenska utbildningspolitiken har inte enbart skett genom EU:s påverkan på den inhemska 
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utbildningspolitiken utan även genom att förändra och utveckla villkoren för tillträdet och 

styrningen top-down inom politikområdet utbildning. Slutsatser från tidigare forskning var 

bland annat att EU:s påverkan beror på EU:s kompenskatalog på området, denna studie pekar i 

en annan riktning. EU har funnit en ny väg till styre genom både europeisering och governance 

och kringgått de formella bestämmelserna om utbildning som ett inhemskt område. Genom 

OMC-metoden och att tillämpa en övertygande makt som en kompetensgarant genom 

utvärderingar, landspecifika råd och naming and shamingstrategier har EU inte bara fått en mer 

inflytande utan även lyckats öka acceptansen av sitt inflytande inom den inhemska 

utbildningspolitiken.  

 
3.5  Sammanfattning 
 

Kapitel tre inleds med en analys av nyckelkompetenser för EU, vilka de är och varför de är 

viktiga och en genomgång av gemensamma utbildningssatsningar. Därefter presenteras den 

svenska skolans värdegrundsuppdrag och kompetensmål utifrån nu gällande läroplan LGY 11.  

Kompetenserna och målen med utbildningen jämförs och analyseras genom europeisering och 

governance. Analysen visar att EU har en kraftigare betoning på utbildning som ett verktyg för 

att tillförsäkra sig om en framtida ekonomisk tillväxt och skapa flexibla medborgare anpassade 

för en föränderlig arbetsmarknad. Det i jämförelse med svenska utbildningsmål där 

utbildningen framförallt används som ett instrument för att nå värdegrundsuppdraget och forma 

framtidens samhällsmedborgare som goda demokrater. Sverige har också fler kompetensmål 

för utbildningen än EU men EU har ett tydligare syfte med kompetensernas användbarhet i 

framtiden.  

 

Analysen visar att EU har fått ett allt större inflytande över utbildningspolitiken men även att 

nationella politiker och myndigheter har ett högt förtroende för råd och stöd från EU och 

internationella kunskapsmätningar så som PISA. Risken att värdegrundsarbetet nedvärderas till 

förmån för de internationellt överenskomna nyckelkompetenserna går inte att utesluta. I andra 

delen av analyskapitlet ligger fokus på EU:s övervakning där strategierna Europa 2020 och 

Utbildning 2020 samt PISA analyseras genom europeisering, governance och OMC. Analysen 

visar att EU använder PISA som ett av sina instrument för att utvärdera och granska 

medlemsländernas utbildningssystem. Analysen befäster att den tredje vågen inom EU:s 

utbildningspolitik är aktuell. EU använder trots rådgivande befogenheter sig av sin övertygande 
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makt genom b.la. naming & shaming-strategin vilket accepteras av nationella parlament. Det 

sker även genom användandet av OMC som ett allt kraftigare verktyg. Analysen drar slutsatsen 

att harmonisering av medlemsländernas utbildningspolitik inte kan uteslutas. 

 

4.  Slutsatser 

 
I studien har EU:s utbildningspolitik och inflytande på svensk utbildningspolitik varit 

studieområdet vilket har undersökts genom en dokumentanalys av officiella EU-dokument och 

nationella styrdokument för gymnasieskolan. Frågeställningarna som undersöktes var; Vilka 

mål har EU inom utbildningspolitik och hur väl överensstämmer de med den svenska skolans 

kunskap-och värdegrundsuppdrag? Och Hur påverkar EU svensk utbildningspolitik och finns 

det harmoniseringstendenser?  

 

Resultatet av analysen visar att när regeringen föreslår ändringar i skollagen till följd av EU-

rekommendationer visar det att europeiseringen top-down är verklighet även inom 

utbildningsområdet. Att utbildningsområdet har blivit europeiserat är dock ingen nyhet, det har 

sedan Lissabonfördragets införande ökat allt mer. EU:s utbildningspolitiska mål är inte bara 

mer synliga idag, de har även en starkare maktposition och använder internationella 

kunskapsmätningar som utvärderingar. Flera av EU:s nyckelkompetenser och utbildningsmål 

går i samklang med skolans kunskaps och värdegrundsuppdrag men det finns skillnader. Dels 

omfattar den svenska skolans styrdokument fler mål och har ett större fokus på arbetet med 

demokrati, mänskliga rättigheter, etik och moral etc. Även syftet med målen skiljer sig åt mellan 

EU och Sverige där EU tydligt framhäver utbildning som ett medel för att försäkra sig om en 

ekonomisk tillväxt med unionsmedborgare som är anpassade för framtidens arbetsmarknad och 

med kompetenser att kunna skapa egna jobb.  

 

Skollagen (SFS 2010:800) beskriver istället utbildningens uppdrag att skapa en livslång lust att 

lära och att eleverna i skolan ska utveckla kunskaper och värden som bidrar till elevernas 

personliga utveckling. Likheterna i utbildningspolitiken bedöms dock till övervägande del som 

samstämmiga, vilket kan vara ett resultat av europeiseringen av svensk utbildningspolitik. EU:s 

användning av internationella kunskapsmätningar såsom PISA har skapat mer inflytande över 

utbildningspolitiken där EU genom OMC och utvärdering tillförskaffat sig en övertygande 

kunskapsmakt inom området som nationellt styre accepterat som en följd av egna nationella 
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misslyckanden. PISA används således också som ett viktigt instrument i mätningen och 

jämförelserna och har även resulterat i en större tolerans och förtroende för EU:s 

utbildningspolitik. Jag håller med  Wahlström (2016) att den tredje vågen i EU:s 

utbildningspolitik är här och att EU:s inflytande över nationell utbildningspolitik bara har 

börjat.  

 

Som Radaelli (2000) betonar behöver europeisering inte innebära att det har skett en 

harmonisering av utbildningspolitiken. Men när även Kommissionen tar åt sig äran för att EU 

lyckats förenhetliga utbildningsplanerna är tendenserna för harmonisering beklämmande höga 

(Europeiska Kommissionen, 2012). Resultatet visar att harmoniseringstendenserna från EU:s 

sida existerar och att EU använder olika styrmetoder för att påverka och bli en allt viktigare 

spelare inom den nationella utbildningspolitiken. Resultatet visar att strategierna som 

framkommer i denna studie framförallt består av OMC, utvärderingar av PISA, Landspecifika 

råd och uppföljningar samt naming & shamingstrategin.  Resultatet visar även att samtliga 

kriterier för europeisering utifrån ett rational choiceperspektiv på top-downstyrning uppfylls. 

Med governanceperspektivet i ryggen är uppmärksamheten och inflytandet som EU och PISA-

resultaten getts i den nationella utbildningspolitiken inte svår att förstå. Det utifrån att 

kostnaden av att inte reformera skolan utifrån rekommendationerna är hög i såväl politiskt och 

nationellt förtroende.  

 

Framtida forskning krävs för att studera området djupare och på fler plan. Det är viktigt att 

bredda forskningen så att även inofficiella dokument framtagna av arbetsgrupper på uppdrag ur 

Kommissionen analyseras. I dessa dokument finns förslag och syften som inte EU behöver stå 

ansvarig för men som kan illustrera en bild av hur arbetsprocessen och vilka underliggande 

uppfattningar som existerar inom utbildningspolitiska mål, strategier och strävanden vilka i sin 

tur har inverkan på den svenska politiken.  
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