
Lunds universitet  STVM25 
Statsvetenskapliga institutionen  HT15 
  Handledare: Douglas Brommesson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rätten till en god utbildning 

En studie om Gy 2011, jämlikhet och policydesign 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sofia Johansson 

 



 

 

Abstract 

This thesis explores the relationship between public policy and democratic values 
by analysing the 2011 Swedish upper secondary school reform from an equality 
perspective. It asks what ideas are present in the policy proposal and in what way 
these ideas have an impact on individuals and society. The questions are answered 
through integrating two analytical tools: the ”What’s the problem represented to 
be”-approach and two ideal types of equality. The analysis shows that the policy 
proposal uses reasoning consistent with the ideal type of equality stemming from 
theory of distributive justice, as opposed to the ideal type grounded in relational 
justice. It aims at providing the students with a more accessible degree by 
increasing specialisation and cutting time for foundation subjects on vocational 
programmes. This is promoted as a way of increasing employment rates but can 
be criticised from a relational point of view for not giving students equal amount 
of training in the general competences that are often emphasised as positive for 
democratic participation. The analysis concludes that implicit political ideas have 
an impact on policy design and its implications and that uncovering such ideas 
help discover both the possibilities and restrictions of a certain policy formulation.  

 
Nyckelord: Policy, jämlikhet, utbildning, medborgarkompetens, gymnasiereform 
Antal ord: 18004 
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1 Inledning 

Den svenska demokratin mår bra. Detta är budskapet i forskarantologin Låt fler 
forma framtiden! som utgör bilaga till 2014 års Demokratiutredning. Denna 
upplaga av Demokratiutredningen fokuserar på delaktighet och politiskt 
inflytande, i synnerhet mellan valen. Stora samhällsförändringar under senare år 
pekas ut som betydelsefulla för våra demokratiska institutioner och demokratins 
funktionssätt. Även om vi nu måste omvärdera det sätt på vilket vi utövar 
demokrati, exempelvis i spåren av minskat partimedlemskap och den ökade 
betydelsen av digitala arenor för politiskt deltagande, så är förtroendet fortsatt 
högt för våra samhälleliga och politiska institutioner. Den problematik som 
framhävs som central i Demokratiutredningen är istället ökad politisk ojämlikhet. 
Skillnaderna i politiskt deltagande sammanfaller till stor del med 
socioekonomiska klyftor (Wästberg 2015 s. 7f). 

Att politisk jämlikhet är centralt för demokrati har framförts av många 
demokratiteoretiker; alla människors lika värde och rättigheter att påverka sin 
situation utgör grundstommen för bland annat Robert Dahls demokratibegrepp (se 
Dahl 1989, jfr Amnå et al. 2010). I Skollagen framhålls att skolan har ett särskilt 
uppdrag vad gäller att tillhandahålla en utbildning som på jämlika villkor fostrar 
demokratiska medborgare samt främjar kunskap och lärande: 

 
Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta 
och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers 
utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också 
förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. 

  
I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och 
elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En 
strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. 

 
Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och 
elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 
ansvarskännande individer och medborgare (1 kap. 4 § SFS 2010:800). 

 
Skolans uppdrag fungerar som utgångspunkt för min studie. Med hjälp av teori 
om policydesign och jämlikhetsideal söker jag i denna uppsats svar på vilken 
påverkan utformningen av gymnasiereformen Gy 2011 kan ha på elevernas 
personliga och demokratiska förutsättningar att delta i samhälls- och yrkeslivet. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

I denna studie sammanför jag teori om offentlig policy med jämlikhetsteori för att 
undersöka utformningen och de möjliga effekterna av gymnasiereformen Gy 
2011. I centrum för studien placeras uppdelningen av gymnasieprogram i 
yrkesprogram och högskoleförberedande program, vilket både är en av 
huvudpunkterna i reformen och en av de punkter som ter sig mest givande att 
studera på grund av den mångfald av perspektiv som uppdelningen aktualiserar. 
Syftet med studien är att förena teori om offentlig policy med teori om jämlikhet 
för att undersöka vilka politiska idéer som gett upphov till denna reform samt hur 
reformen kan tänkas påverka individer och samhälle. Således lyder den tudelade 
frågeställningen för detta arbete som följande: 

 
• Vilka idéer ligger bakom uppdelningen av gymnasieskolans program i 

yrkesprogram och högskoleförberedande program? 
 

• Vilka möjliga implikationer kan följa av denna idémässiga väg?  
 

I den första delfrågan undersöker jag motiveringen till uppdelningen av 
gymnasieskolans program samt analyserar vilka politiska idéer som låg till grund 
för detta beslut. Den andra delfrågan handlar om vilka de möjliga implikationerna 
är. Här används såväl teoretiska resonemang från området policystudier som 
jämlikhetsteori för att belysa vilka följder som kan uppkomma av de premisser 
som reformen baserats på. Appliceringen av ett jämlikhetsperspektiv i arbetet 
innebär att implikationerna undersöks i skenet av teori om jämlikhet och rättvisa. 
Detta fungerar därmed som en avgränsning och analysen av reformens följder 
handlar om möjliga implikationer relaterade till policyns uttryck för jämlikhet och 
dess eventuella påverkan på elevernas förutsättningar att delta i såväl samhälls- 
och yrkesliv som demokratiska processer. Genom denna ansats strävar jag efter att 
kunna illustrera det betydelsefulla samspelet mellan demokratiska värderingar och 
utformningen av offentlig policy, där skolans roll som fostrare av demokratiska 
medborgare utgör ett viktigt komplement till det övergripande temat. 

1.2 Disposition 

Efter detta inledande kapitel påbörjas undersökningen av gymnasiereformen 2011 
med en genomgång av området policystudier och den centrala roll som de 
politiska idéerna spelar i policyprocessen. I detta kapitel ryms också en översikt 
över den forskning som knyter an till denna studies teman utbildningspolicy och 
jämlikhet och särskilt relaterar dessa teman till demokrati. 

Härnäst, i kapitel 3, diskuteras valet av metoden idéanalys och de verktyg jag 
har till min hjälp i forskningsarbetet: idealtyper och Carol Bacchis metod för 
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policyanalys. Idealtyperna preciseras närmre i kapitel 4 som utgör stommen för 
uppsatsens teori. I detta kapitel mejslas de viktigaste komponenterna i två 
konkurrerande jämlikhets- och rättviseuppfattningar först ut för att sedan renodlas 
till två idealtyper: det distributiva och det relationella jämlikhetsidealet. 

Kapitel 5 börjar med en redogörelse för de för denna studie viktigaste 
punkterna i gymnasiereformen Gy 2011. De principiella utgångspunkterna i 
utredningen banar sedan väg för en genomgång av de argument och formuleringar 
som dessa delar av reformen grundar sig i. Den information som utvunnits ur 
textmaterialet används i kapitel 6 som underlag för analysen vilken genomförs 
med Bacchis metod som riktlinje. I den senare delen av analysen tar jag också 
hjälp av de två jämlikhetsidealen för att diskutera förhållandet mellan policy och 
idéer samt implikationerna av att utforma en policy på ett visst sätt. 

Slutligen diskuteras i kapitel 7 svaret på de två forskningsfrågorna och de 
slutsatser som framkommit i analysen av materialet. 
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2 Policystudier och politiska idéer 

Offentlig policy präglas av en hög grad av komplexitet, vilket har lett till en 
avsaknad av ett gemensamt teoretiskt ramverk inom området policystudier. 
Området utgörs till stor del av studier om specifika empiriska förhållanden där 
forskaren gynnas av att ha flexibilitet i val av antaganden, teori och fokus samt 
möjlighet att låna stoff från andra samhällsvetenskapliga områden. Ett sådant 
tillvägagångssätt innebär att policystudier uppfattats som teorianvändande snarare 
än teoriutvecklande, och att typen av studier på grund av sin brist på kumulativitet 
också saknar generella slutsatser om samhälleliga och mänskliga förhållanden 
(Smith & Larimer 2013 s. 15-17). Avsaknaden av ett gemensamt teoretiskt 
ramverk innebär dock inte nödvändigtvis att området står helt utan teoribildning. 
De teorier som utvecklats kan anses vara av ett mer funktionellt slag då studier 
inom området har större fokus på att bidra med kunskap som har påverkan på 
omständigheter i den faktiska omvärlden (Smith & Larimer 2013 s. 19). Redan 
när Harold Lasswell lade grunden för området policystudier i mitten av 1900-talet 
talades det om fokus på problemorientering med uppgift att överbrygga avståndet 
mellan vetenskap och verklighet (Smith & Larimer 2013 s. 8, 10).  

Lasswell utvecklade vad som kommit att kallas för stadiemodellen, en 
systematisk ansats till policystudier som beskriver policyprocessen med hjälp av 
olika på varandra efterföljande stadier. Dessa motsvarar ungefärligen 
problemformulering, beredning, beslutsfattande, genomförande och utvärdering 
av en policy (jfr Hudson & Lowe 2009 s. 6f). Denna typ av modell är en 
rationalistisk sådan med en syn på policyprocessen som linjär och fungerar 
därmed som en konceptualisering av offentlig policy och policyprocessen (Smith 
& Larimer 2013 s. 30, 32). Just det faktum att det är en förenklad och 
rationaliserad modell av en mycket komplex process har lett till kritik, bland annat 
mot det faktum att modellen har ett top-down-perspektiv som inte tar hänsyn till 
påverkan från tjänstemän och policynätverk eller förklarar rörelser mellan de olika 
hållplatserna i policyprocessen (Hudson & Lowe 2009 s. 6f). Icke desto mindre 
har det rationalistiska perspektivet och dess antagande om en objektiv verklighet 
med nyttomaximerande individer kommit att dominera inom forskningen om 
offentlig policy (Smith & Larimer 2013 s. 212, 231). 

I kontrast till rationalism står det post-positivistiska perspektivet. Dess kritik 
mot synen att objektiv kunskap kan nås vilar på ett grundantagande om att det är 
uppfattningen om världen som också skapar världen; det finns ingen objektiv 
kunskap om vad som utgör ett politiskt problem samt vilken lösning som är den 
bästa utan dessa uppfattningar skapas hos varje enskild människa (se Smith & 
Larimer 2013 s. 11). Att försöka tvinga in policystudier i en positivistiskt 
vetenskaplig dräkt innebär enligt detta synsätt att den politiska aspekten av 
offentlig policy går förlorad. Därmed förloras också en del av förklaringskraften, 



 

 5 

eftersom policys i den verkliga världen till stor del är politiska. Genom att frångå 
antagandet om en objektiv verklighet kan denna politiska, värdeladdade aspekt 
fångas och analyseras (Smith & Larimer 2013 s. 18). En sådan tolkande ansats ter 
sig därför fruktsam för denna studies syfte att undersöka de politiska idéer som 
ligger till grund för ett policyförslag, vilket diskuteras vidare nedan. 

2.1 Offentlig policy och idéer 

Harold Lasswells ursprungliga förståelse av policystudier som problemorienterade 
innebar fokus på de viktiga problem som staten mötte samt att hitta svar på hur 
dessa problem ska bemötas och hur dess effekter ska kunna utvärderas (Smith & 
Larimer 2013 s. 9). Denna uppfattning om orienteringen inom policystudier har 
också koppling till grundidén om vad en offentlig policy är: en av staten utförd 
handling som syftar till att få en viss effekt. En offentlig policy kan alltså ses som 
lösningen på ett problem, vilket aktualiserar undersökningar om hur ett problem 
och dess lösning definieras (Smith & Larimer 2013 s. 73f).  

I detta sammanhang blir det tydligt vilken viktig roll de politiska idéerna har 
för formulering och utförande av en policy. John Kingdon har utvecklat en teori 
som i stort syftar till att förklara policyprocessen och varför vissa ämnen hamnar 
på agendan samt varför vissa alternativa lösningar övervägs mer än andra. Han 
menar att policyprocessen består av tre separata strömmar: problemströmmen där 
problemen uppmärksammas, policyströmmen där förslag till ny policy utvecklas 
samt politikströmmen där vi ser politiska händelser som exempelvis förändringar i 
samband med politiska val. När något händer i problemströmmen eller 
politikströmmen öppnas ett möjlighetsfönster för de så kallade 
policyentreprenörerna att föra fram sina politiska förslag. Policyentreprenörerna 
nyttjar dessa möjlighetsfönster till att föra samman just sitt policyförslag med 
problem- och politikströmmen och verkar för att deras specifika definition av ett 
problem ska föras högre upp på agendan (Kingdon 2011 s. 196-199, 203-205). 
Enligt detta synsätt utvecklas alltså politiska idéer inom ramen för policys 
oberoende av om det finns något problem att lösa, för att sedan paras ihop med ett 
problem när det väl uppstått. Här blir det mycket tydligt vilken stor betydelse 
politiska idéer har för att definiera såväl ett samhällsproblem som dess lösning. 

Att undersöka en policys design, dess substantiella innehåll, är ett annat 
exempel på en situation i vilken det blir uppenbart att politiska idéer spelar roll. 
Att offentlig policy är ett maktmedel blir tydligt inte minst i undersökningen av 
vilka politiska idéer som kommer till uttryck i dem och vems dessa idéer är. 
Enligt teoribildning inom forskningsområdet för policydesign är policys 
inbäddade i värderingar och medan de har ett objektivt ändamål har de också ett 
symboliskt sådant; det senare är förmodligen mer talande för de riktiga avsikterna 
bakom policyn. Policys kan sägas ha en rationell grund med kostnads- och 
nyttokalkyler men är till största del normativt sprungna ur en idé om hur vårt 
samhälle ska se ut. Med hjälp av värderingar och symboler kan en viss 
policydesign få en viss effekt (Smith & Larimer 2013 s. 171-174). Detta illustrerar 
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betydelsen av att inte endast undersöka en policys innehåll i empiriska termer utan 
istället applicera flera perspektiv; symboler och narrativ är några exempel på 
verktyg som påverkar såväl problemdefinition som vilka alternativa lösningar som 
anses möjliga (Smith & Larimer 2013 s. 175f). I studier av policydesign står ofta 
narrativ i centrum då de används och påverkas av både policyskapare och de 
medborgare som offentlig policy riktas mot (Smith & Larimer 2013 s. 194). 

Att problemdefinitioner och lösningar är beroende av vilka idéer som ligger 
till grund för ett visst synsätt kan alltså upptäckas inom vitt skilda delar av 
policyforskningen: både i form av de politiska värderingar som utgör grunden i ett 
policyförslag och i form av narrativ som används av policyskapare för att skapa 
en viss bild av verkligheten. Varför är då problemdefinitioner och alternativa 
lösningar så viktiga att studera i forskning av detta slag? 

Carol Bacchi menar i sin ”What’s the problem represented to be”-ansats 
(WPR) att eftersom en policy föreslås som en lösning på ett problem, så finns 
också inbäddat i policyn vad själva problemet anses vara. Policyn skapar då en 
förståelse av problemet som påverkar människors liv såväl i materiell som i 
symbolisk bemärkelse (Bacchi 2009 s. 263). Förståelsen av ett problem i en policy 
benämns problemrepresentation, och hur något framförs som ett problem kallas 
för problematisering (Bacchi 2009 s. xi-xii). Som Bacchi uttrycker det: ”we are 
governed through problematisations” – offentlig policy påverkar i hög grad de liv 
som människor lever, och dessa policys innehåller en viss typ av problematisering 
medan den fullständiga bilden hålls utanför människors medvetande. Vissa 
aspekter av ett ämne förs upp på agendan medan problematiseringen samtidigt 
fungerar som en grindvaktare mot andra (Bacchi 2009 s. 263). Det finns i WPR-
ansatsen ett antagande om att problemrepresentationer skapar olika mycket fördel 
och skada för olika sociala grupper (Bacchi 2009 s. 15). Att en policy innehåller 
en viss problematisering av en fråga får implikationer för hur människor som 
påverkas av den behandlas och också hur dessa människor ser på sig själva 
(Bacchi 2009 s. 1). Med detta som grund innebär Bacchis ansats ett uppdrag att 
undersöka problematiseringar i offentlig policy genom att tolka vilka antaganden 
som ligger till grund för dem samt analysera effekterna av deras 
problemrepresentationer (Bacchi 2009 s. 263). Hur något framförs som ett 
problem i en policy kan analyseras genom att undersöka vilka idéer som ligger till 
grund för en viss policydesign. Detta är angeläget att undersöka för att kunna 
analysera varför en viss lösning föreslagits samt vilka fördelaktiga eller 
missgynnande effekter policyn kan få för dess olika mottagare. 

Användande av såväl Carol Bacchis teori som teori om policydesign 
möjliggörs av en tolkande ingång till policystudier som innebär att förståelse av 
offentlig policy söks genom att undersöka denna gentemot normativa 
demokratiska ramverk. På så sätt förhindras policystudier från att vara endast en 
mätning av offentlig policy mot vetenskapliga värderingar och utvecklas till något 
som kan hjälpa oss att belysa en policys förhållande till demokratiska värderingar 
(Smith & Larimer 2013 s. 228). Detta anknyter starkt till Lasswells syn att 
policystudiernas huvudsakliga uppgift ska vara att maximera de demokratiska 
värderingarna (se Smith & Larimer 2013 s. 10).  
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2.2 Utbildningspolicy, jämlikhet och demokrati 

Statsvetenskapliga forskares uppgift är att bedriva det vetenskapliga studiet av 
politik (jfr Lundquist 1993). Forskning om offentlig policy torde således vara 
central inom området och flera studier har också inriktat sig mot samspelet mellan 
offentlig policy och demokratiska värden. Särskilt intressant för denna studie är de 
arbeten som behandlat någon form av interaktion mellan utbildningspolicy och 
jämlikhet, i synnerhet jämlikhet i politisk bemärkelse. Claes Nilholm (2015) 
diskuterar i Statsvetenskaplig tidskrift behovet av en granskning av skolans 
styrning för att undersöka huruvida den styrs enligt de mål som satts upp i 
demokratiskt beslutade föreskrifter. Nilholm, professor i pedagogik vid Uppsala 
universitet, menar att fokus på skolans kunskapsmål och hur elevernas resultat ska 
förbättras har hamnat i vägen för skolans andra uppdrag: det demokratiska. 

Skolans roll vad gäller att fostra medborgare som kan delta i demokratin på 
lika villkor har tidigare varit föremål för forskning, bland annat i relation till den 
institutionella karaktären i skolformerna kommunal och fristående skola (se ex. 
Amnå et al. 2010). I detta projekt, lett av Erik Amnå och Tomas Englund, 
poängteras dock avsaknaden av det demokratiska perspektivet i forskning om 
effekterna av den senaste tidens skolreformering. Med avstamp i detta syftar 
projektet till att undersöka elevernas medborgarkompetens i relation till skolans 
organisatoriska mångfald. Med medborgarkompetens avses elevernas 
”samhällsengagemang, kunskap om samhällsfrågor, politiska självtillit, samt 
värderingar om demokrati och tolerans” (Amnå et al. 2010 s. 24). I denna studie 
använder jag mig av begreppet medborgarkompetens i syfte att fånga dessa 
egenskaper och kännetecken för demokratiskt medvetna medborgare. Begreppet 
medborgarkompetens är dessutom starkt knutet till begreppet generella 
kompetenser som innehaft en central roll i utformningen av gymnasieutbildningen 
och som även utgör en grundpelare i studiens diskussion om jämlikhet. 

Som beskrevs i inledningen har denna uppsats särskilt fokus på jämlikhet. 
Göran Bergström har i sin avhandling om socialdemokratisk skolpolitik definierat 
tre former av jämlikhet i utbildningsväsendet: den liberala jämlikhetstolkningen 
jämlikhet i chanser; den socialdemokratiska resursjämlikhet; samt den mindre 
vanligt förekommande tolkningen om jämlikhet i resultat. Bergström slår fast att 
det under de föregående årtiondena varit den liberala jämlikheten som stått i fokus 
för utbildningspolitiken (Bergström 1993). I en diskussion kring Bergströms 
analys framför statsvetaren Tiina Ekman (2007) sin uppfattning om att det inte är 
tydligt vilken form av jämlikhet som mest präglar skolväsendet idag – på grund av 
sin både komplexa och något kontroversiella karaktär har jämlikhetsbegreppet 
uteslutits från skolans styrdokument. Ekman menar dock att detta inte innebär att 
jämlikhet som värde inte längre präglar skolväsendet; det görs bara inte explicit i 
dess styrdokument (se Ekman 2007 s. 22f). Diskussionen om jämlikhet är del av 
Ekmans avhandling Demokratisk kompetens – gymnasiet som demokratiskola som 
också tillhör forskningen om politisk socialisation då hon undersöker 
gymnasieskolans roll i den politiska socialisationsprocessen.  Hon kommer bland 
annat fram till att skolans demokrativerktyg fungerar olika bra i olika 
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programmiljöer. Det är enligt Ekmans undersökning stora skillnader mellan elever 
på de olika programmen vad gäller demokratikunskaper: elever på 
högskoleförberedande program gynnas av sin situation medan elever på 
yrkesprogram finner sig under sämre villkor vilket får negativa konsekvenser för 
dessa elevers politiska självförtroende och kunskaper om samhälle och demokrati 
(Ekman 2007 s. 142-145). Dessutom finns stora skillnader i demokratisk 
kompetens mellan elever som väljer olika gymnasieprogram – elever som väljer 
de studieförberedande programmen har högre demokratisk kompetens redan vid 
starten för sin gymnasieutbildning och kan därmed sannolikt lämna gymnasiet 
med ett ännu större försprång än när de kom dit (Ekman 2007 s. 163). 

Amnå et al. diskuterar de många olika betydelser som har tillskrivits begreppet 
”likvärdig skola” och landar i uppfattningen att skolan ska ”ge alla elever lika god 
grund för att självständigt kunna ta ställning till sin medborgaridentitet och göra 
självständiga val om sitt samhällsengagemang” (Amnå et al. 2010 s. 27). I relation 
till detta talar de också om politisk socialisation och det faktum att ojämlikheter i 
utgångsläget riskerar att reproduceras om välfärdsinstitutioner som skolan inte 
lyckas socialisera unga människor på lika villkor (Amnå et al. 2010 s. 26). Även 
Ellen Almgren (2006) har i sin avhandling behandlat kopplingen mellan 
medborgarkompetens och socioekonomi och påvisat att barn med högutbildade 
föräldrar presterar bättre, samtidigt som också skolsituationen spelar roll för 
elevernas resultat. Sidney Verba, Kay Lehman Schlozman och Henry E. Brady 
(1995) visade också i Voice & Equality på att föräldrars socioekonomi påverkar 
barnens val av utbildning och i förlängningen också deras politiska deltagande. 

Andra studier har fokuserat särskilt på ämnet samhällskunskap – i sin 
avhandling sällar sig Tiina Ekman till den skara av studier som drar slutsatsen att 
samhällskunskapen i skolan inte verkar förbättrande för elevernas kunskaper om 
demokrati (Ekman 2007 s. 166). I skrivande stund driver Joakim Ekman, Pär 
Zetterberg, Mikael Persson och Klas Andersson ett forskningsprojekt titulerat Hur 
påverkar reformer av samhällskunskap ungas medborgarkompetens? Projektet 
ämnar undersöka den förändring av ämnet samhällskunskap i gymnasieskolan 
som reformen Gy 2011 fört med sig, med fokus på antalet undervisningstimmar 
samt undervisningsform (se Ekman et al. 2014). 

Det finns alltså många exempel på forskning som handlar om någon 
kombination av utbildningspolicy, jämlikhet och demokratisk kompetens. Denna 
studie handlar dock specifikt om gymnasiereformen 2011, om vilken det också 
bedrivits en del forskning – dock inte i lika stor utsträckning som den generella 
forskningen om utbildningspolitik. Flera forskare har i sina studier av Gy 2011 
antagit ett klassperspektiv, exempelvis Mattias Nylund som diskuterar framtiden 
för eleverna på yrkesprogrammen och menar att utformningen av Gy 2011 
riskerar leda till att andelen elever från gymnasiets yrkesutbildningar minskar vid 
landets universitet och högskolor. En förstärkt social snedrekrytering till 
högskolan innebär också minskad social mobilitet och reproduktion eller 
förstärkning av ojämlikhet mellan sociala grupper (Nylund 2010 s. 48). I många 
studier påpekas också det faktum att utvecklingen av elevernas demokratiska 
kompetenser hamnat i skymundan med reformen (se ex. Nylund 2010, Arneback 
& Bergh 2010). Andra diskuterar specifikt situationen för elever med utländsk 
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bakgrund (Hertzberg 2008) och en del sätter in gymnasieskolan 2011 i ett längre 
tidsperspektiv – exempelvis diskuterar Lisbeth Lundahl (2008) det trendbrott som 
skett när gymnasieskolan nu gått från integrerad till tydligare uppdelad i olika 
utbildningsvägar. 

Claes Nilholms (2015) diskussion om hur skolans demokratimål kan ha 
hamnat i skymundan till förmån för kunskapsmålet stämmer till stor del överens 
med bilden av den reformerade gymnasieskolan i den ovan beskrivna forskningen. 
Per Adman (2014) beskriver i en rapport från Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering hur demokrati- och jämlikhetsargument inte bara 
saknas i underlaget till reformen utan också är frånvarande i oppositionens 
argumentation. Som diskuterades ovan kan policys dock ses som sprungna ur en 
idé om hur samhället ska se ut och därmed är de också inbäddade i värderingar (se 
Smith & Larimer 2013 s. 171-174). Det är min utgångspunkt i denna studie att 
värderingar ligger till grund för offentlig policy trots att de inte alltid ges konkret 
uttryck för, vilket ligger i linje med Tiina Ekmans (2007) resonemang om att 
jämlikhet kan tänkas prägla dagens skola trots att det inte framgår i skolans 
styrdokument. I min forskning ämnar jag således att undersöka de uttryck för 
jämlikhet som finns implicit närvarande i policyförslaget. Genom att använda mig 
av traditionell jämlikhetsteori vill jag frångå policystudiernas problematiska 
aspekt med resultat som är alltför specifika för den enskilda policyn (jfr Smith & 
Larimer 2013 s. 15-17). Istället visar jag i denna studie på möjligheten att använda 
breda teorier för att förklara och förstå den empiriska verklighet vi lever i här och 
nu samtidigt som resultaten också kan användas till vidare förståelse för 
samhällets uppbyggnad och utveckling.  
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3 Metod och material 

Jag har nu presenterat det forskningsområde inom vilket min studie placeras och 
även förhållit mig till tidigare forskning på samma tema. Med denna inledande 
förståelse för studiens syfte och kontext som bakgrund kommer jag nu att beskriva 
tillvägagångssättet för studien och de analysverktyg som jag har till min hjälp för 
att på ett adekvat sätt arbeta mig fram till svaret på mina forskningsfrågor.  
 

3.1 Idéanalys 

Denna studie genomförs i form av en kvalitativ textanalys med kritisk granskning 
av innehållet i den statliga utredning (SOU 2008:27) och proposition (Prop. 
2008/09:199) som föregick gymnasiereformen 2011. Intresset för studien ligger i 
det politiska budskapet i texterna samt vilka effekter vi kan se till följd av de 
värderingar som är inbäddade i premisserna för reformen. Det vill säga: varför 
ansågs denna reform vara angelägen, och vad kan den tänkas få för konsekvenser? 
Politiska budskap tolkas i denna studie som variabler i en kedja av händelser i 
enlighet med Evert Vedungs syn på hur politiska budskap tolkas i en funktionell 
idéanalys. Syftet med studien är alltså inte att ta ställning till huruvida budskapet 
är riktigt eller ej, utan fokus i idéanalys av funktionellt slag ligger på de politiska 
idéernas ursprung, spridning eller konsekvenser (se Beckman 2005 s. 13). Att den 
funktionella idéanalysen ofta tar form av förklarande studie bör inte ses som ett 
hinder för att även inbegripa en beskrivande analys av det politiska budskapets 
innebörd i samma projekt (Beckman 2005 s. 14). Detta är det upplägg som är 
tänkt för denna studie: den inledande undersökningen är en beskrivande idéanalys 
som syftar till att tolka och klargöra innehållet i gymnasiereformen. Resultatet av 
den beskrivande studien kommer sedan att användas som underlag till en analys 
av mer förklarande karaktär. I sammanhanget är det de politiska budskapen och 
idéerna som är i centrum; studien är idécentrerad vilket kan ställas i motsats till 
om den vore aktörscentrerad, i vilket fall fokus hade legat på de aktörer som 
framför argumenten snarare än argumenten i sig (se Beckman 2005 s. 17). 

I undersökningen av reformen Gy 2011 kommer det politiska budskapet att 
tolkas som del av en konflikt mellan olika definitioner av värdet jämlikhet. Här 
lånas tankar från den normativa metodtraditionen i vilken sådana värdekonflikter 
blottläggs och problematiseras för att visa hur olika värdepremisser leder till olika 
uppfattningar om hur samhället bör organiseras (Badersten 2006 s. 30). Värden 
refererar till något som är önskvärt eller avskyvärt, och politiska värden refererar 
mer specifikt till sådant som är gott eller ont i samhället och politiken. Jämlikhet 
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anses ofta kunna formuleras som ett egenvärde vilket har ett inneboende värde 
snarare än ett värde relativt något annat (Badersten 2006 s. 24f). I denna studie 
används värdet jämlikhet som något gott och önskvärt, men hänsyn tas också till 
det faktum att det finns olika definitioner av jämlikhet. Studien försöker därmed 
blottlägga vilken typ av jämlikhet som ligger närmast formuleringarna i policyn 
och syftar till att påvisa möjliga konsekvenser för organiseringen av samhället 
som kan uppstå genom att policyn präglas av någon av de två jämlikhetssynerna. 

Till min hjälp i undersökningen av vilken syn på jämlikhet som präglar 
gymnasiereformen har jag analysverktyget idealtyper. Dessa hjälper mig som 
forskare att sammanfatta och tydliggöra de olika jämlikhetssynerna för att sedan 
placera det politiska budskapet i policyn i förhållande till de olika perspektiven. 
Idealtyperna utgör således en renodling av positionen som ska undersökas och är 
inte en spegling av verkligheten (se Beckman 2005 s. 28f). En förklaring av sättet 
att applicera idealtyper är att se dem som ett raster vilket sorterar in textmaterialet 
i någon av de olika kategorierna (se Bergström & Boréus 2012a s. 150). Detta ger 
en god bild av idealtypernas uppgift, även om jag i denna studie använder mig av 
en mindre systematisk och mer resonerande ansats (jfr Bergström & Boréus 2012a 
s. 156). Användningen av idealtyper fungerar dock ändå som en konkretisering av 
mina resonemang och tolkningar vilket underlättar i en rekonstruktion av analysen 
och därmed också, tillsammans med citering och referenser, stärker 
intersubjektiviteten (se Bergström & Boréus 2012b s. 42f). Ett annat alternativ till 
analysverktyg för denna studie hade varit verktyget dimensioner som används för 
att fånga olika aspekter av ett påstående (Beckman 2005 s. 24f). Att valet föll på 
analysverktyget idealtyper snarare än dimensioner beror på deras olika inriktning. 
Denna studies huvudsakliga uppgift är inte att som i en analys med dimensioner 
särskilja olika delar av argumentationen i policyn, utan strävan är istället att 
sammanfoga policyförslagets olika delar för att bringa klarhet i avsändarnas 
ståndpunkt. Med detta är idealtyperna behjälpliga (jfr Beckman 2005 s. 28). 

Idealtyperna relaterar alltså till den teori om jämlikhet och rättvisa som utgör 
det ena av denna uppsats två stommar. Den andra av dessa två är offentlig policy, 
och det övergripande syftet är att förena teori om policy med teori om jämlikhet. 
För att lyfta policyperspektivet och åstadkomma den kritiska granskning som 
åsyftas använder jag mig av ett andra analysverktyg: ”What’s the problem 
represented to be”-ansatsen som är utvecklad av Carol Bacchi (2009). Denna 
metod, som presenteras närmare i nästföljande avsnitt, präglar designen av min 
studie och är ledande för analysens uppbyggnad. Valet av denna metod grundar 
sig i uppsatsens kritiska ansats till tolkande policyanalys. Att metoden medför ett 
kritiskt förhållningssätt innebär inte att jag som forskare ämnar ta ställning till 
budskapets riktighet, vilket diskuterats tidigare. Däremot innebär valet av Bacchis 
metod att resonemang kring möjliga effekter av en policy och de sätt på vilket de 
påverkar människor utgör del av analysen. Viktigt är också att poängtera att när 
jag i denna studie talar om implikationer, effekter eller konsekvenser så avses inte 
kausala sådana. Fokus ligger istället på att med hjälp av det teoretiska ramverket 
uttolka hur de politiska idéerna bakom policyn ser ut och förstå möjliga 
efterföljningar av policyns idémässiga prägel. 
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Det textmaterial jag arbetar med är i huvudsak den statliga utredning (SOU 
2008:27) och proposition (Prop. 2008/09:199) som lade grunden för 
gymnasiereformen 2011. Dessa material anser jag vara nyckeltexter på grund av 
dess innehåll: det är primärt dessa två texter som stakat ut vägen för den 
efterföljande reformen och det är också i dessa texter som en stor del av den 
offentliga argumentationen för reformen återfinns. Det hade också varit möjligt att 
koncentrera arbetet till exempelvis riksdagsdebatter, men detta hade inneburit att 
studien fick en annan prägel. Genom att använda det material som de facto ligger 
till underlag för reformen ges möjlighet att analysera både de explicita och 
implicita argumentationerna för dess utformning. Eftersom propositionen i många 
avseenden är mycket lik utredningen har utredningen utgjort mitt primära 
textmaterial, medan det på vissa ställen lyfts fram punkter som i propositionen 
skiljt sig åt från utredarens förslag. I viss mån har jag också använt mig av 
textmaterial från Skolverket för att skapa större förståelse för tankegången. 

En farhåga är den att det i mitt utvalda textmaterial inte framkommer den typ 
av politiska idéer som kunde getts uttryck för i en djupare och mer personlig 
intervjusituation med reformens nyckelpersoner. Jag anser dock att den eventuella 
avsaknaden av vissa typer av argument i de formella offentliga dokumenten i sig 
utgör en intressant slutsats. Som jag tidigare påpekat utgår jag dessutom från att 
politiska värderingar finns implicit inbäddade i policys även om de inte ges 
uttryck för. Att inte ta del av interna diskussioner och tankegångar hos reformens 
avsändare är således ett medvetet val som leder till att det material jag analyserar 
innehåller den bild som reformens avsändare vill förmedla till allmänheten. 

I avdelningen nedan redogör jag för Carol Bacchis metod. Efter detta följer 
teoriavsnittet där jag arbetar fram mitt andra analysverktyg: jämlikhetsidealen. 

3.2 What’s the problem represented to be?  

Den teoretiska aspekten av Carol Bacchis ”What’s the problem represented to 
be?”-ansats diskuterades tidigare i avsnitt 2.1. Bacchis ansats innehåller förutom 
en teoretisk del också ett analysverktyg som består av sex frågor att applicera på 
ett policymaterial (se Bacchi 2009 s. xii). Detta analysverktyg är tillsammans med 
idealtyperna av jämlikhet denna studies primära redskap för att utvinna 
information ur materialet. Frågorna i WPR-ansatsen är som följer: 
 

1. What’s the ’problem’ represented to be? 

2. What presuppositions or assumptions underlie this representation of 
the ’problem’? 

3. How has this representation of the ’problem’ come about? 

4. What is left unproblematic in this ’problem’ presentation? Where are 
the silences? Can the ’problem’ be thought about differently? 

5. What effects are produced by this representation of the ’problem’? 
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6. How/where has this representation of the ’problem’ been produced, 
disseminated and defended? How could it be questioned, disrupted 
and replaced? 

 
Analysen börjar med en undersökning av de fyra första punkterna för att 
synliggöra och klargöra de idéer som ligger till grund för gymnasiereformen. Det 
handlar här om att tydliggöra hur problemet i sammanhanget formuleras, vilka 
grunder, uttalade eller outtalade, som det vilar på samt hur denna 
problemrepresentation framkommit. Den fjärde punkten handlar om att synliggöra 
olika frågor och perspektiv som inte är inkluderade i den representation av 
problemet som finns i materialet, vilket kan illustrera de begränsningar som följer 
av en viss problemdefinition (Bacchi 2009 s. 12f). Arbetet med dessa fyra första 
punkter utgör stommen för min uppsats vilken jag sedan kan utgå från i de vidare 
steg jag tar för att undersöka reformens effekter. 

Medan punkt ett till fyra handlar om att genom en kvalitativ textanalys utröna 
mening ur materialet, så handlar punkt fem om att sedan aktivt ställa vad som 
utvunnits ur materialet i relation till teorin. Detta görs genom att använda de 
framarbetade jämlikhetsidealen för att illustrera vilken syn på jämlikhet som 
framkommer i policyn samt hur denna syn påverkar reformens möjliga 
implikationer. Ett grundläggande antagande i WPR är att policys kan vara 
gynnande för vissa samhällsgrupper och missgynnande för andra, varför det är 
viktigt att undersöka implikationerna av en viss policy för olika samhällsgrupper. 
En sådan undersökning tar hänsyn till såväl materiella som diskursiva effekter (se 
Bacchi 2009 s. 15). Det är alltså i denna del av studien som en koppling kan göras 
mellan de premisser som gymnasiereformen skapat, de effekter som följer av detta 
och hur dessa effekter faktiskt påverkar människor både diskursivt och materiellt.  

Den sista punkten, slutligen, handlar om hur en viss problemrepresentation 
kommit att bli legitim ute i samhället samt hur den kan utmanas och eventuellt 
ersättas av en annan sorts problemrepresentation (Bacchi 2009 s. 19). Denna fråga 
hör till viss del ihop med de fyra första frågorna, då den anknyter till de 
värderingar som ligger till grund för en viss definition av ett problem samt 
indirekt kan använda synliggörandet av tystnaderna från fråga 4 för att på så sätt 
visa hur problemrepresentationen kan brytas upp och eventuellt ersättas.  

Viktigt att poängtera är att WPR-metoden inte kräver att de sex frågorna följs 
systematiskt genom en studie – de kan också integreras med varandra i analysen 
(Bacchi 2009 s. 128). Det är också just denna typ av integrering jag gör då jag i 
den första delen av analysen låter de första fyra frågorna bana väg för förståelsen 
av de politiska idéer som legat till grund för gymnasiereformen. I analysens andra 
och sista del använder jag mig av Bacchis fjärde och femte fråga tillsammans med 
de två jämlikhetsidealen för att undersöka de möjliga effekterna av reformen samt 
hur den problemrepresentation som återfinns i reformen har tagit mark och på 
vilket sätt andra möjliga uppfattningar kan utgöra alternativ till denna. 
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4 Jämlikhet och rättvisa 

I inledningen till boken Modern Politisk Filosofi diskuterar Will Kymlicka 
jämlikhetens plats inom politisk teori. Den traditionella frågan i detta avseende är 
den om jämlikhet alls ska accepteras som ett värde. Kymlicka beskriver hur denna 
fråga reviderats i samband med Ronald Dworkins anförande om att jämlikhet är 
ett grundläggande värde vilket alla politiska teorier i själva verket vilar på. 
Problemet handlar då istället om hur värdet jämlikhet ska tolkas (Kymlicka 1995 
s. 12f). I detta avsnitt diskuteras två kategorier av jämlikhetsideal som utgår från 
olika syn på hur ojämlikhet ska förstås och hur vi bör agera för att uppnå ett 
jämlikt samhälle. Begreppen jämlikhet och rättvisa är ofta sammanlänkade: även 
om själva innehållet i begreppet social rättvisa är omtvistat så paras det gärna ihop 
med resonemang om jämlikhet (Wolff 2009 s. 17). Rättviseteorier kan uppfattas 
som strävande mot just jämlikhet, snarare än sprungna ur ett visst jämlikhetsideal 
(Kymlicka 1994 s. 53). Jonathan Wolff (2009 s.17) diskuterar relationen mellan 
teorier om social rättvisa och socialpolitik: svårigheterna med att framställa en 
tydlig teori om social rättvisa kan leda till hinder i policyarbetet då det saknas en 
teoretisk definition av rättvisa att använda i såväl policydesign som utvärdering. 
Samtidigt riskerar den vetenskapliga diskussionen om rättvisa att hamna långt 
ifrån verklighetens offentliga policys och därmed förlora sin relevans. 

I denna studie används två uppfattningar om jämlikhet som har olika 
utgångspunkt: å ena sidan diskuteras distributiv rättvisa i form av liberal-egalitär 
rättvisa, och å andra sidan behandlas kritik mot denna syn på rättvisa som har en 
ansats baserad på uppfattningen om rättvisa som relationell. Dessa två kategorier 
av rättviseteori har valts ut på grund av deras olika utgångspunkter och den mark 
de har vunnit i teoretiska diskussioner om ämnet. Inom den distributiva 
rättvisetraditionen mäts rättvisa med hjälp av positioner, relativa eller absoluta, 
som visar var någon befinner sig på en slags rättvisestege i jämförelse med andra 
människor. Relationell rättvisa behandlar istället rättvisa genom att se till 
relationer mellan människor och huruvida de präglas av respekt eller dominering 
(jfr Laden 2014 s. 106f). I min undersökning använder jag mig i huvudsak av två 
framstående teoretiker inom respektive läger för att exemplifiera de värderingar 
som de olika teorierna är grundade i. Distributiv rättvisa representeras av Ronald 
Dworkin – med sekundär uppbackning av John Rawls teori – medan Iris Marion 
Youngs arbete används för att exemplifiera den relationella rättviseansatsen. De 
båda kategorierna och deras förespråkare har skilda jämlikhetsuppfattningar vilka 
renodlas och framställs som två typer av jämlikhetsideal. Dessa används sedan i 
uppgiften att förstå Gy 2011 och de premisser som reformen bygger på.  
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4.1 Distributiv rättvisa 

Många nutida politiska teorier utgår från den egalitära rättvisesynen som uttrycker 
att alla samhällsmedlemmar är jämlika och bör behandlas därefter (Kymlicka 
1995 s. 237). John Rawls A Theory of Justice kan sägas dominera den samtida 
debatten och fungerar ofta som kontrasterande utgångspunkt i andra 
rättviseteoretiska resonemang (Kymlicka 1995 s. 59). Rawls definition av rättvisa 
handlar i hög grad om jämlikhet, då han formulerar sina tankar om rättvisa som 
uttryckt genom en jämlik fördelning av samhällets grundläggande nyttigheter, 
såvida inte de som har det sämst ställt i samhället skulle gagnas av en ojämlik 
fördelning (se Rawls 1971 s. 302f). Ett samhälle är alltså rättvist om de som har 
det sämst ställt har det bättre än de skulle ha det under några andra omständigheter 
(Wolff 2009 s. 18). Som Kymlicka (1995 s. 60) påpekar innebär detta att Rawls 
talar om jämlikhet som en jämlik fördelning av samhällets resurser. I Rawls 
rättviseformulering utgörs sådana resurser dock inte endast av materiella ting som 
inkomst och egendom utan också av friheter, möjligheter och förutsättningar för 
självkänsla. De grundläggande friheterna är högst prioriterade och får endast 
inskränkas om det innebär en ökning av frihet (Rawls 1971 s. 302f). Rawls 
menade att människor som innehar positioner med högre inkomst eller prestige 
inte har förtjänat en större resursandel. Istället försvaras denna ojämlikhet genom 
den differensprincip som säger att ojämlikheter är tillåtna om de är till största 
möjliga nytta för de sämst ställda, exempelvis genom att ett visst mått ojämlikhet 
frammanar förmågor som är socialt nyttiga (Kymlicka 1995 s. 60, 63). 
Differensprincipen ska motverka ojämlikheter som beror på såväl naturen som 
samhället, men de konsekvenser som uppstår till följd av människors egna val ska 
människorna själva vara ansvariga för (Kymlicka 1995 s. 83f). Trots att detta är 
Rawls uttalade ambition så kan differensprincipen kritiseras för att den inte tar 
hänsyn till ojämlikhet i form av naturgivna handikapp vilket får som följd att de 
personer som tilldelats sådana står utan kompensation. Kymlicka påpekar också 
att differensprincipen på grund av att den inte tar hänsyn till valda och icke-valda 
ojämlikheter får följden att ”vissa personer subventionerar kostnaderna för andras 
val”. Samtidigt som differensprincipen mildrar vissa orättvisa omständigheter så 
mildrar den också effekterna av människors egna livsval (Kymlicka 1995 s. 84) 

Rättviseteoretikern Ronald Dworkin har förhållit sig kritisk till Rawls teori om 
rättvisa, men ändock hållit fast vid inkomst och förmögenhet som ett slags 
rättvisans valuta (se Wolff 2009 s. 19). Dworkin tar sin utgångspunkt i ovan 
resonemang om människors egna val och menar att en rättvis fördelning ska vara 
talang-okänslig och ambitionskänslig: omständigheter som givits av naturen eller 
samhället bör inte påverka människors livsöden, men deras egna val och 
ambitioner bör göra så (Dworkin 1981 s. 310f, Kymlicka 1995 s. 81). Dworkins 
kritik mot Rawls teori finns huvudsakligen i två invändningar. Den första handlar 
om att differensprincipen stöttar de som medvetet tagit sig an en oproduktiv 
livsstil eftersom frågan om varför en person befinner sig i en viss situation inte 
ställs innan sociala resurser sätts in. Dworkins andra invändning handlar om att de 
grundläggande nyttigheter Rawls pratar om, i huvudsak när det handlar om 
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inkomst och förmögenhet, inte tar hänsyn till det faktum att vissa människor kan 
ha ett större behov av inkomst än andra, exempelvis sjuka personer som inte 
klarar av att köpa de mediciner de behöver med en normal inkomst (Wolff 2009 s. 
19). Dworkins invändningar mot Rawls teori handlar alltså i hög grad om att 
differensprincipen inte tar hänsyn till skillnader mellan personer avseende sådant 
som ambition, smak, yrke eller fysisk hälsa (se Dworkin 1981 s. 343). I Dworkins 
rättviseteori blir lösningen på denna problematik att bygga in en ansvarsklausul i 
jämlikhetsbegreppet. Detta menar han bättre möjliggör distinktionen mellan 
talang och ambition vilket låter staten kompensera människor för den olycka de 
tilldelas istället för den olycka som är ett resultat av deras personliga val (Wolff 
2009 s. 20). Han särskiljer mellan så kallad option luck och brute luck, där den 
förstnämnda innefattar ett slags avsiktliga eller överlagda risker, medan den andra 
handlar om risker som inte är självvalda. Den centrala frågan handlar enligt 
Dworkin om huruvida dessa sorters mänskliga begränsningar är förenliga med en 
teori om jämlikhet i resurser som den han försöker skapa (se Dworkin 1981 s. 
292f). Svaret blir alltså att effekten av talanger bör neutraliseras, men effekterna 
av människors egna val ska behållas (Dworkin 1981 s. 313). 

Eftersom Dworkins rättviseteori är en teori om jämlikhet i resurser har Rawls 
första princip åsidosatts i sammanhanget. Dworkin menar ändå att en 
allomfattande teori om rättvisa och jämlikhet måste innefatta politisk makt och 
alltså både public resources och private resources, eftersom de förstnämnda kan 
utöva inflytande över de senare (Dworkin 1981 s. 283, 339). Som exempel ses 
makt som en form av resurs eftersom makt i kombination med materiella resurser 
är värdefulla för att personer ska kunna leda sina liv. Trots detta kan makt enligt 
Dworkin inte ingå i en teori om jämlika resurser eftersom makt inte kan fördelas 
på samma sätt som materiella resurser. Istället bör vi fråga oss i vilken grad en 
individs ägarskap av materiella resurser ska påverkas av hans eller hennes fysiska 
och mentala kapacitet i jämförelse med andra människors (Dworkin 1981 s. 300f). 
Det är alltså individen och dennes personliga omständigheter och historia som står 
i centrum i Dworkins rättviseteori. Jämlikhet handlar här om individuella 
rättigheter snarare än om grupptillhörighet, och Dworkin menar att frågan om 
jämlikhet i resurser inte ska grundas i ekonomisk eller social klass, utan ska 
bedömas från individ till individ (Dworkin 1981 s. 340). 

Som tidigare nämnts landar Dworkin i att fördelningen av resurser bör vara 
talang-okänslig och ambitionskänslig – en person som är född med ett handikapp 
har färre resurser att tillgå, men en person med dyr smak kan inte endast på grund 
av detta sägas ha färre resurser än någon annan person (Dworkin 1981 s. 302). För 
att nå en sådan typ av fördelning som Dworkin förespråkar måste vi alltså på 
något sätt kunna urskilja vad i en människas ekonomiska situation som är 
sprunget ur val och vad som är sprunget ur omständigheter (Kymlicka 1995 s. 92). 
I detta ligger också kritiken mot de så kallade tur-egalitära rättviseteorierna, där 
Dworkins teori ingår, som vill neutralisera inslaget av tur i människors livsöden. 
Hur ska vi kunna skilja mellan människor som drabbats av otur och de som själva 
är ansvariga för sina olyckor? (Wolff 2009 s. 24) Dworkin själv påpekar att talang 
och ambition är tätt sammanlänkade och att det därför inte alltid går att härleda 
ekonomiska skillnader mellan människor till endast en av kategorierna (Dworkin 
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1981 s. 313f). Hans teori diskuterar därför olika möjliga system för att lösa denna 
problematik, vilket dock hamnar utanför denna uppsats ämnesområde. 

4.2 Relationell rättvisa 

Rättviseteorier likt de ovan har fokus på eliminerande av oturens effekter. En av 
Elizabeth Anderson föreslagen förflyttning till fokus på att eliminera förtryck, 
dominering och exploatering kan förstås som en förflyttning mot ett mer 
relationellt rättvisebegrepp. I en sådan förståelse av rättvisa är ett jämlikt samhälle 
ett samhälle där det råder respekt mellan medlemmarna snarare än ett samhälle 
där rättvisans valuta distribueras rätt (Wolff 2009 s. 24, Anderson 1999 s 288f). 
Denna syn på jämlikhet och rättvisa relaterar bland annat till argument framförda 
av Nancy Fraser och Iris Marion Young (jfr Wolff 2009 s. 24).  

Young ansluter sig till ansatsen att orättvisa i samhället ska förstås med hjälp 
av termerna dominering och förtryck där dominering syftar till bristande 
deltagande i bestämmandet av ens egna handlingar och dess villkor. Förtryck 
förstås i Youngs resonemang som strukturellt och systematiskt (Young 1990 s. 
258f). Till skillnad från den äldre förståelsen av förtryck som tyranni utövat av en 
mäktig styrande grupp så menar Young att förtryck idag bör förstås som nackdelar 
och orättvisor vilka drabbar människor i deras vardagsliv. Strukturellt förtryck 
utövas genom normer och beteenden som inte ifrågasätts utan reproduceras i alla 
stora ekonomiska, politiska och kulturella institutioner. Detta innebär att det inte 
måste vara en specifik grupp som förtrycker en annan: förtrycket finns istället 
inbäddat i vårt samhälle och utövas ofta av intet anande, välmenande människor. 
Förtryckta människor hindras både från att utveckla och utöva sina förmågor och 
att uttrycka sina tankar, känslor och behov. Då en individ kan tillhöra flera olika 
sociala grupper på samma gång kan samma person samtidigt uppleva både 
privilegier och förtryck på grund av sin grupptillhörighet. Den orättvisa som dessa 
människor upplever kan beskrivas i olika kontexter och situationer vilket gett 
upphov till Youngs teori om the five faces of oppression: exploatering, 
marginalisering, maktlöshet, kulturimperialism och våld (Young 1990 s. 40-42). 
Att bortse från att det finns skillnader mellan sociala grupper bidrar enligt Young 
till förtryck. En central del i en sådan politik, och även i många rättviseteorier, är 
opartiskhet: idén om att det finns en universell moralisk måttstock som kan 
appliceras på alla situationer och alla människor. Young menar att faran i denna 
typ av resonemang ligger i de priviligierade gruppernas företräde till 
formuleringen av det universella, samt det faktum att byråkraters arbete ses som 
opartiskt vilket bävar väg för auktoritativ hierarki (Young 1990 s. 10). Ett 
exempel på uttryck för denna opartiskhet är tanken om att fördela 
samhällspositioner på bas av förtjänstfullhet. Young argumenterar för att en sådan 
fördelning inte är möjlig då objektiva mått på förtjänstfullhet inte är möjliga utan 
dessa är alltid bundna till en kulturell och normativ kontext (se Young 1990 s. 12).   

En central del i Youngs resonemang är kritiken mot den distributiva synen där 
rättvisa ses som ”the morally proper distribution of social benefits and burdens 
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among society’s members” (Young 1990 s. 16). Orättvisa och ojämlikhet bör 
enligt Young inte endast handla om distributiv sådan utan måste utökas till att 
inbegripa en större del av vår sociala verklighet. Sådana institutionella villkor som 
formar såväl våra individuella förmågor som kollektiv kommunikation och 
samarbete bör också ingå i definitionen av rättvisa. Detta innebär att 
beslutsprocesser, arbetsdelning och kultur ska inbegripas i rättvisekonceptet 
(Young 1990 s. 37). Young beskriver sin definition av rättvisa som följande: 

 
… the institutionalized conditions that make it possible for all to learn 

and use satisfying skills in socially recognized settings, to participate in 
decisionmaking, and to express their feelings, experience, and perspective on 
social life in contexts where others can listen (Young 1990 s. 91). 

 
I kapitalistiska välfärdssamhällen har den distributiva synen på rättvisa enligt 
Young format den offentliga debatten och synen på samhällskonflikter. 
Medborgare reduceras på så sätt till en client-consumer vars politiska deltagande 
motverkas; policyfrågor kommer att handla om allokering av resurser och villkor 
för social service i relation till strävan efter ekonomisk tillväxt. 
Samhällsdiskussioner som endast berör sådana distributiva frågor leder enligt 
Young till en avpolitisering och ett samhälle som bortser från de strukturer som 
bestämmer organisering av produktion och processer för beslutsfattande (Young 
1990 s. 66, 70f). Hon menar att det finns olika former av reflektioner kring social 
rättvisa: ”… distinguishing between an approach to social justice that gives 
primacy to having and one that gives primacy to doing” (Young 1990 s. 8). Även 
om den distributiva ansatsen i vissa fall erkänner inte bara materiella ting utan 
också andra fenomen som makt och möjligheter så anammas en logik som innebär 
att dessa fenomen konceptualiseras som identifierbara ting vilka kan distribueras 
mellan individer. På så sätt görs dominering och förtryck obetydliga – Youngs 
uppfattning är att dessa framkommer först i en processorienterad, relationell 
ansats till rättvisa. Därför bör distribution endast handla om materiella ting och 
utgöra en del av en bredare konceptualisering av rättvisa (Young 1990 s. 8f). Ett 
exempel är konceptet möjligheter: Young menar att uppfattningen om att vissa 
människor har sämre möjligheter än andra implicerar att möjligheter är ett 
materiellt ting som en kan förvärva, när möjligheter i själva verket måste ses som 
ett koncept som kan motverkas eller möjliggöras. Medan möjligheter ofta är 
beroende av materiella resurser påverkas de också av strukturella förhållanden 
som regler och praktiker vilka styr människors handlingar samt hur en behandlas 
av andra människor inom den befintliga sociala kontexten (Young 1990 s. 26).   

En förutsättning för att vi ska kunna tala om jämlikhet och hur sådan ska 
uppnås är att vi erkänner de skillnader som finns mellan olika samhällsgrupper 
och inbegriper detta erkännande i politik och policyskapande. Detta argument för 
Iris Marion Young när hon talar om a politics of difference och särskiljer mellan 
två sådana: a politics of positional difference och a politics of cultural difference. 
Politiken om skillnader i samhällsposition handlar om rättvisefrågor relaterade till 
strukturell ojämlikhet. Strukturell ojämlikhet innebär enligt Youngs synsätt en 
begränsning av möjligheten att uppnå ett gott liv, vilken bärs upp av såväl 
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institutioner som praktiker. Politiken om kulturella skillnader handlar istället om 
kulturellt baserade orättvisor i form av exempelvis begränsade möjligheter att 
uttrycka sig, begränsad möjlighet att umgås med andra människor med liknande 
uttryckssätt och praktiker samt begränsad möjlighet att uppfostra sina barn i den 
kulturella miljö en föredrar. Även ekonomiska och politiska hinder eller kostnader 
för att en grupp ska kunna leva som den önskar inbegrips; upplevda kulturella 
skillnader kan ge upphov även till strukturell ojämlikhet (Young 2008 s. 77-79). 

Youngs rättviseteori baseras alltså på skillnader mellan olika grupper, må de 
vara baserade på samhällsposition eller kulturella skillnader. Sociala grupper 
baserade på samhällsposition formas genom strukturella sociala processer som 
placerar dem på en viss nivå vad gäller privilegium och missgynnande. Denna 
nivå på olika, vad Young kallar, sociala axlar är betydande för bland annat 
samhällelig status, makt och livsmöjligheter. Sådana sociala axlar är exempelvis 
social arbetsfördelning, den hierarkiska fördelningen av makt vad gäller 
beslutsfattande samt fördelningen av personer i såväl fysiska som sociala miljöer 
(Young 2008 s. 80). Young menar att politics of difference under senare tid 
hamnat i en liberal paradigm där kulturella skillnader betonats på bekostnad av 
skillnader i samhällsposition. Rättvisa har då blivit förenat med likabehandling av 
alla sociala grupper, och grundläggande skillnader mellan grupper avseende 
sociala positioner, arbetsfördelning och andra områden har till stor del ignorerats. 
Häri ligger den problematik som diskuterats ovan; för att uppnå jämlikhet måste 
dessa skillnader enligt Young tas hänsyn till. Genom en sådan likabehandling som 
nu sker i de liberala demokratierna reproduceras ojämlikhet mellan olika sociala 
grupper och de missgynnade hindras från att utveckla och utöva sina förmågor 
medan de priviligierade däremot får stora möjligheter att göra så (Young 2008 s. 
77f). Genom ett ensidigt fokus på etiska, nationella och religiösa grupper har 
rättvisebegreppet reducerats till att inbegripa endast frihet och autonomi. 
Jämlikhet i form av lika möjligheter att utveckla sina förmågor och leva ett gott 
liv har hamnat i skymundan, och Youngs tes är att fokus borde skiftas till 
skillnader i samhällsposition för att rättvisa återigen ska komma att handla om 
frågor om skillnader i strukturell makt och arbetsfördelning och på samma gång 
även fånga de rättvisefrågor som rör ojämlikhet sprungen ur skillnader i 
nationalitet, etnicitet och religion (Young 2008 s. 102). Skillnader i sociala 
grupper måste enligt Young erkännas och åtgärder vidtas för att motverka 
ojämlikheten dem emellan – exempel på sådana åtgärder är kompensering för det 
underläge som vissa grupper befinner sig i och bemötande av missgynnade 
gruppers behov samt empowerment av deras medlemmar (Young 2008 s. 81). 

4.3 Diskussion 

Jag har nu redogjort för två olika syner på vad rättvisa och jämlikhet kan vara – 
den distributiva rättviseuppfattningen tolkad enligt Ronald Dworkin och i viss 
mån John Rawls teori, och den relationella rättviseuppfattningen som 
introducerades med hjälp av Elizabeth Anderson och utvecklades med argument 
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framförda av Iris Marion Young. Som nämndes i inledningen kan jämlikhet 
förstås som det värde vilket alla teorier har sin grund i. Synen på jämlikhet skiljer 
sig dock, som illustrerats ovan, mellan olika teorier. Nancy Fraser behandlar 
frågan genom att dra en parallell till Amartya Sens fråga om ”jämlikhet i vad?” 
(se Sen 1987) och menar att teoretiker inom den distributiva rättvisetraditionen 
talar om vad som ska fördelas rättvist, medan så kallade erkännandeteorietiker 
diskuterar vad som bör vinna ömsesidigt erkännande – exempelvis gruppidentitet, 
individuella prestationer eller autonom individualitet (Fraser 2011 s. 43). Det rör 
sig alltså om två dimensioner av rättvisa: den ekonomiska, som handlar om jämlik 
fördelning, och den som Fraser benämner kulturella värdehierarkier som handlar 
om statusojämlikhet eller missaktning. I sin strävan efter att vidga 
rättvisebegreppet till att inbegripa hela den globala sfären lägger Fraser till en 
tredje rättvisedimension som berör representation (se Fraser 2011 s. 22f). Medan 
den tredje dimensionen hamnar utanför området för denna studie stämmer de två 
första dimensionerna, omfördelning och erkännande, till viss del in på de 
uppfattningar om jämlikhet som diskuterats ovan. Dock är uppdelningen inte 
strikt: likt Fraser menar Young att en teori om rättvisa inte endast kan grundas i 
distributiv rättvisa utan också måste inbegripa fler dimensioner, och även 
Dworkin framför detta argument även om han inte vidare utvecklar den politiska 
dimensionen av rättvisa i hans teori som fokuserar på jämlikhet i resurser. Med 
detta sagt så innebär det inte att teoretiker som Young nödvändigtvis har en mer 
komplett teori om rättvisa än teoretiker inom distributiv rättviseteori. Teorierna 
skiljer sig åt på flera plan, vilket exemplifieras nedan i de två olika 
jämlikhetsidealen och vidare diskuteras i analysen av gymnasiereformen. 

Nancy Fraser gör också en viktig iakttagelse i att teorier om social rättvisa och 
teorier om demokrati ofta utvecklats oberoende av varandra trots att dessa i mångt 
och mycket hör ihop, inte minst på grund av det komplement som teori om social 
rättvisa utgör i demokratiteorin (se Fraser 2011 s. 63). Medan jag ovan till stor del 
diskuterat rättvisa och jämlikhet som generella begrepp finns det självklart mer 
snäva appliceringar av begreppen än så. Ett exempel är politisk jämlikhet, ett 
värde som ofta ihopkopplas med utbildning. Den politiska filosofen Harry 
Brighouse resonerar exempelvis kring hur övertag i politiken kan fås genom bättre 
orientering över såväl egna materiella behov som andras behov: sådan information 
kan användas till att rösta för sin egen eller någon annans sak, likväl som att 
argumentera för hur andra individer ska lägga sin röst. Brighouse påpekar hur 
ekonomisk ojämlikhet åtföljs av skillnader i sådan politisk förståelse och att detta 
kan förhindras genom bättre utbildning för de barn som har det sämre ställt. 
Utbildning i frågor som rör offentlig policy och tekniker för att framföra politiska 
budskap kan enligt Brighouse bidra till politisk jämlikhet (Brighouse 2002 s. 68f).  

Detta är ett exempel på den typ av samspel mellan jämlikhet, offentlig policy 
och demokrati som denna studie vill fånga. I inledningen till detta avsnitt 
diskuterades gapet mellan politisk filosofi och offentlig policy: avsaknaden av en 
teoretisk definition av rättvisa leder till svårigheter att formulera rättvisebaserade 
policys och en distansering mellan teori och praktik. I denna studie vill jag visa att 
idéer om jämlikhet trots detta finns närvarande i utformningen av policys, även 
om de inte alltid ges explicit uttryck för i policyprocessens texter. Genom att 
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relatera utformningen av policyn till ett bredare sammanhang och, som Dworkin 
förde fram, ett grundläggande politiskt värde är förhoppningen att också kunna 
dra slutsatser om något större än den enskilda policy som är föremål för studien. 
På så sätt kringgås den ständigt närvarande problematiken om bristen på generella 
slutsatser i policyforskningen (jfr Smith & Larimer 2013 s. 15-17). 

4.4 Jämlikhetsideal 

Ovan har jag redogjort för två kategorier av jämlikhetsuppfattningar. Dessa är på 
intet sätt uttömmande eller ömsesidigt uteslutande men kan ändå anses vara så 
pass distinkta att de utgör god grund för konstruktionen av två idealtyper. Jag har 
därför valt ut de punkter som är mest utmärkande för de två inriktningarna och 
som kan fungera som en värdefull grund i ett analysverktyg av denna typ. De 
jämlikhetsideal jag arbetar med i uppsatsen är alltså konceptualiseringar som jag 
arbetat fram utifrån de teorier som redogjorts för ovan. Likt normen för hur 
analysverktyget idealtyper byggs upp och används har de olika kännetecknen 
förstärkts för att ge varje idealtyp den särprägel som krävs för att dessa ska kunna 
fungera som kategorier vilka resonemang och uttalanden sorteras in i. 

Politiska värden som jämlikhet hör hemma på en mycket hög abstraktionsnivå, 
medan det empiriska material som följer på en enskild policy är mer konkret och 
därmed hemmahörande på låg abstraktionsnivå (jfr Teorell & Svensson 2007 s. 
46f). Nödvändigt blir att skapa en brygga dem emellan, vilket också är avsikten 
med idealtypskonstruktionen. De två jämlikhetsuppfattningar som används här 
sorteras i tre kategorier med olika placering på abstraktionsstegen. Kategorierna är 
lånade från Judith Goldstein och Robert O. Keohane och innefattar worldviews, 
principal beliefs och causal beliefs (se Goldstein & Keohane 1993 s. 3-11). 
Douglas Brommesson (2007 s. 66f) applicerar dessa kategorier i sin avhandling 
Från Hanoi till Bryssel: Moralsyn i deklarerad svensk utrikespolitik 1969-1996 
där han också beskriver deras innehåll: worldviews handlar om synen på hur 
världen är sammansatt, vilket begränsar spelrummet och befintliga möjligheter. 
Utifrån en viss samhällssyn kan en sedan härleda principal beliefs om aktörers 
rättigheter och skyldigheter, varifrån causal beliefs, de kausala övertygelser som 
återfinns närmst empirin, härleds. Det går alltså en kedja från samhällssynen till 
principiella övertygelser och vidare till kausala sådana, där de sistnämnda till 
syvende och sist handlar om hur någon ska agera för att kunna förverkliga de 
abstrakta principer som hör hemma i en viss världssyn. Kategorierna utgör således 
den typ av brygga mellan teori och empiri som denna studie är i behov av.  

De två jämlikhetsuppfattningarna kommer alltså sorteras enligt dessa tre 
kategorier, vars namn jag översätter till svenska. För att tydliggöra uppdelningen 
och syftet med verktyget tillför jag en fråga till varje kategori: 

 
• Världssyn: Var finns ojämlikheten i samhället? 
• Principiella övertygelser: Hur formuleras målet om jämlikhet? 
• Kausala övertygelser: Vilka verktyg ska användas för att nå målet? 
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Jämlikhet inom distributiv rättvisa 

 
Världssyn: I jämlikhetsidealet sprunget ur distributiv rättvisa finns ojämlikheten 
mellan individer: det är den enskilda individen som ska kompenseras för de 
nackdelar denne lider av på grund av naturen eller samhällets inverkan. Rättvisa 
mäts genom att jämföra absolut eller relativ position gentemot andra människor.  
 
Principiella övertygelser: Målet ser något olika ut hos Rawls och hos Dworkin. 
Medan Rawls differensprincip innebär att den samhällsordning ska råda där de 
sämst ställda har det bäst, menar Dworkin att målet med rättvisa är att 
åstadkomma en fördelning som är ambitionskänslig men talang-okänslig varför 
individer måste kompenseras för sin otur men hållas ansvariga för sina egna val. 
 
Kausala övertygelser: Jämlikhet nås med rättvis fördelning av ett slags ”rättvisans 
valuta”. Rawls menar att det kan handla om icke-materiella ting, medan Dworkin 
definierar det som ekonomiska medel i form av pengar och förmögenhet. 
 
Jämlikhet inom relationell rättvisa 

 
Världssyn: Rättvisa undersöks i form av relationer mellan människor och 
huruvida dessa präglas av respekt eller dominering. Centralt i Iris Marion Youngs 
konceptualisering av rättvisa är ojämlikhet mellan sociala grupper. Sådana 
grupper formas genom strukturella sociala processer som placerar dem på en viss 
nivå vad gäller privilegium eller missgynnande.  
 
Principiella övertygelser: Jämlikhet nås när det råder respekt mellan individer och 
avsaknad av förtryck och exploatering. Institutionella villkor ska tillåta alla att 
utveckla sina förmågor, ge uttryck för sitt perspektiv och delta i beslutsprocesser. 
Målet handlar inte om att kunna ha något, utan om att kunna göra något. 
 
Kausala övertygelser: I relationell rättvisa saknas en tydlig ”rättvisans valuta” – 
istället handlar åtgärderna för att uppnå jämlikhet och rättvisa om att kompensera 
de missgynnade grupperna och arbeta för att stärka desamma.  
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5 Gymnasiereformen 2011 

År 2011 förändrades en stor del av grundstrukturen i den svenska gymnasieskolan 
till följd av gymnasiereformen Gy 2011 som då trädde i kraft. Gy 2011 innebar 
bland annat en omstrukturering av de svenska gymnasieprogrammen och deras 
ingående kurser, nya behörighetskrav för tillträde till gymnasieskolan samt en 
tydligare uppdelning mellan de högskoleförberedande och de yrkesförberedande 
programmen. I skollagen beskrivs syftet med gymnasieskolan som tredelat: 
”Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier 
samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet” (15 kap. 2 
§ 1 stycket SFS 2010:800). I textmaterialet till gymnasiereformen 2011 framhävs 
hur den specifika förberedelsen för framtida yrkesliv eller studier tonats ned i den 
tidigare gymnasieskolan till förmån för ökat fokus på generella kompetenser 
(Skolverket 2011 s. 13). Med generella kompetenser menas sådana färdigheter 
som exempelvis problemlösningsförmåga, samarbetsförmåga och kommunikativ 
förmåga (SOU 2008:27 s. 373). Dessa har ansetts utvecklas genom de 
gymnasiegemensamma ämnena medan programmens karaktärsämnen i högre grad 
anses innebära en specialisering mot ett visst yrkesområde eller förberedelse inför 
högskolestudier (Skolverket 2011 s. 8). Genom uppdelningen mellan 
yrkesprogram och högskoleförberedande program har Gy 2011 flyttat fokus till 
syftet om specifik förberedelse för antingen framtida yrkesliv eller vidare studier, 
vilket bland annat inneburit att elever från högskoleförberedande program får 
grundläggande högskolebehörighet vid examen medan yrkeseleverna istället 
fokuserar mer på karaktärsämnena (Skolverket 2011 s. 12f). Exempelvis läser en 
elev på yrkesprogrammen 100 poäng i det gymnasiegemensamma ämnet 
svenska/svenska som andraspråk, medan eleverna på högskoleförberedande 
program läser 300 poäng i samma ämne. Innehållet i ämnena kan också variera 
mellan de olika programmen (Prop. 2008/09:199 s. 78). Programmen präglas nu 
alltså av större olikhet i sin sammansättning. Samtidigt ska kraven på de generella 
kompetenser som ligger till grund för uppfyllandet av de två andra syftena med 
gymnasieskolan – personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet – 
inte minskas. Ingången till detta är att generella kompetenser anses kunna 
utvecklas även i specifika sammanhang inom de olika programmen. Det är 
”genom fördjupning i den programspecifika karaktären som eleven utvecklas 
också som medborgare och som individ” (Skolverket 2011 s. 13). 

En huvudsaklig åtgärd för att möjliggöra såväl ökat fokus på förberedelse för 
yrkeslivet som förberedelse för vidare studier, med den fördjupning i specifika 
ämnesområden som detta innebär, är uppdelningen av gymnasieprogrammen i två 
grupper: yrkesprogram och högskoleförberedande program. Anita Ferm, utredaren 
för Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola, framhäver det viktiga i att 
komma bort från den likformighet som rått i gymnasieskolan för att istället forma 
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en gemensam grundstruktur med inbyggd flexibilitet. Detta innebär att alla 
program ska vara tre år långa med en ram om 2500 poäng vilka kan anpassas till 
de kompetenser som programmet ska utveckla. De gymnasiegemensamma 
ämnena, omfattande svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, 
historia, religionskunskap, samhällskunskap, naturkunskap samt idrott och hälsa, 
kan variera både till omfattning och utformning mellan de olika programmen. 
Förutom de gymnasiegemensamma ämnena består gymnasieprogrammen också 
av karaktärsämnen som är gemensamma inom varje program, programfördjupning 
som fungerar som en profilering inom programmet samt individuellt val av kurser 
(SOU 2008:27 s. 24f). De olika grupperna av program har alltså olika syfte och 
innehåll. Samtidigt är också behörighetskraven för antagning till programmen 
olika. I den tidigare gymnasieskolan skulle elever ha godkänt betyg i ämnena 
svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik för att få börja på ett 
nationellt gymnasieprogram (SOU 2008:27 s. 226). I gymnasiereformen 2011 har 
behörighetskravet till gymnasieskolan skärpts. Eleverna måste fortfarande ha 
godkänt i svenska/svenska som andraspråk, engelska och matematik. Utöver detta 
måste de även för tillträde till yrkesprogram ha godkänt i ytterligare fem ämnen, 
och för tillträde till högskoleförberedande program krävs godkänt i nio ämnen 
utöver de tre grundläggande ämnena. De högskoleförberedande programmen har 
olika krav på vilka ämnen som ska ingå i dessa nio; exempelvis måste sökande till 
naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet ha minst godkänt betyg i 
fysik, kemi och biologi (Skolverket 2013). Förändringen i behörighetskrav 
motiveras med att eleverna är bättre förberedda för gymnasiestudier om 
inträdeskraven är höga. Flera introduktionsprogram finns för de elever som inte 
uppfyller kraven (Skolverket 2011 s. 12). 

Det har alltså skett en uppdelning av gymnasieprogrammen i yrkesprogram 
och högskoleförberedande program med högre grad av variation mellan de olika 
programmen. Det har även skett en differentiering vad gäller de krav som måste 
vara uppfyllda för att elever ska få tillgång till de olika programmen. En sådan 
omfattande reform av en grundläggande samhälls- och välfärdsinstitution kan 
tänkas få följder för både eleverna och samhället varför det blir angeläget att 
undersöka den idémässiga bakgrunden av denna reform och dess möjliga 
implikationer. I kommande redogörelse för reformen Gy 2011 berörs särskilt 
följande tre aspekter: uppdelningen av gymnasieprogrammen och de 
konsekvenser detta får för elevernas möjlighet att uppnå grundläggande och 
särskild högskolebehörighet; åtgärderna för att öka genomströmningen i 
gymnasieskolan och deras möjliga positiva samt negativa effekter; samt den 
ökade variationen mellan programmen och denna variations eventuella koppling 
till elevernas förberedelse för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Det första 
steget mot en sådan analys handlar om att upptäcka vilka idéer och budskap som 
finns inbäddade i formuleringen av gymnasiereformen. I nästföljande avsnitt tas 
därför avstamp mot en förståelse av dessa idéer genom en avtäckning av de 
fokusområden och formuleringar som återfinns i två huvudsakliga underlag till 
reformen: den statliga utredningen Framtidsvägen samt propositionen Högre krav 
och kvalitet i den nya gymnasieskolan. 
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5.1 Huvudpunkter i gymnasiereformen 

I regeringens proposition för Gy 2011 framhävs att utbildning ger makt och 
möjlighet för människor att forma sina egna liv. Därför syftar reformen till att ge 
fler ungdomar förutsättningar för att framgångsrikt studera på gymnasieskolan 
och därmed också nå de kunskaper som ligger till grund för 
gymnasieutbildningens mål om personlig utveckling, aktivt deltagande i samhälls- 
och arbetsliv, vidare studier och livslångt lärande. Valet av gymnasieutbildning 
ska inte begränsas av omständigheter som kön eller social bakgrund utan ska 
spegla elevernas intresse och fallenhet (Prop. 2008/09:199 s. 35f). I utredningen 
Framtidsvägen framhävs två principiella utgångspunkter: den ena är ungas rätt till 
en god utbildning, den andra det faktum att gymnasieskolan är en strategisk del av 
kompetensförsörjningen på nationell och regional nivå (SOU 2008:27 s. 186). 
Förslaget till reform handlar till stor del om att öka kvaliteten på undervisningen 
genom att göra den mer anpassad efter målen om att eleverna antingen ska gå 
vidare till högre utbildning eller komma ut i yrkeslivet. På så sätt menar utredaren 
att eleverna får bättre förutsättningar för att klara av sina gymnasiestudier. 
Genomströmningen i gymnasieskolan ska öka och eleverna ska bli bättre 
förberedda för arbetslivet eller högre studier. Här nedan diskuteras närmre de 
premisser på vilka gymnasiereformen vilar. 

5.1.1 Yrkesprogram och högskoleförberedande program 

 
”Gymnasieutbildning leder till ett yrkesliv eller högre studier och det ska prägla 
utbildningen från första dagen”. Så lyder den inledande meningen i presentationen 
av uppdelningen mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program i 
Gymnasieutredningens uppdrag som redovisas i Framtidsvägen – en reformerad 
gymnasieskola (SOU 2008:27, se s. 23). Utgångspunkten i utredningsarbetet har 
varit gymnasieskolans mål, i form av arbete eller vidare studier, och hur eleverna 
på bästa sätt ska kunna förberedas inför detta nästa steg; gymnasieskolan 
framhålls som mycket viktig för kompetensförsörjningen (SOU 2008:27 s. 327). 
Problemet i den gymnasieskola som föregick reformen beskrivs som följande: 

 
Den nuvarande gymnasieskolan är i alltför hög grad likformig. Det innebär 
att yrkesutbildningarna är för teoretiserade och att många elever har svårt att 
fullfölja utbildningen. Det innebär också att de studieförberedande 
utbildningarna inte tillräckligt väl förbereder för framgångsrika vidare 
högskolestudier (SOU 2008:27 s. 371). 

 
Anledningen till att utredaren så tydligt valt att fokusera på att anpassa 
programmen efter den specifika förberedelsen för respektive område är alltså att 
de olika programmen på gymnasieskolan tidigare inte ansetts tillhandahålla 
tillräckligt god utbildning för varken vidare studier eller yrkesliv. Det poängteras 
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att eleverna på yrkesprogrammen inte förbereds tillräckligt inför arbetslivet och 
man menar att en anledning är att det varit för stort fokus på de teoretiska ämnena 
snarare än på de ämnen som utvecklar de aktuella yrkeskunskaperna. Utredningen 
hänvisar till en analys som visar att målen i kärnämnena, numera de 
gymnasiegemensamma ämnena, ansetts för högt ställda i relation till 
yrkeselevernas förkunskaper och ambitioner (SOU 2008:27 s. 237). I utredningen 
uttrycks att ”det är betydligt färre från de yrkesförberedande programmen som 
klarar målet att uppnå grundläggande högskolebehörighet” (SOU 2008:27 s. 308). 
En ökad teoretisering av den gymnasiala yrkesutbildningen sägs ha lett till en hög 
grad av misslyckanden samtidigt som elevernas yrkeskunskaper blivit för grunda. 
Detta utgör basen för utredarens förslag att ge yrkesprogrammen ökat fokus på 
karaktärsämnena (SOU 2008:27 s. 379f). Också elevernas förkunskaper inför 
studier på högskolenivå har kritiserats och reformen syftar till att ge eleverna på 
högskoleförberedande utbildningar bättre förberedelse inför vidare studier (se 
SOU 2008:27 s. 19, 34). Eleverna på de högskoleförberedande programmen ska 
med sin gymnasieexamen alltid få minst grundläggande högskolebehörighet (SOU 
2008:27 s. 46). Grundläggande högskolebehörighet uppnås däremot inte längre 
automatiskt på yrkesprogrammen, men eleverna ska ändå garanteras att få läsa de 
kurser som innebär att de uppnår grundläggande högskolebehörighet. Förslaget 
handlar endast om just den grundläggande behörigheten och utvidgas inte till en 
garanti att uppnå den särskilda högskolebehörighet som kan krävas för att bli 
antagen till vissa kurser och program (SOU 2008:27 s. 394). 

Anledningen till ökningen av karaktärsämnena på bekostnad av den 
automatiska högskolebehörigheten är som tidigare diskuterats att fokus på studier 
i de gymnasiegemensamma ämnena ansetts leda till grunda yrkeskunskaper och 
misslyckanden hos eleverna. Det uttrycks som att en hög andel av eleverna på 
yrkesprogrammen i den gamla gymnasieskolan ”tvingas misslyckas med sin 
gymnasieutbildning” (SOU 2008:27 s. 394). Samtidigt poängteras att det finns 
förståelse för det faktum att elever kan komma att vilja ändra sin bana efter det 
inledande valet av gymnasieprogram genom garantin för yrkeseleverna att få läsa 
in grundläggande högskolebehörighet. ”Jag skapar inga återvändsgränder med 
mina förslag”, som utredaren uttrycker det (SOU 2008:27 s. 22). I fråga om 
strävan efter att bryta den sociala segregationen avseende rekrytering till högre 
utbildning framhävs att särskilt grundskolan har ett stort ansvar för detta. 
Vägledning och information inför valen till gymnasiet betonas som avgörande. 
Det föreslås att ungdomar gör traditionella val av utbildning som kan tänkas 
förstärka den sociala segregationen och att fokus bör ligga på en förbättrad studie- 
och yrkesvägledning för att ungdomar i högre grad ska bli informerade om 
möjliga yrkesval efter högskolestudier (SOU 2008:27 s. 35, 177f). Det framhävs 
också att en fullföljd yrkesutbildning kan bidra till att kompensera för skillnader i 
social bakgrund så att eleven lättare kan etablera sig på arbetsmarknaden och 
minska risken att hamna i långvarigt bidragsberoende. Särskilt bidrar mer 
profilerade yrkesutbildningar till en snabbare väg ut i arbetslivet (SOU 2008:27 s. 
379). Eventuella farhågor i att ungdomar till följd av den tydliga uppdelningen 
mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program kan tvingas till tidigare 
yrkesval menar den dåvarande regeringen uppvägs av reformens fördelar med 
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bland annat bättre förberedelse inför yrkesliv eller högre studier (Prop. 
2008/09:199 s. 50f). I propositionen som följer på utredningen behandlar 
regeringen också möjligheten för yrkeselever att läsa in särskild 
högskolebehörighet: det uttrycks att det bör finnas möjlighet att erbjuda en sådan 
programfördjupning som ger den särskilda högskolebehörighet som krävs för 
vidare högskolestudier inom det aktuella yrkesområdet. Detta hör ihop med 
ambitionen att vissa yrkesprogram ska fortsätta fungera som rekryteringsbas för 
yrkesutbildningar i högskolan, som exempelvis barn- och fritidsprogrammet har 
fungerat som rekryteringsgrund för vidare studier på förskollärarutbildningen 
(Prop. 2008/09:199 s. 54-56, 84). 

Förberedelsen inför kommande yrkesliv eller studier är alltså huvudfokus i 
gymnasiereformen 2011. Ett annat nyckelbegrepp är genomströmning. 
Genomströmning innebär att en elev slutför sin utbildning på ett nationellt 
gymnasieprogram inom tre år, alltså utan att göra avbrott eller på andra sätt 
fördröja sin studietid. Avvikelser från genomströmningen framhålls i utredningen 
som kostsamma och utgifterna hamnar inom gymnasieskolans ram. Dessutom 
framhävs hur unga vuxna utan gymnasieutbildning är överrepresenterade bland 
bidragsberoende och långvarigt arbetslösa. Avhopp som innebär att eleverna inte 
slutför sin gymnasieutbildning leder enligt resonemanget till att dessa personer 
kostar staten pengar i form av socialbidrag och arbetslöshetsersättning på grund 
av deras svåra position på arbetsmarknaden (SOU 2008:27 s. 309f).  

Genomströmningen tycks vara en viktig komponent i beslutet att åtskilja 
yrkesprogram och högskoleförberedande program och de kurser eleverna läser 
inom dessa, särskilt avseende ungas etablering i samhället och på 
arbetsmarknaden. I utredningen framhålls att samtidigt som en fullföljd 
yrkesutbildning kan bidra till att reducera sociala risker som att hamna i 
bidragsberoende, kan den kompensera för elevernas skillnader i social bakgrund 
(SOU 2008:27 s. 379). Genomströmningen är också en viktig grund till 
förändringen i behörighetskrav till de olika programgrupperna. Med det tidigare 
systemet, där kravet var att ha godkänt betyg i tre ämnen, kunde elever bli antagna 
till gymnasieskolan trots mycket låga meritvärden. Det framhävs att dessa elever 
har mycket små möjligheter att klara utbildningen, vilket leder till den 
problematik med avbrott som tidigare diskuterats. Med de nya behörighetskraven 
vill man försäkra sig om att eleverna som antas till de nationella 
gymnasieprogrammen också har goda förutsättningar för att kunna genomföra 
utbildningen. Det poängteras dock att för högt ställda krav skapar en risk att 
utestänga elever med möjlighet att klara sin gymnasieutbildning; utredaren landar 
i att de tidigare beskrivna kraven om åtta godkända ämnen för behörighet till 
yrkesprogram och tolv godkända ämnen för högskoleförberedande program utgör 
skäliga krav. Skillnaden i behörighetskrav motiveras med att kurserna på de 
högskoleförberedande programmen i högre grad bygger vidare på grundskolans 
ämnen, varför de utgör ett bättre prognosvärde för framgång på dessa program än 
på yrkesprogrammen. Det talas om ett signalvärde och att elever med svaga 
resultat skulle bli obehöriga. På så sätt hoppas man undvika avhopp och öka 
genomströmningen i gymnasieskolan (SOU 2008:27 s. 39-41).  
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5.1.2 Förberedelse för aktivt deltagande i samhällslivet 

Slutligen poängteras också det faktum att den ökade specialiseringen mot antingen 
yrkeskunskaper eller högskoleförberedning inte anses stå i motsats till elevernas 
utveckling av generella kompetenser som problemlösningsförmåga, 
samarbetsförmåga och kommunikativ förmåga. Därmed står fokus på specifika 
kompetenser inte heller i motsats till elevernas förberedelse för ett aktivt 
deltagande i samhällslivet vilket tidigare, som diskuterats ovan, till stor del ansetts 
ha baseras på utvecklingen av sådana generella kompetenser. I utredningen 
framhålls att den grundsyn som präglar EU:s åtta nyckelkompetenser för livslångt 
lärande är närvarande i utredarens reformförslag och också att dessa kompetenser 
har särskild betydelse just för förberedandet inför ett aktivt deltagande i 
samhällslivet (SOU 2008:27 s. 27, 373).  

EU:s åtta nyckelkompetenser inbegriper följande: kommunikation på 
modersmålet; kommunikation på främmande språk; matematiskt kunnande och 
grundläggande vetenskaplig och teknisk kompetens; digital kompetens; lära att 
lära; social och medborgerlig kompetens; initiativförmåga och företagaranda; 
samt kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer (EUR-Lex 2011). I 
Framtidsvägen betonas särskilt kompetensen initiativförmåga och företagaranda 
vilken utredaren översätter till begreppet entreprenörskap (se SOU 2008:27 s. 184, 
373). I regeringens proposition framhålls att de kompetenser som inbegrips i 
begreppet entreprenörskap, som exempelvis problemlösningsförmåga och 
förmågan att omsätta idéer till handling, är nyttiga för såväl samhället som 
individen och elevernas framgångsrika genomförande av sina studier (Prop. 
2008/09:199 s. 37). Många av de övriga nyckelkompetenserna har en tydlig 
koppling till de gymnasiegemensamma ämnena. Målet om social och 
medborgerlig kompetens handlar om individens deltagande i samhällsliv och 
arbetsliv, vilket bland annat kopplas till kunskap om seder och bruk i samhället, 
och kunskap om sociala och politiska begrepp (EUR-Lex 2011). Koppling kan här 
enligt mig göras till såväl samhällskunskap som religionskunskap, historia och 
ämnen som svenska och engelska. Ämnet historia betonas i gymnasiereformen 
genom sin nya position som gymnasiegemensamt ämne. I propositionen motiveras 
detta genom följande resonemang: ”Ämnet stärker elevernas möjlighet att förstå 
skeenden i vår egen tid och i vår omvärld och därmed också förmågan att delta i 
samhällsliv och samhällsdebatt.” (Prop. 2008/09:199 s. 82). En annan 
nyckelkompetens, kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer beskrivs 
som ”en medvetenhet om betydelsen av kreativa uttryck vad gäller idéer, 
erfarenheter och känslor i olika medier” (EUR-Lex 2011). Kompetensen kan 
därför anses ha koppling till såväl svenska som ämnet estetisk verksamhet, ett 
ämne som tidigare var ett kärnämne i gymnasieskolan men som i utredarens 
förslag inte ingick i de gymnasiegemensamma ämnena som läses av eleverna på 
alla program. Anledningen till detta är det behov som utredaren ser i att bereda 
plats för mer fördjupning inom karaktärsämnena. Förslaget lyder dock som så att 
kurser i estetiska ämnen alltid ska erbjudas som individuellt val på programmen 
(SOU 2008:27 s. 361).  
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Trots att utredarens grundsyn överensstämmer med synen på EU:s åtta 
nyckelkompetenser som viktiga för det livslånga lärandet så har man valt att dra 
ned på de teoretiska ämnena på gymnasieskolans yrkesprogram. Bland annat med 
anledning att eleverna på yrkesprogrammen hade svårigheter att nå målen i 
kärnämnena valde utredaren att låta kärnämnenas omfattning och innehåll variera 
mellan program (SOU 2008:27 s. 237-239, 340). I den slutliga propositionen 
beskrivs också detta varierade innehåll och hur det är tänkt att motivera eleverna 
samt ge dem större förståelse för de aktuella ämnenas betydelse. Avvägningen är, 
liksom poängterat i utredningen, mellan de ämnen som ger medborgarkompetens 
och de som ger programmen sin karaktär och förbereder för yrkeslivet. Även om 
kärnämnena, eller de gymnasiegemensamma ämnena, är viktiga vad gäller 
medborgarkompetensen så framhävs det att förberedelsen för ett aktivt deltagande 
i samhällslivet till stor del ligger på grundskolan (Prop. 2008/09:199 s. 79). Denna 
uppfattning återfinns även i den föregående utredningen (SOU 2008:27 s. 340).  
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6 Analys 

I detta kapitel används informationen som utrönts ur materialet för att avtäcka de 
premisser som gymnasiereformen vilar på – både explicita och implicita sådana. 
Analysen fortsätter sedan med en applicering av de båda jämlikhetsidealen för att 
skapa en förståelse för synen på jämlikhet i reformen samt vilka möjliga 
implikationer som kan följa av att applicera en viss syn på jämlikhet och rättvisa. 

6.1 Politiska idéer som grund för reformen 

För att på bästa sätt kunna avtäcka de idéer som återfinns i formuleringen av 
gymnasiereformen 2011 använder jag mig av Carol Bacchis ”What’s the problem 
represented to be”-ansats och de verktyg och begrepp som återfinns inom den. 
Grundantagandet i Bacchis teori är att policys formar problem snarare än svarar 
mot redan existerande problem i samhället. En policy formuleras som en lösning 
på ett problem, vilket i sin tur definieras genom den process i vilken policyn 
skapas. Genom att arbeta sig bakåt från den färdiga policyn kan en därför finna de 
premisser och problemrepresentationer som policyn vilar på. Detta är ett högst 
relevant arbete då den förståelse av verkligheten och ”problemet” som policyn 
skapar påverkar människors liv på både materiellt och symboliskt plan (se Bacchi 
2009 s. 263f). Bacchi använder termen problemrepresentation för att beskriva 
förståelsen av ett problem i en policy och termen problematisering för att beskriva 
hur något förs fram som ett problem. Människor styrs genom problematiseringar 
vilka accentuerar vissa aspekter och utesluter andra (Bacchi 2009 s. xi-xii, 263). 
En central del i WPR-ansatsen är därför att synliggöra såväl uttalade som 
outtalade grunder som policyförslaget vilar på. Frågor och perspektiv som inte är 
inkluderade i en viss problematisering spelar trots sin osynlighet en viktig roll 
eftersom synliggörandet av dessa kan visa på begränsningar i såväl 
problemrepresentation som problematisering (se Bacchi 2009 s. 12f).  

6.1.1 Hur definieras problemet i gymnasiereformen? 

Det första steget i denna analys handlar alltså om att utläsa vilken 
problemrepresentation som återfinns i reformen Gy 2011. Vilket problem är 
reformen tänkt som en lösning till? Ett nyckelbegrepp här är genomströmning: i 
såväl utredningen som propositionen framhävs behovet av ökad genomströmning 
i gymnasieskolan vilket relateras till å ena sidan elevernas personliga utveckling 
och å andra sidan samhällsnyttan med ungdomar som är bättre förberedda för det 
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område de önskar fortsätta inom efter examen från gymnasieskolan. Förståelsen 
av problemet, den problemrepresentation som framkommer i policydokumenten, 
kan sägas handla om elever, främst på yrkesprogrammen, som inte fullföljer sin 
gymnasieutbildning på grund av för höga krav i en alltför teoretiserad utbildning 
som eleverna inte förberetts tillräckligt väl inför. Samtidigt får de för grunda 
yrkeskunskaper, liksom eleverna på de högskoleförberedande programmen inte 
fått tillräckliga kunskaper för framgångsrika högskolestudier (jfr SOU 2008:27 s. 
371). Ingen av de olika kategorierna av program motsvarar alltså kraven för den 
vidare sysselsättning som är tänkt efter examen. Lösningen på problemet är som 
tidigare nämnts att eleverna på yrkesprogrammen får mer tid för karaktärsämnena 
som främst är förberedande för det framtida yrkeslivet, medan eleverna på de 
högskoleförberedande programmen fördjupar sig i de gymnasiegemensamma 
ämnena vilka som bekant ligger till grund för medborgarkompetensen (se SOU 
2008:27 s. 379f, Skolverket 2011 s. 12f, jfr. Prop. 2008/09:199 s. 79). Förutom att 
variera programmens omfattning och innehåll så höjs också kraven för att bli 
antagen till ett nationellt gymnasieprogram med förklaringen att svaga elever då 
blir obehöriga, vilket ökar genomströmningen (se SOU 2008:27 s. 39-41). 
Tröskeln som höjs som mest är den för behörighet till de högskoleförberedande 
programmen, eftersom grundskoleutbildningen ger ett bättre prognosvärde för 
utbildningen på gymnasienivå (se SOU 2008:27 s. 39-41). Även detta är en tydlig 
indikation på uppfattningen om problemet som att ungdomar tidigare inte varit 
tillräckligt förberedda för de program som de tagit sig an. Förändringen av 
behörighetskraven leder till att elever med färre godkända ämnen från 
grundskolan hindras från att påbörja ett högskoleförberedande gymnasieprogram 
som de, enligt synen i policyutredningen, har liten chans att kunna fullfölja.  

Problemet är alltså dubbelt: dels förbereds eleverna inte tillräckligt väl för 
steget efter gymnasieskolan, och dels är det en hög andel av eleverna på 
yrkesprogrammen som på grund av den teoretiserade utbildningen ”tvingas 
misslyckas med sin gymnasieutbildning” (SOU 2008:27 s. 394). Yrkeseleverna 
beskrivs som lidande av såväl bristande förkunskaper som bristande ambition vad 
gäller de gymnasiegemensamma ämnena (se SOU 2008:27 s. 237). Ett 
grundantagande tycks vara att en del av eleverna på yrkesprogrammen varken vill 
eller förmår att ta sig igenom en utbildning som ställer sådana krav som 
utbildningar som ger grundläggande högskolebehörighet gör. De elever som 
genomgått grundskolan med svaga studieresultat styrs mot yrkesprogrammen 
genom de nya behörighetskraven, och väl antagna till ett yrkesprogram läser de 
betydligt färre teoretiska ämnen än eleverna på de högskoleförberedande 
programmen. På så sätt ska reformen komma till bukt med den svaga 
genomströmningen och elevernas grunda yrkeskunskaper. Rätten till en god 
utbildning tolkar jag därför i denna reform som rätten till en utbildning som leder 
till en fullföljd gymnasieexamen och anställningsbarhet eller, när det rör de 
högskoleförberedande programmen, fullgod förberedelse för vidare studier. I 
fallet med yrkeseleverna handlar målet om genomströmning och fullföljd 
gymnasieexamen om att inte ställa för höga krav som eleverna inte lyckas möta. 
Att eleverna ska bli anställningsbara poängteras som utgångspunkten för 
differentieringen mellan program vad gäller ämnenas omfattning och kursernas 
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innehåll. Genom detta kriterium relaterar uppfattningen om vad som är en god 
utbildning också till reformens andra utgångspunkt om gymnasieskolan som en 
strategisk del av kompetensförsörjningen. 

6.1.2 Antaganden och oproblematiserade områden 

I inledningen till detta avsnitt behandlades den syn på utvecklingen av generella 
kompetenser som ges uttryck för i gymnasiereformen 2011. Uppfattningen var att 
denna del av undervisningen under lång tid ökat i omfattning på bekostnad av 
utvecklingen av specifika kompetenser. Därför drevs gymnasiereformen 2011 
igenom med högre fokus på specifik förberedelse för vidare studier och yrkesliv, 
en avvägning mot de ämnen som ger grund för aktivt deltagande i samhällslivet. I 
praktiken innebär detta att eleverna på yrkesprogrammen läser färre kurser som 
ligger till grund för medborgarkompetensen och ett aktivt deltagande i 
samhällslivet jämfört med eleverna på de högskoleförberedande programmen. 
Flera argument lyfts fram för varför denna åtgärd inte är till så stor nackdel för 
eleverna som kan befaras. För det första har gymnasiereformen 2011 en ny ansats 
till frågan som innebär att det är ”genom fördjupning i den programspecifika 
karaktären som eleven utvecklas också som medborgare och som individ” 
(Skolverket 2011 s. 13). För det andra så framhävs det att uppdraget att förbereda 
eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet till stor del ligger på 
grundskolans axlar (se Prop. 2008/09:199 s. 79). En kritisk hållning ger att 
reformens avsändare frånskjuter sig ansvaret för utvecklingen mot att 
yrkeseleverna får avsevärt mindre undervisning i de ämnen som är utvecklande 
för medborgarkompetensen. Om elevernas utveckling som medborgare och 
individ sker i den programspecifika kontexten innebär detta också att eleverna på 
de högskoleförberedande programmen får större färdighet inom de områden som 
fungerar som verktyg för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Även om 
yrkeseleverna också får träning i de generella kompetenserna men i ett annat 
sammanhang, så kan denna träning troligtvis inte ge lika djupa färdigheter som 
om all koncentration lagts på utveckling av den aktuella kompetensen. Samtidigt 
är ett viktigt tema i reformen det om att fler ungdomar ska få möjligheten att 
fullfölja ett gymnasieprogram och därmed få en gymnasieexamen. Reformen 
syftar till att bekämpa bidragsberoende och långvarig arbetslöshet som återfinns 
hos de som inte har en fullföljd gymnasieutbildning (se SOU 2008:27 s. 309f). 
Fokus är alltså på de möjligheter som öppnar sig med en gymnasieexamen som 
dessutom anses vara tillräckligt djupgående för anställning inom yrkesområdet. 

Vad som inte diskuteras i lika stor utsträckning är ekonomiska och sociala 
likheter eller skillnader mellan personer med gymnasieutbildning och personer 
med högskoleutbildning. Reformen tar sikte på åtgärder som är menade att öka 
genomströmningen i gymnasieskolan och således också livskvaliteten hos de 
människor som kanske tidigare inte hade kunnat fullfölja sin gymnasieutbildning. 
Angående möjligheten att fortsätta studera på högskolan menar utredaren dels att 
ansvaret ligger på grundskolans studie- och yrkesvägledare att hjälpa eleverna att 
välja rätt gymnasieprogram från början, och dels skapas utrymme för elever på 
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yrkesprogrammen att läsa till den grundläggande högskolebehörigheten antingen 
under sin gymnasietid eller senare på den kommunala vuxenutbildningen (se SOU 
2008:27 s. 35, Prop. 2008/09:199 s. 146). Utredaren poängterar detta i 
formuleringen: ”Jag skapar inga återvändsgränder med mina förslag” (SOU 
2008:27 s. 22). Något som inte problematiseras i sammanhanget är det faktum att 
elever på yrkesprogrammen aktivt förväntas lägga till kurser i sin utbildning om 
de vill ha möjligheten att fortsätta sina studier på högre nivå. Detta handlar alltså 
om den grupp som avsändarna till reformen anser har bristande förkunskaper och 
bristande motivation till studier inom de teoretiska ämnena. Om dessa antaganden 
är korrekta kan reformen tolkas som att ha skapat ytterligare en tröskel mot högre 
utbildning för en i sammanhanget redan svag grupp. En ännu mer djupgående 
fråga handlar om uppfattningen att yrkeselever är en svag grupp vad gäller 
teoretiska studier. I samband med detta lämnas oproblematiserat vad som föranlett 
behovet av färre teoretiska kurser på yrkesprogrammen – varför har vissa elever 
tillräcklig ambition och förkunskaper och vissa inte? 

I denna reform diskuteras samhällsproblem som handlar om långvarig 
arbetslöshet och bidragstagande som sprungna ur ej fullföljd gymnasieutbildning. 
Detta synsätt bortser från samhällsproblem som uppkommit till följd av andra 
socioekonomiska skillnader och segregation. En tydligt uttalad princip i 
gymnasiereformen är att elevernas val av gymnasieutbildning ska härledas från 
deras fallenhet och intressen. Valet av utbildning ska inte vara begränsat av 
omständigheter som kön eller social bakgrund (se Prop. 2008/09:199 s. 35f). Trots 
detta problematiseras inte detta perspektiv ytterligare. Ett exempel är 
resonemanget kring social snedrekrytering: som åtgärd för att bryta den sociala 
snedrekryteringen till högskolan talas om vikten av tidiga informationsinsatser i 
grundskolan med syfte att underlätta för eleverna att göra rätt gymnasieval (SOU 
2008:27 s. 35). Bakgrunden till varför det existerar en snedvridning diskuteras ej. 
Även i samband med resonemangen kring aktivt medborgarskap saknas en 
problematisering kring vad konsekvenserna blir av att förändra omfattning och 
innehåll i de ämnen som utvecklar de generella kompetenserna. Det kan finnas en 
risk att eleverna på yrkesprogrammen får grundare kunskaper och färdigheter i 
sådant som bildar grund för medborgarkompetens och aktivt deltagande i 
samhällslivet. Ändå förblir det oproblematiserat vad en tydligare uppdelning 
mellan grupperna som söker sig till de olika kategorierna av gymnasieprogram 
kan få för samhällseffekter, vilket tycks anmärkningsvärt inte minst på grund av 
den forskning som visar att eleverna på de högskoleförberedande programmen har 
ett demokratiskt försprång redan när de påbörjar sin gymnasieutbildning (se 
Ekman 2007). En förstärkt segregation i demokratiska frågor kan kanske 
motverka de goda effekterna av en fullföljd gymnasieutbildning?  

6.2 Gymnasiereformen ur ett jämlikhetsperspektiv 

Ovan har jag fört ett resonemang som med grova drag motsvarar innehållet i 
Bacchis frågor om problemrepresentation, underliggande antaganden och 
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oproblematiserade aspekter i en policyformulering. I detta avsnitt behandlar jag 
WPR-ansatsens frågor om möjliga effekter av problemrepresentationen samt den 
kontext som möjliggjort en viss förståelse av problemet, vilket öppnar upp för 
insikter om problemrepresentationens möjligheter och begränsningar. Detta gör 
jag genom att använda mig av de jämlikhetsideal som arbetades fram i kapitel 4. 
Utifrån dessa söker jag förståelse för de premisser på vilka gymnasiereformen 
2011 bygger och undersöker de potentiella effekterna av reformens utformning. 

6.2.1 Uttryck för jämlikhetsideal i policyn 

Ronald Dworkin menar att jämlikhet är det värde som alla politiska teorier vilar 
på (se Kymlicka 1995 s. 12f). Eftersom utformning av och tillgång till utbildning i 
hög grad är en samhällsfråga som präglas av idéer om jämlikhet och rättvisa tycks 
det fruktbart att använda teorier om jämlikhet för att finna ursprunget till just 
denna formulering av ett policyförslag och för att illustrera dess effekter.  

Det jämlikhetsideal som härrör från teori om distributiv rättvisa framhåller 
individen som subjekt för ojämlikhet. Detta i kontrast till jämlikhetsidealet som 
präglas av den relationella rättvisesynen, där föremålet för ojämlikhet är sociala 
grupper. I det relationella synsättet undersöks rättvisa genom att se till relationer 
och huruvida dessa präglas av respekt eller dominering. Målet är att uppnå respekt 
och avsaknad av förtryck, där ett viktigt verktyg är att stärka de missgynnade 
grupperna och kompensera dem för de nackdelar de möter. Jämlikhet inom det 
distributiva synsättet innebär en realisering av en jämlik fördelning. Medan 
Dworkin endast ser till ekonomiska medel menar Rawls att även icke-materiella 
ting är föremål för fördelning. Målet i det distributiva jämlikhetsideal jag arbetat 
fram är att nå en ambitionskänslig men talang-okänslig fördelning. Utifrån de 
olika kategorierna världssyn, principiella övertygelser och kausala övertygelser 
kommer jag nu att försöka avtäcka de jämlikhetsresonemang reformen innehåller. 

Världssyn handlar i detta sammanhang om den grundläggande förståelsen av 
mellan vilka aktörer som jämlikhetsfrågan uppstår. I policyförslaget behandlas 
jämlikhet i allmänhet som en fråga om allas rätt till en god utbildning, vilket i 
detta fall handlar om rätten till en utbildning vars krav satts på en nivå som 
innebär att eleverna har goda möjligheter att slutföra sin utbildning. Det handlar 
då om att varje specifik individ ska få sin gymnasieexamen inom den ordinarie 
tiden för utbildningen och lämna gymnasieskolan förberedd för nästa steg. 
Samtidigt finns en diskussion som innebär en indelning i grupper som anses ha 
olika förutsättningar för att klara studierna; grupperna är de elever som söker sig 
till yrkesprogrammen respektive de som söker sig till de högskoleförberedande 
programmen. Dock är det inte samma typ av resonemang som återfinns inom 
relationell rättvisa eftersom de olika gruppernas bakgrund och förutsättningar inte 
problematiseras i någon vidare utsträckning. Policyförslaget behandlar varken 
vilka sociala grupper som är föremål för dess reformåtgärder eller hur dessa 
grupper kan tänkas påverkas av reformen. Exempelvis problematiseras inte 
bakgrunden hos eleverna på yrkesprogrammen som anses vara den svaga gruppen 
elever i sammanhanget. Åtgärderna tycks inte relatera de olika grupperna till en 
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kontext utan syftar snarare till att hjälpa de individer som inte är studiemotiverade 
att ta sig igenom gymnasieskolan och på så sätt stärka sin anställningsbarhet. 

Den världssyn som återfinns i policyförslaget kan alltså tolkas som mer 
hemmahörande i ett individualistiskt synsätt än i ett strukturellt sådant. Dock ses 
de elever som läser på yrkesprogrammen som missgynnade av att deras utbildning 
innehållit fler teoretiska bitar än vad som ansetts vara nödvändigt. Missgynnandet 
handlar emellertid inte om dominans eller förtryck utan benämns snarare som en 
relativ nackdel gentemot mer studiemotiverade elever i relation till syftet att 
fullfölja en gymnasieutbildning. Det är inte mänskliga relationer som gett upphov 
till dessa nackdelar utan snarare är uppfattningen att samhället ordnat 
gymnasieskolan på ett sådant sätt att dessa individer missgynnas i sin utbildning. 

De principiella övertygelser som återfinns i policyförslagets resonemang kan 
tolkas som härrörda från såväl den distributiva som den relationella synen. Inom 
den distributiva synen är målet att åstadkomma en rättvis fördelning som är 
ambitionskänslig och talang-okänslig. I detta fall kan föremålet för fördelningen 
anses vara en gymnasieutbildning – alltså en fullföljd gymnasieexamen. För att 
fördelningen av denna icke-materiella vara ska anses rättvis bör den så finnas 
tillgänglig oberoende av de av naturen givna talanger som människor har, men bör 
vara beroende av ambitionen hos eleverna på gymnasiet. Uppfattningen att det ska 
finnas en kategori av utbildningar som inte ställer lika höga teoretiska krav på 
studenterna går därmed i linje med denna rättvisesyn eftersom detta innebär att det 
skapas en möjlighet även för mindre studiemotiverade elever att uppnå kraven för 
att få en gymnasieexamen. Vikten av enskilda individers talang minskas på detta 
sätt. Samtidigt tillåts elevernas ambition att spela roll för hur långt de vill nå i sin 
gymnasieutbildning – om de tar sig igenom den extra börda som det innebär att 
uppnå grundläggande högskolebehörighet, eller om de avstår från detta. 

I det relationella jämlikhetsidealet är målet att alla ska kunna utveckla sina 
förmågor, ge uttryck för sitt perspektiv och delta i beslutsprocesser. Därför måste 
de institutionella villkoren tillåta detta. Betoningen i policyförslaget till Gy 2011 
är på de fördelar som skapas med en gymnasieexamen. En fullföljd 
gymnasieutbildning framhålls som mycket viktig för att individer inte ska hamna i 
utanförskap på grund av långvarig arbetslöshet som skapar bidragsberoende. På så 
sätt stämmer grundsynen i gymnasiereformen till viss del med tyngdpunkten på 
att kunna göra något som återfinns inom den relationella rättvisan. Om vissa 
grupper av elever hindrats från att tillskansa sig de färdigheter och möjligheter 
som kommer med en gymnasieexamen på grund av för högt ställda krav så är 
förändringen positiv i relationell bemärkelse eftersom den tillåter dessa människor 
att fullfölja sin utbildning och därmed också i högre grad delta i samhället. 
Samtidigt görs en tydlig distinktion mellan högskoleförberedande program och 
yrkesprogram vad gäller omfattningen av de gymnasiegemensamma ämnena som 
ligger till grund för ett aktivt deltagande i samhället. Ur denna synvinkel är det 
inte säkert att de premisser gymnasiereformen bygger på är rättvisa ur en 
relationell aspekt. Eleverna på de högskoleförberedande programmen kan tänkas 
få större fördel vad gäller kompetenser som kommunikativ förmåga och 
möjligheter att exempelvis deltaga i beslutsprocesser eftersom de i jämförelse med 
yrkeseleverna får mer träning och förberedelse för detta på gymnasiet. Beroende 
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på vilket mål som slutligen ska uppnås – en rättvis ”fördelning” av 
gymnasieutbildning eller en gymnasieutbildning som förbereder för jämlika 
möjligheter att delta i samhällslivet – så kan reformen anses vara mer eller mindre 
rättvis. Vad gäller de premisser som den bygger på återfinns dock resonemang 
från båda jämlikhetsidealen. 

Vilka kausala övertygelser finnes då i reformen? Som tidigare diskuterat så 
kan gymnasieutbildningen, eller gymnasieexamen, ses som föremålet för 
fördelning vilket går i linje med Rawls uppfattning om att även icke-materiella 
ting kan utgöra rättvisans valuta. Om en rättvis distribution av möjligheten att nå 
gymnasieexamen är målet är alltså det verktyg som krävs för att skapa jämlikhet 
mellan individer den sorts ”goda utbildning” som är såväl talang-okänslig som 
ambitionskänslig. Spår av ett sådant resonemang kan ses i policyförslaget. Den 
relationella rättvisesynen förespråkar istället arbete för att stärka och kompensera 
missgynnade grupper. Ett möjligt verktyg kunde här vara att vidta åtgärder för att 
fler ur den missgynnade gruppen ska kunna uppnå gymnasieexamen. Ur en 
synvinkel är det just detta som avsändarna till reformen har gjort genom att 
förändra strukturen i gymnasieskolan så att eleverna på yrkesprogrammen inte ska 
behöva läsa fler teoretiska kurser än vad som krävs för deras framtida yrke. 
Samtidigt tycks reformen inte vara förenlig med de grundläggande antaganden 
och mål som Youngs teori är baserad på, vilket diskuteras mer nedan. 

6.2.2 Implikationer av olika sorters syn på jämlikhet 

De premisser som gymnasiereformen bygger på tycks ligga närmst en uppfattning 
om jämlikhet baserad i den distributiva rättvisetraditionen. Reformens uttalade 
syfte är att skapa möjligheter för fler individer att slutföra sin gymnasieutbildning 
och gå vidare till arbete eller studier på högre nivå. Målet stämmer överens med 
Ronald Dworkins förståelse av en rättvis fördelning som ambitionskänslig och 
talang-okänslig, eftersom reformen syftar till att förbättra genomströmningen i 
gymnasieskolan genom att eliminera de teoretiska element som upplevts som 
onödiga flaskhalsar i yrkesutbildningen. Ambitionen tillåts stort utrymme att styra 
eftersom att utgången av utbildningen i hög grad bestäms av eleverna själva vad 
gäller omfattningen av de teoretiska ämnen de läser. 

En viktig aspekt av resonemanget ovan är var policyns jämlikhetssträvan 
börjar och slutar: i sammanhanget är det gymnasieskolan som är i centrum och 
avsändarna till reformen har också valt att behålla sitt koncept av rättvisa inom 
gymnasieskolans ramar. De förutsättningar och möjligheter som behandlas tar sin 
utgångspunkt i tiden precis före gymnasiet, med studievägledning i grundskolan 
och antagningen till gymnasieskolan, och slutmålet för gymnasiereformen är en 
gymnasieexamen som förbereder eleverna för vidare utbildning eller yrkesliv. 
Även om tiden före och efter dessa hållplatser diskuteras så problematiseras inte 
förhållanden som kan finnas utanför gymnasieskolans ram. Till exempel: varför är 
det så att vissa individer har ambitionen att läsa tyngre teoretiska ämnen, eller 
anser det vara viktigt att uppnå grundläggande högskolebehörighet, medan andra 
elever inte lägger vikt vid detta? Vad är det som gör att vissa elever vill hålla 
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dörren till vidare studier öppen medan andra väljer att fokusera på en 
yrkesinriktning? Enligt Youngs resonemang påverkas en persons möjligheter av 
strukturer som regler och praktiker. Sådana strukturella förhållanden styr såväl 
personens egna handlingar som hur denne behandlas av andra människor (Young 
1990 s. 26). Dominering och förtryck synliggörs inte i en ansats där 
gymnasieutbildningen och de kunskaper och kompetenser som den för med sig 
behandlas som en distributiv vara (jfr Young 1990 s. 8f). En förståelse av 
elevernas val av utbildning som inte går längre än till att beskriva det faktum att 
de har olika studieambitioner misslyckas ur relationell synpunkt med att skapa en 
jämlik gymnasieskola eftersom den inte tar hänsyn till de strukturer och 
förhållanden som begränsar och möjliggör elevernas fria val av utbildning och 
därmed också av deras framtid. På så sätt misslyckas man också med att skapa en 
sådan gymnasieskola som var ambitionen, det vill säga en utbildningsstruktur där 
valet av gymnasieutbildning inte ska begränsas av elevens omständigheter, som 
exempelvis social bakgrund (se Prop. 2008/09:199 s. 35f). Det är i denna kontext 
som noteringen om slutmål ovan aktualiseras. I reformen förs det fram en 
problematisering om svag genomströmning i gymnasieskolan, särskilt på 
yrkesprogrammen av anledningen att de varit alltför teorityngda. Lösningen på 
detta problem innefattar därmed åtgärder just för att öka genomströmningen i 
gymnasieskolan. I sådant avseende tycks man ha lyckats väl med en reform som 
sänker kraven på yrkeseleverna för att dessa lättare ska kunna nå målet om 
examen. Detta är ett exempel på samspelet mellan problemrepresentation och 
lösning som Bacchi påpekar är mycket viktigt för förståelsen av hur policys 
utformas (se Bacchi 2009). Med denna förståelse av problemet kan också 
slutsatsen dras att gymnasiereformen tagit steg mot kompensation för skillnader i 
social bakgrund, vilket diskuteras i utredningen i bemärkelsen att en fullföljd 
yrkesutbildning kan leda till anställning och därmed mindre risk att hamna i 
långvarigt bidragsberoende (se ex. SOU 2008:27 s. 379). Med de ramar som är 
satta i policyprocessen kan alltså åtgärderna förstås som förenliga med det 
jämlikhetsideal som är sprunget ur den distributiva rättvisesynen. Om 
problemrepresentationen var fastare förankrad i en relationell rättvisesyn skulle 
den troligtvis ha byggt på andra premisser, vilket också lett till en annan utgång.  

Reformens fokus på slutmålet om en gymnasieexamen kan alltså ur en 
synvinkel ses som motverkande segregation då den kan ge fler ungdomar chans 
att fullfölja sin gymnasieutbildning och minska risken att hamna i utanförskap. 
Samtidigt finns det också en segregation vad gäller politisk jämlikhet som till stor 
del härrör från socioekonomiska skillnader (se ex. Wästberg 2015). Ändå 
problematiseras inte följderna av gymnasieskolans förändringar vad gäller 
utvecklingen av medborgarkompetens. Implikationerna av reformens prägel av 
det distributiva jämlikhetsidealet blir att fokus läggs på att eleverna ska få en 
gymnasieexamen, men yrkeseleverna får inte lika stor möjlighet till utveckling av 
medborgarkompetensen som eleverna på de högskoleförberedande programmen. 
Detta kan tyckas bekymmersamt med tanke på den forskning som pekar på att 
eleverna på de sistnämnda programmen har ett demokratiskt försprång redan när 
de påbörjar sin gymnasieutbildning (se Ekman 2007). Detta perspektiv 
aktualiserar Harry Brighouses (2002) resonemang där han menar att övertag i 
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politiken kan fås genom bättre orientering över såväl egna materiella behov som 
andras behov. Ett instämmande i det antagande som gjorts i tidigare reformer om 
att det främst är de gymnasiegemensamma ämnena som utvecklar sådana 
generella kompetenser som ligger till grund för ett aktivt deltagande i 
samhällslivet kan således leda till slutsatsen att skillnaderna mellan olika 
samhällsgrupper förstärks med den ökade variationen mellan grupperna av 
program. Detta riskerar i så fall att minska de positiva effekterna av att fler 
personer får möjligheten att slutföra en gymnasieutbildning. 

Trots detta beskrev jag i föregående avsnitt hur reformens åtgärder kan förstås 
som kompensatoriska i likhet med de kompensatoriska åtgärder som förespråkas 
av Young för att skapa större jämlikhet. Young menar att likabehandling av olika 
samhällsgrupper på grund av jämlikhetsskäl kan få motsatt effekt och istället 
reproducera de ojämlikheter som ses i samhället. Med detta som grund skulle 
kunna argumenteras för att uppdelningen av gymnasieprogram i en kategori 
program som ger automatisk högskolebehörighet och en kategori som inte gör så 
därmed skett som gehör till Youngs teori om att likabehandling inte alltid är att 
föredra. Youngs teori vilar dock på grunden att människor från olika sociala 
grupper med olika samhällspositioner ska ges möjlighet att utveckla sina 
potentialer och leva ett gott liv. Om vi ser på reformen ur detta perspektiv blir det 
tydligt att den inte följer denna jämlikhetstanke: istället kan det argumenteras för 
att den leder till att gamla mönster vad gäller socioekonomi och samhällsposition 
riskerar att reproduceras då ungdomar kan tänkas välja gymnasieprogram efter sin 
livserfarenhet (jfr Nylund 2010). Individers handlingar styrs av strukturella 
förhållanden som påverkar såväl hur de ser på sig själva som hur andra ser på dem 
(se Bacchi 2009, Young 1990). Därmed finns det anledning att tro att 
ungdomarnas sociala bakgrund kan komma att påverka deras val av 
gymnasieutbildning. En uppdelning av gymnasieprogrammen med krav på fler 
godkända ämnen för behörighet till ett högskoleförberedande program än ett 
yrkesprogram kan inte heller sägas ha skett enligt Youngs teori om att bemöta 
olika sociala gruppers behov utan har snarare utformats tvärtemot vad teorin 
föreslår: de i sammanhanget svaga studenterna, exempelvis studenter från hem 
utan studievana, hindras snarare av de nya reglerna än gynnas av dem. Detta 
gäller även för det faktum att studenterna på yrkesprogrammen i den nya 
gymnasieskolan inte automatiskt får grundläggande högskolebehörighet. Istället 
för att skapa incitament och underlätta för studenter från missgynnade grupper att, 
om de så vill, gå vidare till högre studier kan reformen sett ur relationell synvinkel 
ha skapat högre hinder för dem att nå dit. 

Om den relationella rättviseteorin legat till grund för jämlikhetsuppfattningen i 
reformen istället för den distributiva synen hade problemrepresentationen följt den 
relationella världsbilden samt dess principiella och kausala övertygelser. Detta 
innebär att synen på ”problemet” i skolan istället för att handla om människors 
absoluta eller relativa position till varandra hade präglats av en relationell syn där 
dominans och respekt i relationer mellan människor hade stått i centrum (jfr 
Laden 2014 s. 106f). Förutsatt att reformens principiella utgångspunkter 
fortfarande var desamma hade frågan om elevers genomförande av utbildningen 
samt graden av förberedelse inför nästkommande steg med en relationell 
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utgångspunkt troligen i högre grad lett in på diskussioner om varför vissa grupper 
av elever presterar bättre än andra och hur de svaga eleverna ska kunna motiveras. 
Samtidigt hade utvecklingen av medborgarkompetens troligtvis diskuterats i högre 
grad med tanke på det relationella jämlikhetsidealets principiella utgångspunkt om 
att alla människor ska tillåtas utveckla sina förmågor, ge uttryck för sitt perspektiv 
och delta i beslutsprocesser (se Young 1990). Denna bredare ansats skulle 
innebära en utvidgning av det sammanhang vilket reformen tar hänsyn till, vilket 
inte endast behöver vara positivt då det kan leda till tappat fokus och färre 
praktiskt genomförbara åtgärder då kompensering av missgynnade grupper kan 
komma att handla om mer abstrakta och komplexa åtgärder. 

Invändning mot det relationella jämlikhetsidealet från tur-egalitärt håll kan 
också röra det faktum att den relationella synen inte tar hänsyn till vilka orättvisor 
som är sprungna ur naturen eller samhället och vilka som härrör från skillnader i 
ambition. De förstnämnda bör ju enligt teorin neutraliseras medan de andra 
effekterna ska behållas (jfr Dworkin 1981). Om elevernas ambition för 
gymnasiestudierna sträcker sig till att skaffa goda yrkeskunskaper men skalar bort 
de teoretiska ämnen som ger grundläggande högskolebehörighet är detta i enlighet 
med jämlikhetsidealet eftersom det anses självvalt. Alla elever har inte som mål 
att läsa vidare på högskolan, vilket tycks mer accepterat i en jämlikhetssyn 
grundad i Dworkins rättviseteori än en syn grundad i Youngs resonemang. 
Samtidigt påpekar Dworkin att politisk makt också i hög grad är en resurs att ta 
hänsyn till (se Dworkin 1981 s. 283, 339). Frågan är om medborgarkompetens 
och demokratiska kunskaper måste vara så tätt ihopkopplade med de generella 
kompetenserna som de historiskt sett varit. I textmaterialet till Gy 2011 framhävs 
att generella kompetenser anses kunna utvecklas också i specifika sammanhang 
(se Skolverket 2011 s. 13). Trots detta står det klart att fokus i gymnasiereformen i 
högre grad relaterar till skolans kunskapsorienterade målsättning än det 
demokratiska uppdraget som också återfinns i Skollagens beskrivning av skolans 
utformning, vilket i inledningen till denna studie illustrerades med hjälp av Claes 
Nilholms (2015) resonemang. Reformen handlar till stor del om det ekonomiska 
perspektivet med målsättningen att öka kunskaperna i gymnasieskolan och 
därmed minska utanförskap som bidragsberoende och arbetslöshet. Tidigare 
forskning om utbildningspolitik i allmänhet och Gy 2011 i synnerhet har också 
visat på en avsaknad av det demokratiutvecklande perspektivet (se Adman 2014, 
Arneback & Bergh 2010 & Nylund 2010). För att återgå till Carol Bacchis 
resonemang om policy: en policy är inte en lösning på ett externt problem utan 
istället är det själva policyn som skapar en förståelse av vad problemet faktiskt är 
(se Bacchi 2009 s. 263). En förståelse av problemet i termer av genomströmning 
och arbetslöshet utelämnar till stor del de aspekter som är hemmahörande i den 
demokratiska delen av skolans tudelade uppdrag. 
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7 Slutsats 

De två forskningsfrågor som varit ledande för denna studie lyder som följande: 
”Vilka idéer ligger bakom uppdelningen av gymnasieskolans program i 
yrkesprogram och högskoleförberedande program?” och ”Vilka möjliga 
implikationer kan följa av denna idémässiga väg?”. Syftet med studien har varit 
att sammanföra teori om offentlig policy med jämlikhetsteori för att skapa 
förståelse för reformens förhållande till det demokratiska värdet jämlikhet och 
peka på möjliga effekter av policyn för individer och samhället.  

Till min hjälp i denna analys har jag haft Carol Bacchis analysverktyg för 
policyanalys ”What’s the problem represented to be?” samt två kategorier av 
jämlikhetsideal – det distributiva samt det relationella jämlikhetsidealet – som jag 
arbetat fram utifrån teorier om jämlikhet och rättvisa. Genom att använda dessa 
verktyg har jag visat att formuleringen av det problem som policyn ämnar 
tillhandahålla en lösning på har stor inverkan på dess utformning och 
implikationerna av denna. De idéer som ligger till grund för gymnasiereformen 
2011 är till stor del hemmahörande i det av de två jämlikhetsidealen som ser 
jämlikhet som åstadkommen genom en rättvis fördelning. Formuleringarna i det 
material jag undersökt är uttryckta på ett sådant sätt att rätten till en god 
utbildning handlar om gymnasieskolans kunskapsmål och elevernas rätt till en 
fullföljd gymnasieexamen varför onödiga flaskhalsar i form av tunga teoretiska 
ämnen elimineras. Det innebär bland annat att tiden för de ämnen som utvecklar 
medborgarkompetensen och förbereder för ett aktivt deltagande i samhällslivet 
minskat på yrkesprogrammen till förmån för större fördjupning i ämnen specifika 
för yrkesområdet. Denna förändring går i linje med de idéer som reformen är 
baserad på och med övertygelsen i det distributiva jämlikhetsidealet om att en 
rättvis fördelning är talang-okänslig men ambitionskänslig, vilket innebär att det 
är elevernas ambition som avgör om de väljer att läsa in de teoretiska kurser som 
ger grundläggande högskolebehörighet eller ej. 

Om istället det relationella jämlikhetsidealet hade präglat policyn så hade 
utformningen av den troligtvis sett annorlunda ut. Den relationella synen på 
jämlikhet som lika villkor för människor att ge uttryck för sitt perspektiv och delta 
i beslutsprocesser skulle troligtvis ändra bilden av vad rätten till en god utbildning 
innebär och fokusera mer på skolans demokratiska målsättning om att förbereda 
eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet. Medan den nuvarande reformen 
fokuserar på ungas etablering i samhället och motverkan av ekonomiskt och 
arbetsmarknadsmässigt utanförskap så hade en reform grundad i det relationella 
perspektivet troligtvis lagt mer vikt vid att skapa en gymnasieskola som jämnar ut 
de sociala orättvisor som präglar relationer mellan människor och deras förmåga 
att göra sin röst hörd i samhället. Utifrån detta perspektiv kan implikationerna av 
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gymnasiereformen ses som negativa då de inte kompenserar för politisk 
ojämlikhet mellan sociala grupper utan kanske till och med förstärker den. 

I det textmaterial som legat till grund för min analys har argument om 
jämlikhet eller rättvisa och diskussioner kring skolans demokratiska uppdrag 
förekommit i mycket liten grad. Jag har som tidigare påpekat utgått från att sådana 
grundläggande värderingar trots att de inte ges explicit uttryck för ändå finns inom 
ramen för materialet. Även om offentlig policy bygger på rationell argumentation 
så grundar den sig också i en idé om hur samhället bör se ut (jfr Smith & Larimer 
2013 s. 171-174). Min studie spänner över flera olika abstraktionsnivåer, från den 
mest konkret empiriska med fallet Gy 2011 till abstrakt politisk-filosofisk teori 
om jämlikhet. Mitt emellan dessa två punkter återfinns teori om offentlig policy 
som ett maktmedel vars grundläggande idéer får implikationer som påverkar 
vardagen för många människor. I min analys av gymnasiereformen har jag visat 
på den dynamiska relationen mellan dessa olika nivåer och illustrerat hur 
synliggörandet av de premisser som en offentlig policy vilar på kan bidra till 
förståelse för de möjligheter och begränsningar som den medför.  

Förutsättningar finns för framtida forskning i form av en utvärdering av 
reformen för att exempelvis undersöka om det går att observera några reella 
skillnader i medborgarkompetens eller aktivt deltagande i samhällslivet mellan de 
elever som läst ett högskoleförberedande program och elever med examen från ett 
yrkesprogram. Denna typ av undersökning förutsätter dock enligt min uppfattning 
dels en jämförelse mot den tidigare gymnasieskolan och dels att längre tid har 
förflutit mellan implementeringen av Gy 2011 och själva undersökningen för att 
möjliggöra jämförelse mellan ett större antal elevkullar. Att empiriskt undersöka 
de eventuella demokratiska konsekvenserna av uppdelningen av gymnasieskolan i 
yrkesprogram och högskoleförberedande program ter sig likväl som ett fruktbart 
projekt med möjlighet att skapa djupare förståelse för politisk jämlikhet. 
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