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2. Inledning 

Rasism, främlingsfientlighet och högerradikala partier. Det är ämnen som ständigt diskuteras 

och aktualiseras i Sverige såväl som i resterande Europa. Med Donald Trump i vita huset blev 

de åter igen heta ämnen i USA. Hur människor än ser på dessa ämnen är förmodligen de flesta 

överens om att det i grunden är ett problem för samhället när rasistiska tankar och uttryck får 

utrymme i det. Enligt en svensk SOM-undersökning (Sandberg & Demker 2014) ansåg 78 % 

av de tillfrågade att ökad främlingsfientlighet är ganska eller mycket oroande. Hur vi än väljer 

att vända och vrida på dessa ämnen och vad vi än väljer att kalla dem bör vi kunna komma 

överens om en central sak, att de måste diskuteras och motverkas.  

I en rapport av det svenska FN-förbundet (Svenska FN-förbundet 2013) konstateras att det i 

Sverige måste göras mer för att motverka rasism. De skriver bland annat om att hatbrott 

fortsättningsvis är frekvent, att anmälda hatbrott sällan leder till åtal, att rasistisk propaganda 

sprids på internet, att antalet anmälda hatbrott på internet ökat, att etnisk diskriminering 

präglar arbetsmarknaden och att utbildningsmaterial framhäver och stärker stereotypiska 

bilder av etniska minoriteter och deras kulturer. De lyfter även upp att populistiska och 

nationalistiska agendor, inklusive de med anti-invandringsprägel, vinner politisk mark i 

Sverige. Om rapporten ska summeras till en mening görs det förmodligen bäst på detta vis: 

rasism är ett uppenbart problem i Sverige och det måste motarbetas av många olika aktörer på 

många olika sätt. 

En nyckelinstitution i frågan om hur samhället ska motverka rasism är den svenska 

grundskolan. Denna uppsats går ut på att närmare undersöka hur skolan gör detta genom att 

fokusera på implementeringen av något som kallas likabehandlingsplaner.  

Grundskolan är en av grundpelarna i det svenska samhället. Skolan förväntas fostra och forma 

framtida medborgare och således också forma det framtida samhället. Enligt skollagen ska 

utbildningen bland annat: ”[…] förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna 

och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.” (SFS 

2010:800, 1 kap. 4 §). I läroplan för grundskolan står det även att: 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, 

ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser 

ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, 

öppen diskussion och aktiva insatser. (Skolverket 2016, 7) 
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Rasism är enkelt sagt något som skolan ska bemöta och motverka. Hur skolorna arbetar mot 

rasism är något som ständigt bör undersökas då vi annars inte kan veta hur tillvägagångssätt 

skiljer sig åt eller vad som verkar fungera respektive inte fungera. I en idealvärld skulle 

rasism inte få något utrymme i skolan överhuvudtaget men i verkligheten är det tyvärr inte så. 

Ett tydligt exempel på att rasism förekommer i skolvärlden framgår i de LUPP-

undersökningar
1
 som gjorts runt om i Sverige. I det sammanlagda resultatet från 2015 (LUPP 

2015) där 13917 elever i åldrarna 13-16 år från 46 olika kommuner medverkat svarar 43,7 % 

att rasism förekommer i deras skolor. I Sundsvall, där denna studie genomförs, har en senare 

LUPP-undersökning (Zimic 2016) kring ungdomars åsikter och attityder gjorts. Den visar att 

det skiljer sig åt rörande i vilken grad ungdomarna upplever att rasism finns på deras skola, se 

Figur 2.1 nedan. 

Figur 2.1 Rasism förekommer i min skola. De som svarat stämmer till viss del, stämmer till stor del eller stämmer helt. 

 
Källa: Zimic 2016 

De skillnader som finns i detta resultat indikerar att rasism upplevs och möjligtvis hanteras på 

olika sätt på de olika skolorna vilket bör undersökas och problematiseras. 

  

                                                 
1
 LUPP är en enkät som besvaras av ungdomar runt om i Sverige för att kommuner och andra samhälleliga 

institutioner ska få kunskap om deras åsikter, attityder och erfarenheter. Enkäten är utformad av Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Se även: https://www.mucf.se/ungdomsenkaten-lupp 
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Ett av de dokument som främst ska användas i arbetet mot rasism i skolan är de planer mot 

kränkande behandling som alla grundskolor är skyldiga att upprätta varje år enligt skollagen. 

Det är huvudmannen (kommunen eller skolans styrelse) som ska se till att detta sker: 

Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 

åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 

elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att 

påbörjas eller genomföras under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade 

åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan. (SFS 2010:800, 6 kap. 8 §) 

Dessa planer har även kopplats till de aktiva åtgärder som ska göras enligt 

diskrimineringslagen 3 kap. (SFS 2008:567). Planer mot kränkande behandling kallas även 

för likabehandlingsplaner och det är vad de fortsättningsvis benämns som i denna uppsats. 

Likabehandlingsplanen är ett av de primära dokumenten gällande skolors arbete mot rasism 

och det är oftast upp till skolor att själva formulera och arbeta med dem. Hur 

likabehandlingsplanerna omvandlas i praktiken är något som det hittills inte forskats om i 

särskilt stor utsträckning och det är vad jag främst kommer studera och analysera i denna 

studie. Hur omvandlingen eventuellt skiljer sig åt i praktiken bör kunna vara en av 

förklaringarna till varför rasism upplevs på olika sätt på de olika skolorna.  

Stephen J. Ball (1997) och hans kollegor (ex. Braun, Ball, Maguire & Hoskins 2011) har 

utvecklat en teori om hur policys omvandlas i praktiken. Den kallas enactment-teori och är 

den teori jag kommer använda i denna studie. Grundtanken i den är att policys är något som 

inte bara implementeras utan snarare något som översätts och omvandlas till praktisk 

handling. Policys ses enligt teorin som något som skapar ramar för de aktörer som de berör 

snarare än något som bara säger vad aktörerna ska göra. Detta sätt att se på policys ser själva 

omvandlingen av en policy som en kreativ och komplicerad process och de aktörer som 

omvandlar policys ses inte som passiva subjekt utan snarare som nyckelaktörer i processen. 

Det är en omfattande och bred teori som gör det möjligt att diskutera kring och förstå hur 

policys omvandlas i praktiken vilket jag vill göra i denna studie. 

Rasism är ett betydande samhälleligt problem och något som återspeglas i de svenska 

grundskolorna. Skolan som samhällelig institution ska motverka rasism. Hur policys mot 

rasism omvandlas i praktiken i skolan kan vara en av de viktigaste delarna i det arbetet. 

Omvandlingen i praktiken är således viktig att studera, diskutera och problematisera vilket 

denna uppsats kommer göra. 
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2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur likabehandlingsplaner omvandlas i praktiken. Detta 

undersöks i relation till rasism. Undersökningen sker med hjälp av intervjuer med fyra 

rektorer på olika grundskolor i Sundsvall. Detta görs för att kunna jämföra och analysera olika 

tillvägagångssätt och därigenom skapa ökad kunskap kring arbetet mot rasism i skolan. Ökad 

kunskap i ämnet kan bidra till diskussioner och förståelse kring den roll som skolan fyller i 

samhället i relation till arbetet mot rasism.  

I relation till syftet kommer jag utgå från och svara på två frågeställningar i denna studie: 

1. Hur omvandlas olika likabehandlingsplaner i praktiken? 

2. Hur skiljer sig olika skolors praktiker åt? 

Metoden jag kommer använda är semi-strukturerade intervjuer. Materialet från dessa 

intervjuer kommer sedan att analyseras i en tematisk analys med utgångpunkt i enactment-

teori. Teorin används för att skapa en helhetsbild över hur likabehandlingsplaner omvandlas i 

praktiken i relation till rasism och genom detta kan frågeställningarna i studien besvaras. 

2.2 Avgränsning 

Hur likabehandlingsplaner omvandlas i praktiken kommer endast undersökas i relation till 

rasism. Det finns flera diskrimineringsgrunder och ämnen som likabehandlingsplaner kan 

kretsa kring men för att avgränsa studien har jag valt att enbart fokusera på rasism. Den 

avgränsning som finns i val av fall är som sagt fyra rektorer på fyra olika grundskolor i 

Sundsvall. 
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3. Tidigare forskning 
Den tidigare forskningen som presenteras nedan handlar först om skolans roll i samhället, 

därefter behandlas rasism, motverkan av rasism i skolan samt skolans värdegrund och dess 

omvandling i praktiken. Avslutningsvis behandlas en del av det som skrivits kring 

likabehandlingsplaner och arbetet med dessa. 

3.1 Skolans roll i samhället 

Tidigare forskning kring skola, policy och rasism har diskuterat skolans roll i samhället och 

dess historia på olika sätt. I SOU 2005:56 diskuteras hur strukturell diskriminering kan förstås 

med bakgrund av skolans särskilda roll i samhället. Där skrivs att skolan har ”en roll i att 

skapa social utjämning och likvärdiga villkor, oavsett kön och sociokulturell bakgrund” (SOU 

2005:56, 209). I SOU 2006:40 diskuteras skolans roll i samhället utifrån den uppgift skolan 

fick i att lära ungdomar att bli demokratiska medborgare och att disciplinera dessa i 

samhällets normer. Även utifrån skolans uppgift att skapa en ”vikänsla” som något viktigt för 

nationen och dess integration. Detta problematiseras på så sätt att utbildningen är tänkt att 

inkludera alla medborgare i ett nationsskapande, samtidigt som skolan skapar och 

upprätthåller ett normalt ”vi” och ett onormalt ”dem”. Detta beskrivs som ”[…] ett av de 

viktigaste problemen för det moderna utbildningssystemet världen över liksom i Sverige” 

(SOU 2006:40. s. 4). Den bild av skolan som målas upp i texterna från SOU 2006:40 består 

till stor del av att skolan misslyckas med sitt inkluderande mål och istället reproducerar de 

konflikter och klyftor som finns i samhället.  

Oavsett vilket perspektiv som olika forskare utgår från verkar samtliga eniga om att skolan 

spelar en viktig roll i samhället när det handlar om arbetet mot rasism. Detta då skolan kan 

vara delaktig i att forma framtida medborgare genom t.ex. normalisering, disciplinering och 

värderingspåverkan. Då skolans formande av framtida medborgare kan förväntas ske i en 

ständig rörelse på olika sätt på olika platser är skolors tillvägagångssätt över tiden viktigt att 

studera om vi vill veta hur framtidens samhälle kommer och kan se ut. Resultatet i denna 

studie kan även ytterligare belysa hur skolans roll i samhället ser ut idag inom studiens 

kontext. 

3.2 Rasism och motverkan av rasism i skolan 

Två vanliga sätt att diskutera kring rasism är att diskutera strukturell rasism (se t.ex. SOU 

2006:40) och vardagsrasism (se t.ex. Hällgren 2005). Marianne Dovermark (2013, 13), genom 

att citera David Gillborn och Edward Said, definierar rasism som ett system av socialt 
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konstruerade kategorier som ständigt återskapas och modifieras genom mänsklig interaktion. 

Systemet baseras på en kamp om värden som lägger en grund för en struktur av makt. Denna 

struktur skapar underordning genom att systematiskt markera och upprätthålla skillnader 

mellan människor på en ”etnisk”-hierarkisk skala. Människor positioneras på skalan i termer 

av nationalitet, etnisk bakgrund, kulturell tillhörighet eller uppfattningar om ras.  

Denna definition fångar in vad rasism kan betyda på en strukturell såväl som en vardaglig 

nivå. När jag i denna uppsats diskuterar kring rasism kan denna definition ses som den 

utgångspunkt jag har. Syftet med denna uppsats är dock inte att problematisera kring hur 

rasism definieras eller hur rasism kan uppfattas, och jag kommer därför inte att diskutera 

frågan något längre.  

Vad har den tidigare forskningen konstaterat kring rasism i skolan och motverkan av den? 

Per-Åke Rosvall och Elisabet Öhrn (2014) menar att det hittills inte forskats särskilt mycket 

på rasism inom utbildningsforskningen och att få studier utforskat hur rasistiska ideologier 

hanteras i skolkontexter. Den litteratursökning jag gjort bekräftar också denna bild av 

forskningsfältet i Sverige. Det har däremot konstaterats från många olika håll att rasism 

funnits i de svenska skolorna sedan 90-talet och framåt vilket exempelvis framgår i i SOU 

2006:40 (s. 326). Den forskning som då har gjorts i relation till rasism i skolan framhäver att 

den bild som finns av Sverige och den svenska skolan inte riktigt stämmer överens med 

verkligheten. Den bild som finns är ofta relaterad till internationell solidaritet och tolerans 

mot människor från andra länder medan det i verkligheten finns många tecken på att rasism 

inte motverkas utan snarare reproduceras eller förnekas i skolan (se t.ex. SOU 2005:56, SOU 

2006:40, Rosvall & Öhrn 2014 samt Dovermark 2013).  

Några av de problem som ungdomar med utländsk bakgrund upplever i sin vardag 

uppmärksammas av Camilla Hällgren (2005) där ungdomar t.ex. berättat om att vuxna gjort 

de besvikna i deras hantering av rasism, att de måste vara vaksamma över tiden och att de 

måste jobba extra hårt för att anpassa sig till samhället. I SOU 2005:56 lyfts olika strukturella 

aspekter av rasism i skolan upp, t.ex. segregation i skolan, exkludering, monokulturell 

utbildning, bristande stöd och skillnader i betyg. Tidigare forskning visar många tydliga 

exempel på hur rasism kan se ut i skolan. Något som verkar vara svårt att hantera för de 

aktörer som är aktiva i skolvärlden. Det har t.ex. visat sig att lärare i många fall väljer att 

förneka eller ignorera rasism istället för att försöka diskutera eller motverka det (se t.ex. 

Hällgren 2005, Dovermark 2013 & SOU 2006:40, 16). 
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Något som lyfts fram som viktigt för att rasismen i skolan ska kunna motverkas är att lärare 

och annan skolpersonal från grunden måste få utbildning kring frågor om rasism och hur det 

kan motverkas. Det har även visat sig att temporära projekt inte fungerat särskilt bra och att 

det istället skulle behövas t.ex. utbildning i principiella och praktiska frågor kring rasism 

(SOU 2006:40, 19). Det har även påtalats att tystnaden kring rasism i skolan måste brytas och 

att det fokus som riktas mot enskilda elever och dylikt måste förflyttas till hela 

utbildningssystemet (Dovermark 2013 & SOU 2006:40, 35). 

Det verkar enkelt sagt finnas många problem med rasism i den svenska grundskolan och 

några enkla lösningar finns förmodligen inte. Arbetet med likabehandlingsplaner bör kunna 

vara en av nycklarna i detta arbete men det är inget som tidigare forskning riktat blicken mot. 

Denna studie kan förhoppningsvis bidra till att forskningen kommer framåt i denna fråga. 

3.3 Värdegrunden och dess omvandling i praktiken 

Mycket av den tidigare forskningen i Sverige som berör sådant som denna uppsats handlar om 

utgår inte från likabehandlingsplaner, den utgår istället från skolans värdegrund och arbetet 

med den. Det som främst skiljer värdegrunden från likabehandlingsplaner är att värdegrunden 

fastställs i läroplan för grundskolan (Skolverket 2016) och är densamma för samtliga 

grundskolor. Värdegrunden är således ett viktigt grunddokument för samtlig personal i 

samtliga skolor och den klargör vilka värden skolan ska förmedla i stora drag. 

Likabehandlingsplaner utformas istället individuellt av varje skola och ska beröra åtgärder 

mot kränkande behandling på den enskilda skolan. 

En av de första som problematiserade begreppet ”värdegrund” i skolan är Gunnel Colnerud 

(2004). Detta gjordes i relation till vad begreppet kan betyda. Colnerud menar att värdegrund 

t.ex. kan stå för livsåskådningsfrågor, normpåverkan, värderingspåverkan och 

medborgarfostran beroende på vilket perspektiv värdegrundsarbete betraktas från.  

Att värdegrunden kan betraktas från olika perspektiv och att den kan tolkas på många olika 

sätt är vad mycket av den efterkommande forskningen berört. Det visas t.ex. i en 

intervjustudie med lärare som berör rasism och omvandling av värdegrunden i praktiken i 

SOU 2006:40 (s. 275-311). I studien konstateras att värdegrundsarbetet är komplext och att 

varje lärare får göra egna tolkningar av värdegrunden och realisera den därefter. Detta leder 

till att lärarna utgår från ”[…] sunt förnuft och en intuitiv känsla för vad som är ’rätt och fel’.” 

(SOU 2006:40, 300) istället för att utgå från specifika handlingsplaner och policys. En annan 

intressant aspekt som framgår i studien är att ingen lärare uppger att värdegrunden har med 
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antirasism att göra. Detta menar författarna kan bero på att det inte finns några tydliga 

riktlinjer i värdegrunden eller i lärarnas utbildning när det handlar om antirasism. Lärare lyfter 

fram att det bristfälliga arbetet med värdegrunden beror på brist på kunskap, tid, handledning 

och på tydlig policy. Att skolan arbetar på detta sätt leder enligt författarna till att lärarna 

istället för att motverka rasism bidrar till att reproducera den (SOU 2006:40, 301). Resultatet i 

denna studie är inte unikt utan det verkar snarare som att det vanligtvis ser ut på detta sätt 

rörande omvandlingen av värdegrunden i praktiken (se t.ex. Rosvall & Öhrn 2014 samt 

Thornberg & Oğuz 2013). 

Varför denna studie inte utgår från läroplanen och värdegrunden är bland annat att det redan 

studerats på många olika sätt innan men också för att skolans individuellt utformade 

likabehandlingsplan bör vara minst lika viktig i arbetet mot rasism. Något som också är av 

intresse är om likabehandlingsplaner tolkas, används och omvandlas på andra sätt eller om 

arbetet påminner om värdegrundsarbetet, något som resultatet i denna studie kan visa. 

3.4 Likabehandlingsplaner och arbetet med dem 

Likabehandlingsplaner eller dess omvandling i praktiken är något som det inte forskats 

särskilt mycket kring. När det skrivs något kring ämnet handlar det oftast om normkritiska 

perspektiv eller värdegrund. Efter att Skolinspektionen (2009, 3) bland annat konstaterat att 

nio av tio skolor hade brister i eller saknade likabehandlingsplan skrev dock Kajsa Svaleryd 

och Moa Hjertson (2012) en bok med syftet att förbättra arbetet med likabehandlingsplaner på 

förskolor och skolor. I boken framgår även kritik som är vanlig gällande 

likabehandlingsplaner, t.ex. att planer inte förankras hos elever och lärare, att det 

förebyggande arbetet som ska ske inte gör det, att kartläggning och analys av tidigare planer 

inte sker och att planerna inte kopplas till den aktuella verksamheten. Detta leder enligt en 

expert på Skolinspektionen till att planerna främst består av allmänna formuleringar istället 

för konkreta mål kopplade till verksamheten vilket gör att planerna inte fyller någon egentlig 

funktion (ibid., 135 & 192). Författarna lyfter även fram att det är viktigt att 

likabehandlingsplaner förankras hos samtliga aktörer i skolan och framförallt med eleverna, 

detta då det är eleverna som främst vet vad som sker i skolan gällande diskriminering och 

kränkande behandling (ibid., 152). Författarna menar även att elever borde medverka i hela 

processen, i allt från planering och kartläggning till utvärdering av planen (ibid., 179). Boken 

lyfter fram viktiga frågor i relation till likabehandlingsplaner men den går inte in på djupet 

kring hur de omvandlas i praktiken eller kring hur de används i relation till rasism. 
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4. Teori 

Jag kommer i detta avsnitt först beskriva hur forskningsfältet kring implementering ser ut för 

att sedan gå igenom den specifika teori jag kommer använda mig av. 

4.1 Implementering 

Många ser Jeffrey L. Pressman och Aaron B. Wildavskys (1973) bok om implementering som 

startskottet för implementeringsforskning inom statsvetenskapen (O’Toole 2000, Hill 2007 & 

Winter 2012). Implementeringsforskningen växte fram ur utvärderingsforskning. Det var 

många som insåg att olika interventioner inte gav den önskade effekten, därav intresset för att 

studera implementeringen för att undersöka om felet kunde ligga där. Implementering blev 

snabbt ett populärt ämne att forska kring vilket resulterade i en mångfald av olika typer av 

forskningsdesigner, modeller och förslag (O’Toole 2000). Detta återspeglas även idag då 

ämnet studeras under många namn, t.ex. offentlig förvaltning, gatubyråkrati, institutionalism, 

governance, nätverksforskning och policydesign (Winter 2012 & O’Toole 2000). Olika 

forskare brukar fokusera på olika delar av policyprocessen och på olika faktorer som t.ex. 

hierarki, kommunikation, politisk stöd, resurser, mottagare av policy och 

organisationsstruktur. Det finns ingen generell implementeringsteori men en fråga som brukar 

förena alla dessa typer av forskning är: ”Hur blir en policy utförd?” (Winter 2012).  

Den mest centrala uppdelningen som finns inom implementeringsforskningen är den mellan 

de som använder ett uppifrån-ner perspektiv respektive ett nerifrån-upp perspektiv. Båda 

perspektiv är viktiga och de kan komplettera varandra på ett givande sätt. Det finns egentligen 

ingen konflikt mellan perspektiven utan det handlar snarare om olika sätt att närma sig och 

studera implementering (O’Toole 2000, Hill 2007 & Winter 2012). 

Att studera implementering utifrån perspektivet uppifrån-ner innebär vanligtvis att 

utgångspunkten är att utformningen av policyn klart skiljs från dess implementering. 

Implementering är då att fullborda eller åstadkomma policyn. En typisk studie av detta slag 

studerar brister i implementeringen, ger förslag av normativ karaktär och vill förklara varför 

implementering fungerar bra eller dåligt. Perspektivet kan vara lämpligt om en verksamhet är 

styrd från en specifik position där målinriktning är centralt och där policyn i fråga är tydlig 

(Hill 2007 & Winter 2012). Om förutsättningarna inte ser ut på detta sätt kan nerifrån-upp 

perspektivet vara mer lämpligt. 

Nerifrån-upp går ut på att utgå från de som förväntas implementera policy (O’Toole 2000, 

Hill 2007 & Winter 2012). En klassisk variant av detta perspektiv är teorin om gatubyråkrater 
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som Michael Lipsky (1980) formulerat där utgångspunkten är de beslut som varje enskild 

byråkrat tar i relation till enskilda medborgare när byråkraten ska leverera policys till dem. På 

detta sätt studeras policy från andra hållet, det är byråkraterna som blir de som ”gör” policy 

och inte de som formulerat policyn (Winter 2012).  

Något som också är centralt i uppdelningen av forskningsfältet är att det i princip är omöjligt 

att formulera en perfekt och heltäckande teori gällande implementering, därav uppdelningen. 

Søren C. Winter (2012, 248) menar att implementeringsforskning kan fungera som bäst 

genom utveckling och prövning av partiella teorier och hypoteser snarare än genom att 

försöka skapa en generell implementeringsteori. Winter (2012, 245f) menar även att det är 

svårt att skapa teorier som passar in på många olika implementeringsfält och att det därför kan 

vara bättre att använda de teorier som är utformade för det specifika fältet som studeras. Av 

dessa anledningar har jag valt enactment-teorin som är anpassad för fältet jag studerar. Teorin 

är särskilt utformad för policy i skola. Den är också främst utformad utifrån ett nerifrån-upp 

perspektiv vilket lär vara mest lämpligt för det syfte och de frågeställningar jag har i denna 

studie. Jag kan genom teorin skapa en helhetsbild och studera olika delar av den komplexa 

process som omvandling av likabehandlingsplaner kan väntas stå för. 

4.2 Omvandling av policy – Enactment 

Stephen J. Ball m.fl. (ex. Ball 1993, 1997 och Braun m.fl. 2011) har utvecklat ett teoretiskt 

ramverk rörande policy i skola och omvandlingen av policy i praktiken. Detta kallas för 

enactment-teori. Den grundläggande tanken i teorin är:  

[…] the term ’enactment’ refers to an understanding that policies are interpreted 

and ‘translated’ by diverse policy actors in the school environment, rather than 

simply implemented. (Braun, Maguire & Ball 2010, 549) 

Det är policy och omvandlingen av policy i praktiken som står i fokus i denna teori. 

Författatarna menar att policy skapar ramar, alterantiv och mål som policyaktörer kan agera 

inom. I och med detta sätt att se på policy ses omvandlingen av policy som en ”creative, 

sophisticated and complex process that is also located in a particular context and place” 

(ibid.). Policyaktörerna som genomför själva omvandlingen är också centrala för teorin. Detta 

synsätt ställer sig mot tanken att policy  är något enkelt, något som bara ska lösa ett problem 

och som bara ska implementeras. Policy ses istället som något som i varje fall hanteras på 

olika sätt på grund av olika förutsättningar, aktörer, kulturer och historier.  

Teorin kan användas som en allmän policyteori (se t.ex. Nyhlén & Giritli-Nygren 2016)  men 

den är särskilt skriven i relation till skolan och kring policyomvandling i skolan. Teorin har 
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använts av många olika forskare på många olika sätt där en del använder teorin med viss 

modifikation, te.x. med ett större fokus på aktörer eller på makt. Detta skulle även kunna ses 

som en kritik av teorin, att den t.ex. inte fokuserar tillräckligt mycket på nyckelaktörer eller på 

maktförhållanden. De flesta är dock överens om att Balls teori ger en god grund för 

policyforskning i skolor
2
.  

Det som Ball (1997) förespråkar i sin teori är framförallt att policy relaterat till utbildning bör 

studeras på ett omfattande och mångdimensionellt sätt. Andra forskare har enligt Ball (ibid.) 

studerat policy som något enkelt, praktikrelaterat, fixerat, lokalt, temporärt och 

endimensionellt medan Ball vill göra det på andra sätt. Nedan följer en mer utförlig förklaring 

kring olika centrala tankar och begrepp som teorin består av. 

4.2.1 Policy i centrum 

Att policy ska vara i centrum för forskningen menar Ball (1997, 265) är viktigt för att vi ska 

kunna förstå det som sker i skolorna. Om forskning enbart behandlar vad som sker i klassrum 

eller vad lärare gör kan det innebära att policy placeras utanför bilden av skolan och utanför 

de problem som skolan kan ha vilket kan vara missvisande. Klassrummen, lärarna och 

skolorna påverkas av de policys som reglerar skolan och därför måste policy och 

omvandlingen av policy inkluderas och sättas i centrum för att de andra delarna ska kunna 

förstås. 

4.2.2 Policy som plural 

Ball m.fl. (Maguire, Ball & Braun 2010) menar även att forskning kring policy och utbildning 

måste förstå och beröra faktumet att skolor inte bara arbetar med en policy. Skolor och lärare 

förväntas förstå och implementera en mångfald av policys som är skapade och planerade av 

andra än de själva. Ball m.fl. (Braun m.fl. 2010) menar även att enskilda policys och policy-

skapare vanligtvis inte tar i beaktning den komplexa process som omvandlingen av policys 

kan bestå av eller det faktum att många olika och ibland motstridiga policys och förväntningar 

kring dessa ska införlivas samtidigt.  

4.2.3 Policys som besvärliga, ofullständiga, osammanhängande och instabila 

Detta är möjligtvis det mest centrala i Balls teori då det återspeglas i resterande delar av den. 

Att se på policys som besvärliga, ofullständiga, osammanhängande och instabila betyder 

                                                 
2
 För en genomgång av Balls samlade verk, se ex. Lingard & Sellar (2013). För diskussion kring teorin i relation 

till olika teorier om kritisk policyanalys se ex. Gale (2001). För användning, utveckling och kritik av teorin se 

ex. Levinson, Sutton & Winstead (2009), Singh, Thomas & Harris (2013), Sin (2014) och Salter (2014). 
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bland annat att se dem i relation till den påverkan som t.ex. lokala förutsättningar, resurser, 

historia och kultur har på omvandlingen av policy (Ball 1997, 265). Detta i motsats till att se 

på policy som klara, abstrakta och fixerade. Detta andra sätt att se på policy går hand i hand 

med antagandet att en policy kan realiseras och omvandlas på exakt samma sätt oavsett miljö. 

Något som Ball (ibid.) menar är en del av policy-skapares drömvärld och något som 

policyforskning inte bör anta eller utgå från. Det som på många sätt är grundtanken i Balls 

teori är att policy inte är något glasklart som implementeras utan frågor eller utan problem. 

Policy tolkas och översätts snarare på kreativa och olika sätt beroende på vilka aktörer, vilka 

värderingar och vilka förutsättningar som finns och vetskapen om detta ska enligt Ball prägla 

analysen av den processen. 

4.2.4 Policy på fler nivåer 

Denna del av Balls teori berör analysnivåer (Ball 1997, 266). Å ena sidan kan en analys av 

policy enbart beröra en nivå, t.ex. klassrum, skola, utbildningsnämnd eller liknande. Å andra 

sidan, den sida som Ball förespråkar, kan analys gå ut på att studera den rörelse som finns 

mellan och genom dessa nivåer. En policy kan skapas på en nivå, tolkas på en annan och 

omvandlas på en tredje. Hur olika aktörer på olika nivåer positionerar sig i relation till policyn 

kan också vara intressant. Om en analys enbart berör en av dessa nivåer finns risken att vital 

information förbises och analysen blir då inte lika rättvisande som om flera nivåer skulle 

inkluderas. 

4.2.5 Kontextuella, historiska och rumsliga aspekter 

Ball m.fl. (Maguire m.fl. 2010) menar att policys kommer tolkas och översättas annorlunda på 

olika skolor beroende på den kultur, den historik och den praktik som existerar på de 

individuella skolorna. Detta kan sammanfattas till att policys kommer omvandlas på olika sätt 

beroende på de kontextuella, historiska samt de rumsliga aspekterna som finns på olika 

skolor. 

Att ta den kontextuella aspekten i beaktning handlar om att ta hänsyn till att policys formas 

och influeras av skolspecifika faktorer. Skolors olika elevsammansättningar, personal, 

värderingar, resurser och externa förväntningar påverkar hur policys omvandlas (Braun m.fl. 

2011). Den historiska aspekten handlar om att se policys och skolor i ljuset av den historia 

som berör dem. Ball (1997, 266-267) menar att policyforskning många gånger bara ser 

policys i det sammanhang som de befinner sig i vid en viss tidpunkt. Detta utan att ta i 

beaktning att det t.ex. funnits tidigare policys som påverkat den nuvarande, att skolor har 

olika historier eller att det kan ha skett en långsam förändring över längre tid (Braun m.fl. 
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2010). De rumsliga aspekterna handlar om att forskare bör vara medvetna om vilka ”rum” 

som är aktuella för forskning om policy i skolmiljö. Det handlar delvis om att förstå att 

globala eller nationella policys måste implementeras på den lokala nivån. Det handlar också 

om det enkla faktum att skolor är lokaliserade på olika platser, i och med detta finns det t.ex. 

olika kulturer, historier och värderingar vilket spelar roll för omvandlingen av policy 

(Maguire m.fl. 2010).  

Det är ibland svårt att hålla isär vad som är en kontextuell, historisk eller rumslig aspekt då de 

ibland går in i varandra eller då det finns flera olika aspekter i samma fråga. Huvudsaken är 

att beaktandet av dessa aspekter finns med vid studier av policy i skola då de bör ses som 

vitala för hur policys omvandlas i praktiken (Braun m.fl. 2010). 

4.2.6 Policy omvandlas av människor 

Ball (1997) menar att synen på policy vanligtvis präglas av tanken att policy är något som 

människor utsätts för. Med det menas att människor implementerar policy och kan antingen 

vinna fördelar eller nackdelar av detta.  Människan i detta fall blir ett passivt objekt och har 

ingen kontroll över policyn i något hänseende. Detta kan relaterat till uppifrån-ner 

perspektivet jag redogjort för ovan. Ball ser på policy på ett annat sätt vilket han förklarar 

genom att skriva:  

[…] policies pose problems to their subjects, problems that must be solved in context. 

Solutions to the problems posed by policy texts will be localised and should be expected 

to display ’adhoc-ery’ and messiness. Responses indeed must be ’creative’. Policies do 

not normally tell you what to do; they create circumstances in which the range of options 

available in deciding what to do is narrowed or changed or particular goals or outcomes 

are set. A response must still be put together, constructed in context, offset against or 

balanced by other expectations. All of this involves creative social action of some kind. 

(Ball 1997, 270) 

Ball m.fl. (Ball, Maguire, Braun & Hoskins 2011b) menar även att policys tolkas och 

omvandlas på olika sätt då policyaktörer har skilda värderingar, åsikter och åtaganden i 

relation till hur de praktiserar. Hur aktörer är positionerade i organisationen de befinner sig i 

samt hur de är positionerade i relation till policyn spelar också roll. Lärare kan vara på olika 

stadier i sina karriärer, ha olika mängd erfarenhet eller ansvar, olika viljor och kompetenser 

och allt detta kan spela roll för omvandlingen av policy. Ball m.fl. (Braun m.fl. 2011) menar 

även att policy är komplext inkodat i olika texter och dokument och att det då kräver 

avkodning på komplicerade sätt. Denna avkodning, från policy till praktisk handling, sker 

genom tolkning och översättning i form av läsning, skrivande, talande och agerande kring det 



18 

 

som formulerats i en policy. Tolkning och översättning är två centrala begrepp som Ball m.fl. 

(Ball, Maguire, Braun & Hoskins 2011a) använder. Tolkning är den initiala läsningen och det 

första som sker när en policy ska förstås. Detta görs enligt Ball m.fl. (2011b) av olika typer av 

aktörer, främst de med mer makt än andra. Det är tolkningen som ligger till grunden för 

översättningen. Översättningen är själva omvandlingen i praktiken, hur aktörer agerar på olika 

sätt i olika former med policyn som bakgrund. Ball m.fl. (2011a) ser både tolkningen och 

översättningen som olika former av omvandling i olika miljöer och i olika delar av 

policyprocessen där de ibland möts och ibland inte.  

Enligt Ball m.fl. (2011b) finns även olika typer av policyaktörer, t.ex. berättare, entreprenörer, 

outsiders, entusiaster, översättare, kritiker och mottagare. En annan viktig faktor som Ball 

m.fl. (Maguire m.fl. 2010) lyfter upp i relation till detta är vilka aktörer som får makten att 

definiera verkligheten i skolor och på så sätt bestämma vilka tillvägagångssätt som ska 

användas. 

4.2.7 Artefakter och aktiviteter 

Ett annat sätt som policy omvandlas i praktiken är genom det som Ball m.fl. (Maguire, 

Hoskins, Ball & Braun 2011) kallar för artefakter. Detta tankesätt är inspirerat av Michel 

Foucault och hans sätt att se artefakter som bärare av diskurser. Artefakter i Balls fall (ibid.) 

är fysiska objekt som skapats av människor i form av t.ex. bilder, texter och tavlor där olika 

budskap och diskurser symboliseras och förklaras. Det kan t.ex. vara en tavla på ”den gode 

eleven” där olika ord och bilder symboliserar vad ”den gode eleven” betyder. Genom tavlan 

skapas en diskurs där något önskvärt höjds upp medan andra ämnen och frågor ignoreras. 

Olika typer av evenemang och temadagar kan också fungera på samma sätt som fysiska 

artefakter då dessa också sätter vissa frågor i centrum och således skapar vissa diskurser. Det 

finns många exempel på hur det kan gå till men huvudpoängen är att regler och policys kan 

omvandlas i praktiken genom olika typer av artefakter och den diskurs som de skapar. 
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4.2.8 Sammanfattning av teorin 

Jag kommer att genomföra intervjuer och en tematisk analys av materialet från intervjuerna 

med de fyra rektorerna. Intervjuerna och analysen görs med utgångspunkt i teorin som Ball 

m.fl. (ex. Ball 1993, 1997 samt Braun m.fl. 2011) utvecklat och som jag redogjort för ovan.  

Det jag främst tar med från teorin och som även används som specifika teman i analysen är:  

1. Det är policy som står i centrum av studien och det finns inte bara en policy som påverkar 

arbetet i skolan. Likabehandlingsplaner och policys relaterat till dem är det som kommer 

diskuteras och analyseras. 

2. Policy omvandlas av människor på olika komplexa och kreativa sätt. 

Likabehandlingsplanerna kan tolkas och omvandlas på olika sätt, av olika aktörer beroende på 

olika förutsättningar. 

3. Policy skapas, tolkas och omvandlas på olika nivåer. Hur olika aktörer på olika nivåer 

förhåller sig till likabehandlingsplanen är exempelvis något jag tar med från detta. 

4. Olika kontextuella, historiska och rumsliga aspekter måste tas i beaktning vid studerandet 

av policy i skola. Jag kommer att ställa frågor kring detta och visa hur dessa aspekter spelar 

roll för omvandlingen av likabehandlingsplanerna.  

5. Policys kan omvandlas genom artefakter. Olika bilder och aktiviteter kan t.ex. vara del av 

omvandlingen av likabehandlingsplanerna. 
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5. Metod och Material 

Jag går här först igenom intervju som metod, därefter material och val av fall följt av hur 

intervjuerna genomfördes. Efter detta följer en beskrivning av hur analysen kommer göras. 

Avslutningsvis diskuteras validitet, reliabilitet och forskningsetik. 

5.1 Metod 

Den metod jag valde att använda var semi-strukturerade, kvalitativa intervjuer. Det är 

respondentintervjuer jag gjort då de intervjuade ingår i det fenomen jag vill studera och för att 

jag ville få en inblick i och förståelse för respondenternas perspektiv. Detta går hand i hand 

med det idiografiska synsättet. Det är inlevelse, förståelse och tolkning som står i centrum i 

denna studie, inte att förklara världen i linje med den naturvetenskapliga traditionen (Teorell 

& Svensson 2007, 40-41). Då omvandlingen av likabehandlingsplaner är svår att studera och 

mäta för någon som befinner sig utanför processen gav intervjun mig möjlighet att komma 

omvandlingen nära på andra sätt. Genom intervjun kunde jag ta del av rektorernas subjektiva 

värderingar, deras erfarenheter, deras syn på omvandlingsprocessen och på skolans arbete mot 

rasism i allmänhet. Detta är förmodligen metodens största fördel, att det går att komma nära 

respondenterna och att få en inblick i hur deras värld ser ut (Kvale & Brinkmann 2014, 17-

19). Jag visste ungefär vilken information jag sökte och vilka frågor jag ville ha svar på men 

ville samtidigt lämna visst utrymme för följdfrågor och motfrågor vilket den semi-

strukturerade intervjun tillät. Att få oväntade svar och information som inte kan förutses är en 

av fördelarna med metoden (Esaiasson m.fl. 2017, 260-261). Den möjligtvis största nackdelen 

med intervjumetoden är det som kallas för ”intervjuareffekten”. Effekten är den påverkan som 

intervjuaren och intervjusituationen har på respondenten (Esaiasson m.fl. 2017, 243). Detta 

var något jag hade i åtanke vid intervjuerna och därför försökte jag över tiden att föra samtalet 

som ett vanligt samtal vilket förhoppningsvis resulterade i att rektorerna kände sig mer 

avslappnade och att de därför svarade utan större påverkan av intervjuareffekten. Det är inte 

en effekt som går att eliminera men medveten påverkan är såklart något som jag inte ägnade 

mig åt. En annan nackdel är att personer som intervjuas kan försöka vinkla viss information 

för att exempelvis skydda sig själva, detta är inget som kan elimineras av forskaren men det 

gäller att ha en källkritisk inställning till vad som sägs.  

5.2 Material 

Det material jag valt är som tidigare nämnt intervjuer med rektorer på grundskolor i 

Sundsvall. Jag valde att fråga samtliga rektorer på grundskolorna i Sundsvall som deltagit i 
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ovan nämnda LUPP-undersökning (Zimic 2016) om de ville ställa upp på intervjuer. Jag 

utgick från undersökningen då den delvis gav mig viss information om rasism på de specifika 

skolorna på förhand men även för att jag ville kunna jämföra mitt resultat med 

undersökningens. Av de som svarade att de vill delta i studien (6 st.) gjorde jag ett strategiskt 

urval på fyra skolor. Avgränsningen till fyra skolor berodde främst på begränsade resurser. 

Jag gjorde det strategiska urvalet utifrån resultatet i LUPP-undersökningen, huruvida det är en 

privat eller kommunal skola, om den ligger på landsbygden eller i staden, antal elever på 

skolan samt den etniska mångfalden bland eleverna. Dessa egenskaper användes som kriterier 

för att jag ville få en så stor mångfald som möjligt i mitt material. Ju större mångfald desto 

mindre chans att viktiga perspektiv och erfarenheter faller bort. Hade jag istället valt 

slumpmässigt hade risken funnits att jag t.ex. bara studerat skolor där nästan inga elever 

upplever att rasism finns eller att det bara skulle vara kommunala skolor. Nu valdes istället 

fyra relativt olika skolor vilket framgår i beskrivningen av dessa nedan (se sid. 26). 

De fall jag valt bör främst ses som fall av policys och av omvandling av policys relaterat till 

rasism i skolor i Sundsvall. Resultatet i studien kan dock förhoppningsvis även till viss del 

generaliseras till andra liknande skolor i Sverige. Detta då arbetet mot rasism och 

omvandlingen av policys kan antas ske på liknande sätt i dessa. Studiens material kommer 

dock främst behandlas och analyseras i relation till de ursprungliga analysenheterna och inte 

till andra populationer, vilket är den grundläggande tanken bakom valet att genomföra en 

fallstudie. Valet av fall var även att studera skolor i just Sundsvall. Sundsvall valdes delvis på 

grund av det LUPP-resultat (Zimic 2016) som redovisas i Figur 2.1, detta då det indikerade att 

skolornas arbete mot rasism skiljer sig åt vilket intresserade mig. Valet gjordes även på grund 

av att skolorna ligger geografiskt nära det universitet där denna uppsats skrivs. 

Det mer intressanta valet av fall är rektorer och likabehandlingsplaner. Rektorerna valdes på 

grund av deras centralitet och insyn i processen jag intresserar mig för samt på grund av deras 

ansvar för arbetet mot rasism i skolan. Rektorerna bör vara väl införstådda i 

likabehandlingsplanerna, i deras omvandling i praktiken samt i arbetet mot rasism i skolan 

generellt. Att sätta likabehandlingsplaner i centrum valdes på grund av dokumentens centrala 

roll i arbetet mot rasism i skolan. Det är helt enkelt det primära dokumentet som samtliga 

skolor tar fram och arbetar efter relaterat till rasism vilket förmodligen gör dem mest lämpliga 

för en studie i hur skolor arbetar mot rasism. Ett alternativ hade varit att studera 

omvandlingen av värdegrunden i praktiken men då det redan gjorts av flertalet forskare ansåg 
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jag att en studie kring arbetet med likabehandlingsplaner vore mer givande för 

forskningsfältet då det ger en ny typ av kunskap. 

5.3 Genomförande av intervju 

Det är viktigt att de som medverkar i en studie förstår dess syfte och vad den ska handla om. 

Därför valde jag att ringa samtliga rektorer på förhand för att berätta om detta och jag 

skickade även ett mail där jag kort beskrev vad jag skulle ta upp under intervjun. Något som 

också är viktigt vid intervjuer är att respondenten känner sig bekväm och trygg under hela 

intervjun (Esaiasson m.fl. 2017, 277). Därför valde jag att genomföra intervjuerna på skolorna 

där rektorerna arbetar, en miljö de verkade vara bekväma i.  

En annan viktig del i metoden är att frågorna som intervjun utgår från är välformulerade, 

enkla och att de ställs på ett tydligt sätt (Kvale & Brinkmann 2014, 176-182). Jag valde därför 

att arbeta fram min intervjuguide (se Bilaga 1) utifrån dessa aspekter samt att prova frågorna 

på en person som jobbar som lärare. Jag provade frågorna innan intervjuerna med rektorerna 

och ändrade dem därefter för att säkerställa frågornas lämplighet och tydlighet. Intervjuguiden 

utformades med utgångpunkt i teorin om enactment men frågorna justerades som sagt för att 

rektorerna på ett enkelt sätt skulle kunna förstå frågorna. Risken fanns annars att frågorna 

skulle bestå av begrepp som kan vara tydliga för den som känner till teorin men som kan vara 

svåra att förstå för andra. Relaterat till intervjufrågorna valde jag även att läsa respektive 

likabehandlingsplan inför varje intervju för att jag skulle veta hur varje dokument såg ut samt 

för att jag skulle kunna ställa frågor kring dem.  När intervjuerna med rektorerna genomfördes 

började jag varje gång med att orientera rektorn kring min uppsats och intervjun. Därefter 

ställde jag inledande och enklare frågor för att sedan gå in i de mer djupgående frågorna. Jag 

utgick över tiden från den intervjuguide jag skrivit och ordningen i den men ställde vid behov 

även uppföljande frågor. Under intervjuerna fungerade frågorna som jag önskat och jag 

behövde inte förklara vad jag undrade över i någon större utsträckning. Varje intervju 

avslutades även med att jag frågade om rektorn hade något mer att berätta eller om den 

undrade över något för att säkerställa att all viktig information tagits upp. Under samtliga 

intervjuerna fick jag svar på de frågor jag ställde och samtalen fungerade som jag önskat. När 

varje intervju med de olika rektorerna var genomförd och inspelad transkriberades dessa så 

snart som möjligt, delvis för att jag då mindes vad som sas och hur det sades vilket, kan 

underlätta en transkribering, men även för att kunna upptäcka eventuella misstag som jag då 

kunde undvika i nästa intervju. Något som jag upptäckte var t.ex. att jag vissa gånger var 
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något snabb med att ställa nästa fråga vilket jag tänkte på och undvek under nästkommande 

intervjuer. Intervjuerna var mellan 30 och 40 minuter långa.  

5.4 Analys 

När intervjuerna var färdigtranskriberade och materialet komplett analyserades det främst 

utifrån teorin om enactment med hjälp av tematisk analys. Tematisk analys är ett flexibelt och 

användbart verktyg i många forskningssammanhang och metoden är lämplig för att 

identifiera, analysera och sammanställa olika teman för stora mängder data (Braun & Clarke 

2006). Teman kan antingen väljas utifrån data, dvs. induktivt, eller utifrån teori, dvs. 

deduktivt. Jag valde att blanda dessa tillvägagångssätt. Jag började med att först läsa igenom 

samtliga intervjuer, på så sätt kunde jag anteckna idéer kring olika teman som blev uppenbara 

i texten. Det är svårt att ha fasta regler för att bestämma vad som blir teman och de formas 

alltid av vad forskaren väljer som viktigt (ibid.). Det som blev teman var det som jag ansåg 

fångade sådant som var viktigt i relation till frågeställningarna och teorin. Det var exempelvis 

sådant som berörde arbetet med likabehandlingsplaner, motverkan av rasism och olika typer 

av tillvägagångssätt. De idéer jag fick från materialet användes sedan i kombination med de 

teman jag redan tagit från min teori (se Sammanfattning av teorin s. 19). Jag hade därefter 

både induktivt och deduktivt valda teman som materialet ur varje enskild intervju kunde 

sorteras in i. Jag reducerade materialet till olika nyckelcitat och kortare sammanfattningar för 

att sedan sortera in materialet i varje tema. Detta gjordes med samtliga intervjuer där allt 

material utsattes för samma typ av uppmärksamhet och noggrannhet. Den information som 

lades in i alla teman var den information jag ansåg gav den tydligaste bilden av vad som sagts 

under intervjuerna. Analysen gjordes med fokus på det manifesta budskapet från intervjuerna. 

Jag fann även vissa underliggande mönster som framkom i jämförelsen av allt material, detta 

inkluderades också i analysen nedan. Jag pendlade över tiden mellan att läsa och arbeta med 

det transkriberade materialet, de olika teman som fanns och analysen nedan. Skrivandet av 

den tematiska analysen skedde hela tiden under denna process.  

I vissa delar av analysen har jag valt att inte ange vilken rektor som sagt det specifika citatet, 

något jag valt att göra för att informationen var av mer känslig karaktär. I övrigt klargör jag 

över tiden vad som gäller på vilken skola. I vissa teman finns det särskild information för 

varje skola och då redovisas det, detta görs utan någon särskild ordning i texten. I andra teman 

finns inte några större skillnader, där presenteras informationen som samlad för alla eller flera 

skolor. 
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5.5 Validitet och reliabilitet 

Den främsta fördelen med fallstudier är att den interna validiteten har potential att vara stark. 

Med hjälp av intervju kan det som ska studeras och mätas kommas nära vilket bör leda till 

välgrundade och giltiga slutsatser (Esaiasson m.fl. 2017, 58-66). En vanlig definition av intern 

validitet är att forskaren undersöker det den säger att den ska undersöka (Kvale & Brinkmann 

2014, 296). Genom att ställa frågor kring hur omvandlingen sker i praktiken till rektorer mäts 

detta från ett perspektiv. Det är dock ett centralt och betydande perspektiv som gör att jag kan 

hävda att det jag vill undersöka faktiskt undersöks. Rektorerna bör veta hur omvandlingen 

sker i praktiken och jag ser ingen uppenbar anledning till varför de skulle ljuga för mig om 

detta eller försöka dölja något, det var dessutom inget jag upplevde att de försökte göra under 

intervjuerna. Rektorerna verkade snarare vara ärliga och de berättade även om brister och 

kring frågor de inte arbetat med. Det gäller ändå att ha en källkritisk inställning till vad som 

sagts av rektorerna, de är aktörer i en maktposition som de förmodligen vill skydda. Negativa 

bilder av deras yrkesinsats kan skada deras möjlighet till fortsatt arbete. Därför gör jag tydligt 

i min analys vad de sagt och jag försöker över tiden i analysen förhålla mig kritisk till 

informationen de gett. En starkare intern validitet hade kunnat uppnås genom exempelvis 

observationer eller ytterligare intervjuer med lärare och elever, detta kunde dock inte göras på 

grund av begränsade resurser. Det går såklart att hävda att det som rektorerna uppgett för mig 

enbart är deras syn på hur likabehandlingsplaner omvandlas i praktiken och att det inte 

motsvarar hur de ”faktiskt” omvandlas i praktiken. Den kritiken hade dock kunnat lyftas upp 

hur jag än bedrivit denna studie, det hade oavsett hur jag gått tillväga handlat om subjektiva 

uppfattningar och åsikter. Vad som egentligen är det ”sanna” svaret på frågan hur 

likabehandlingsplaner omvandlas i praktiken går förmodligen aldrig att veta fullt ut. Mitt 

resultat bör ses i ljuset av detta, det bör inte ses som ett fullständigt svar på frågan hur 

likabehandlingsplaner omvandlas i praktiken utan snarare som det bästa svaret på frågan just 

nu utifrån de förutsättningar och avgränsningar som råder för denna studie. Frågorna i denna 

studie är ställd med ett ”hur” i utforskande syfte och inte i ett förklarande sådant. 

En stark extern validitet eller generaliserbarhet är något som fallstudier inte kan uppnå på 

samma sätt som en kvantitativ studie kan göra. Det gör dock inte fallstudien mindre värd och 

slutsatser kring det specifika kan ändå skapa en djupare förståelse och ge insikt om något 

större än de enskilda fallen (Gerring 2007, 17-37). Denna studie utgår snarare från tanken om 

att skapa förståelse och insikt om den sociala världen än från positivistiska tankar om att 

generaliserbarhet ska vara det primära målet inom forskning (Kvale och Brinkmann 2014, 
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310). Reliabilitet är också en svårdiskuterad fråga i relation till kvalitativa studier (Kvale & 

Brinkmann 2014, 295-296). Även om jag själv skulle genomföra intervjuer med samma 

personer och utgå från samma dokument vid ett senare tillfälle är det inte säkert att resultatet 

skulle bli detsamma. Detta gör dock inte att frågan om reliabilitet kan förbises. Jag har därför 

över tiden varit öppen och tydlig med mina val och med mitt tillvägagångssätt för att min 

forskning ska kunna upprepas och bedömas av utomstående. Det är särskilt viktigt då 

forskning bör ses som offentlig verksamhet och för att den ska kunna vara kumulativ (Teorell 

& Svensson 2007, 280-282). 

5.6 Forskningsetik  

De viktigaste etiska principer som är relevanta för denna uppsats och som jag går igenom 

nedan är utifrån de krav som Vetenskapsrådet formulerat. Dessa är informationskravet, 

samtyckestravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet och samtyckeskravet är möjligtvis de mest väsentliga etiska principerna 

relaterat till vad jag gjort i denna studie. Det gäller att informera respondenterna om deras 

uppgift i uppsatsen, vad uppsatsen ska handla om, att deltagandet är frivilligt och att deras 

samtycke krävs, vilket jag gjort. Anonymitet för respondenterna gavs inte i alla delar av 

studien då informationen främst inte är av känslig karaktär och för att referenser till 

likabehandlingsplanerna och LUPP-resultatet (Zimic 2016) skulle kunna göras. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes då all data enbart hanterats av mig på ett sådant sätt att 

andra inte kom åt det. Detta går även in i nyttjandekravet vilket också uppfylldes. 
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6. Resultat och analys 

Nedan presenteras först information om skolorna
3
 och deras likabehandlingsplaner, därefter 

genomförs den tematiska analysen utifrån intervjuerna. Likabehandlingsplanerna beskrivs för 

att resultatet från intervjuerna ska kunna förstås till fullo och för att det kan vara intressant för 

läsaren att veta hur de är utformade i relation till den tematiska analysen. 

6.1 Skolor och likabehandlingsplaner 

6.1.1 Kristna skolan Oasen 

En mindre friskola med cirka 100 elever med förskoleklass till 9:e klass. Skolan ligger i 

Nacksta vilket är direkt utanför centrala Sundsvall. Nacksta är ett område i Sundsvall där det i 

dagsläget bor många invandrare. Skolan har elever med olika etniska tillhörigheter från olika 

delar av Sundsvall och är en friskola med kristen profil. 8 % av de tillfrågade eleverna 

upplever att rasism förekommer på skolan. 

6.1.2 Prolympiaskolan 

En medelstor friskola med cirka 400 elever med förskoleklass till 9:e klass. Skolan ligger på 

Haga vilket är direkt utanför centrala Sundsvall. Skolan har mestadels etniskt svenska elever 

och är en friskola med inriktning på idrott. 37 % av de tillfrågade eleverna upplever att rasism 

förekommer på skolan. 

6.1.3 Nivrenaskolan 

En större kommunal skola med cirka 400 elever med årskurs 6 till 9. Skolan ligger cirka 1,5 

mil från Sundsvall i en tätort kallad Kvissleby. Skolan har tagit emot mest ensamkommande 

barn av alla skolor i Sundsvall och det finns således en del elever med olika etniska 

tillhörigheter på skolan. 58 % av de tillfrågade eleverna upplever att rasism förekommer på 

skolan. 

6.1.4 Lidens skola 

En medelstor kommunal skola med cirka 200 elever i förskoleklass till 9:e klass. Den ligger i 

en mindre tätort vid namn Liden cirka fem mil från Sundsvall. På skolan finns mestadels 

etniskt svenska elever. 74 % av de tillfrågade eleverna upplever att rasism förekommer på 

skolan. 

                                                 
3
 Informationen kommer från intervjuerna, skolornas egna hemsidor samt från Skolinspektionens senaste beslut 

för de olika skolorna (https://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/). Upplevd rasism är från LUPP-

undersökningen i Sundsvall (Zimic 2016). 



27 

 

6.1.5 Likabehandlingsplanerna 

Likabehandlingsplanerna för Kristna skolan Oasen (2017), Prolympiaskolan (2016) och 

Nivrenaskolan (2015) är ungefär i samma storlek med ungefär samma innehåll. Alla tre börjar 

med skolans visioner och målbilder och vad skolans arbete ska präglas av. Det klargörs t.ex. i 

alla tre planer att skolan inte tolererar kränkande behandling eller diskriminering. Därefter 

finns beskrivningar av de lagar som reglerar likabehandlingsplanen, olika 

begreppsdefinitioner som t.ex. indirekt diskriminering eller etnisk tillhörighet, olika typer av 

mål, rutiner och ansvarsområden och slutligen en typ av checklista. Checklistan för alla tre 

skolor ska användas när kränkande behandling eller dylikt skett.  

Det som skiljer planen för Kristna skolan Oasen (2017) från de andra är att de klargör att 

skolans värdegrund utgår från Nya Testamentet. Det står t.ex. att elever ska behandla andra 

som du själv vill bli behandlad och att du ska älska din nästa som dig själv. För 

Prolympiaskolan är det unika främst att de även har en enklare plan uppsatt i varje klassrum. 

Den är utformad för elevernas skull och i den framgår vad elever kan göra om de upplever att 

någon är elak eller kränkande, hur olika elaka handlingar kan se ut och att detta inte 

accepteras. Nivrenaskolan (2015) är den enda skola med en plan där finns en utvärdering av 

tidigare plan med utgångspunkt i en enkät som eleverna på skolan besvarat, det framgår också 

insatser och åtgärder för kommande år utifrån kartläggningen. Nivrenaskolan är också den 

enda skola med en plan där begreppen rasism och främlingsfientlighet nämns och definieras. 

Likabehandlingsplanen för Lidens skola (2017) är enbart två sidor lång. På första sidan finns 

kontaktuppgifter till personal samt att det framgår att skolan har nolltolerans mot 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Det klargörs också att skolan ska 

arbeta främjande, förebyggande och förhindrande vilket också är de tre rubrikerna på den 

andra sidan. Under dessa tre rubriker finns tre ytterligare underrubriker i form av vad skola, 

elever och vårdnadshavare förväntas göra på respektive område. Det står t.ex. att skolan ska 

anordna rastaktiviteter, att elever ska vara med den som är ensam och att vårdnadshavare 

håller sig informerade om vad som händer på skolan.  

Efter att ha läst dessa likabehandlingsplaner förstår jag mycket av den kritik som Svaleryd 

och Hjertson (2012) lyft fram, särskilt gällande kartläggning och analys. Det verkar till stor 

del vara så att likabehandlingsplanerna främst består av allmänna formuleringar och inte 

specifika och konkreta mål eller främjande insatser kopplade till skolornas verksamhet.   
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6.2 Tematisk analys 

I detta avsnitt sker först den tematiska analysen med utgångspunkt i teorin om enactment (se 

Sammanfattning av teorin s. 19). Detta görs under rubrik 6.2.1 till 6.2.6. Därefter följer de 

övriga teman som skapats med utgångspunkt i materialet under rubrik 6.3. 

6.2.1 Policy i centrum 

I Tabell 6.1 nedan framgår vilka som gjort planen på respektive skola samt vilka som 

bestämmer över hur planen ska implementeras. Informationen fick jag i intervjuerna där 

rektorerna svarade direkt på frågor om detta.  

Tabell 6.1 Aktörer som gjort eller bestämmer över likabehandlingsplanen 

 Kristna skolan 

Oasen 

Prolympiaskolan Nivrenaskolan Lidens skola 

Vilka har gjort 

planen? 

Rektor 

Personal 

Elevhälsoteam 

Rektor  

Personal 

Elevhälsoteam 

Rektor 

Personal 

Elevhälsoteam 

Åsikter från elever 

och föräldrar 

Rektor 

Personal 

Elevhälsoteam 

Antimobbingteam 

Elever & Elevråd 

Vilka bestämmer 

över planens 

implementering? 

Rektor 

Elevhälsoteam 

Kurator 

Rektor 

Elevhälsoteam 

Trygghetsgrupp 

Rektor 

Elevhälsoteam 

Rektor 

Elevhälsoteam 

Antimobbingteam 

Källa: Intervju med rektor på respektive skola 

Det som är gemensamt för samtliga skolor är att rektor och elevhälsoteam är de som är 

involverade på olika sätt i arbetet med likabehandlingsplanerna. Elevhälsoteam brukar t.ex. 

bestå av rektor, kurator, specialpedagoger, psykolog och skolsyster. Det som främst skiljer sig 

i dessa praktiker är att Nivrenaskolan tagit emot åsikter från elever och föräldrar och Lidens 

skola har använt elever och elevrådet i arbetet med planen. Detta gjordes inte på de andra 

skolorna.  

Det finns vissa skillnader i vilka aktörer som skapar planen och som bestämmer över dess 

omvandling men det finns ett tydligt mönster som går in i samtliga skolor där rektor och 

Elevhälsoteam är de återkommande aktörerna. Om en mer aktörscentrerad studie skulle göras 

finns i Tabell 6.1 ett tydligt exempel på vilka aktörer som skulle kunna studeras. Gällande 

tolkning av policy verkar rektor och Elevhälsoteam vara de som främst skapar och tolkar 

policyn, det som Ball m.fl. kallar policy-berättare (Maguire m.fl. 2011). Det är här makten 

över policyns skapande och över hur policyn ska implementeras främst verkar finnas. 

Samtliga rektorer lyfte dock fram att personal och andra aktörer i olika grad var delaktiga i 

skapandet av policyn, det är således inte en helt centraliserad arbetsprocess. Att det just finns 

olika typer av aktörer med olika typer av makt i relation till policyn är något som går i linje 
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med teorin av Ball m.fl. (ibid.) och det var därför relativt väntat att det skulle se ut på detta 

sätt. 

6.2.2 Inte bara en policy 

Samtliga rektorer diskuterade vilka andra lagar och policys som styr skolans arbete med 

rasism. De som lyftes fram var diskrimineringslagen, skollagen, läroplanen, barnkonventionen 

samt grundlagarna. Det var främst läroplanen (Skolverket 2016), där skolans värdegrund 

framgår, som lyftes fram som viktig för arbetet mot rasism. Rektorn på Nivrenaskolan 

berättade att kursplaner och läroplaner är ”mer levande dokument” ställt mot 

likabehandlingsplaner. Ingen av rektorerna upplevde att det faktum att det finns mycket 

information om arbetet mot rasism i olika typer av policys och lagar gör arbetet mer 

komplicerat. De upplever snarare att det är bra att det poängteras och upprepas på flera 

ställen. 

Resultatet stämmer väl överens med det som Ball (1997) konstaterar kring att skolor förväntas 

förstå och implementera en mångfald av policys. Det är inte helt enkelt att konstatera exakt 

vilka policys som styr arbetet mot rasism men det verkar finnas några nyckeldokument. Det 

var väntat att läroplanen med dess värdegrund skulle nämnas som centralt i arbetet mot rasism 

i och med vad tidigare forskning studerat. Ingen rektor upplevde informationen i flertalet 

policys som ett problem vilket var relativt oväntat i relation till teorin (ibid.). Jag förväntade 

mig att rektorerna skulle framföra åsikter om att de önskade en klar och tydlig policy istället 

för flera olika men de verkar snarare anse att det blir tydligare när arbetet mot rasism lyfts upp 

och poängteras i flera policys. En intressant fråga kring detta är hur lärare kan tänkas uppleva 

faktumet att det finns många policys som styr arbetet mot rasism. Även om det kanske blir 

tydligt att det är en viktig fråga att jobba med i skolan för rektorerna kan det blir mer otydligt 

för lärarna kring hur själva arbetet ska gå till. Som tidigare forskning visat (ex. SOU 2006:40) 

upplever lärare att det finns en brist på tydliga policys och faktumet att det då finns flertalet 

policys att utgå från lär förmodligen inte avhjälpa den bristen. 

6.2.3 Policy omvandlas av människor 

Det är människorna i skolan som måste omvandla policyn för att den ska träda i kraft. Hur 

olika tolkningar görs och hur planerna omvandlas av personerna i skolan redovisas i detta 

avsnitt. 
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6.2.3.1 Tolkning 

På frågor kring hur lärare kan tolka likabehandlingsplanen pratade samtliga rektorer om att 

olika lärare förmodligen tolkar planen på olika sätt. Rektorerna var dock överens om att 

lärarna agerade unisont när det gäller den åtgärdande delen av likabehandlingsplanen, dvs. när 

lärarna agerar efter att någon form av kränkning skett. Samtliga rektorer var även överens om 

att det är viktigt att lärare kan tolka och använda planen på olika sätt beroende på vilken typ 

av elever eller vilken typ av fråga som de ställs inför. Rektorn på Lidens skola sammanfattade 

detta genom att säga att lärare måste ”lyssna in vad det är för frågor som kommer upp från 

den här elevgruppen, vad är det de här eleverna säger och så måste jag ju kunna spinna vidare 

och diskutera utifrån dokumentet då”. Gällande att lärare kan och bör tolka 

likabehandlingsplaner på olika sätt verkar synsättet rektorerna har stämma överens med det 

som Ball (1997) lyfter fram gällande att policy omvandlas och tolkas på olika sätt av olika 

människor. Särskilt gällande tanken kring att policy skapar olika förutsättningar med olika 

alternativ som aktörer kan agera inom.   

6.2.3.2 Hur omvandlas planerna? 

I Kristna skolan Oasen berättade rektorn att lärarna går igenom planen med eleverna och att 

planen tas upp på föräldramöten. Om en incident sker, då utgår lärarna från planen och följer 

dess instruktioner. I övrigt pratade rektorn om att lärare jobbar med värdegrundsövningar i 

sina ämnen och att det är viktigt att påminna elever över tiden vilka regler som gäller och 

vilka påföljder olika handlingar får. 

Nivrenaskolans rektor berättade att begreppen ”förebyggande, främjande och åtgärdande” är 

centrala i arbetet med likabehandlingsplanen. Det förebyggande och främjande handlar om 

processer i klassrummet där läraren bland annat ska ”skapa goda relationer”. Det handlar 

också om att få in värdegrundsfrågor i undervisningen och att ”skapa förståelse för olika 

religioner och alla människors lika värde”. Det åtgärdande är det som rektorn tycker att skolan 

är väldigt bra på, att agera när något skett, det görs direkt och då följs de steg som finns i 

planen. Omvandlingen i praktiken handlar snarare om ett vardagligt kontinuerligt arbete än en 

klarlagd strategi. Rektorn upplever även att det finns en skillnad i hur det arbetas i de lägre 

åren i jämförelse med högstadiet. Lärarna för yngre elever ”jobbar med helheten på ett annat 

sätt” medan andra lärare ”tänker att någon annan tar hand om helheten”. Lärarna för äldre 

elever fokuserar enligt rektorn snarare på sina specifika ämnen och fokuserar på det arbetet 

istället för t.ex. värdegrundsfrågor. 
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På Prolympiaskolan omvandlas planen i praktiken främst under det som kallas 

”mentorsdagar” vilket sker i början av läsåret. Rektorn berättade att varje lärare har sin klass 

hela veckan och då jobbas det ”väldigt mycket med värdegrund” där det ”handlar om 

individen men också grupprocessen och där kommer man jättemycket in på det här med regler 

och varför man har regler”. Det är enkelt sagt främst under denna tid som lärare aktivt jobbar 

förebyggande. Det har även under tidigare år (men inte detta år) funnits en längre mentorstid 

varje dag där det också jobbades med ”värdegrund och likabehandling en lektion i veckan”. I 

år gick det inte att göra det rent tidsmässigt eller organisatoriskt. 

På Lidens skola omvandlas planen genom tydliga regler och samtal kring värderingar. Annars 

finns också klassråd och mentorstid varje vecka där elever kan ställa frågor och prata kring 

olika värderingar. Det finns dock ingen särskild avsatt tid eller instruktion om att prata om 

just likabehandling. Rektorn menar att ”det som sker genomgående på vår skola det är att vi 

samtalar mycket, och det är det man kan göra”. 

Det som förenar samtliga skolor kring hur planerna omvandlas i praktiken är att det främst 

förväntas ske i det vardagliga arbetet. Det finns inga tydliga strategier, instruktioner eller 

avsatt tid till lärare kring hur dokumentet mer exakt ska omvandlas i praktiken. Detta faktum 

går hand i hand med det resultat som forskningen kring värdegrunden presenterat (t.ex. SOU 

2006:40 och Thornberg och Oğuz 2013), att det i slutändan handlar om lärarens sunda förnuft 

och känsla för vad som är rätt eller fel. Det verkar i detta hänseende som att 

likabehandlingsplaners omvandling liknar det sätt som värdegrunden omvandlas på enligt 

tidigare forskning. Om lärare förväntas agera efter sunt förnuft och inte direkt efter själva 

likabehandlingsplanen blir det svårt att hävda att policyn fullt ut blir omvandlad i praktiken. 

Det blir då problematiskt att diskutera kring detta. Policyn implementeras inte på ett enkelt 

och konkret sätt och bristen på tydlighet kring omvandlingen öppnar snarare upp för fler 

frågor och problem. Detta går in i den tanke som Ball (1997) har kring att policys är 

besvärliga, ofullständiga och instabila. Policy och dess omvandling är något som är svårt att 

analysera på ett tydligt och precist sätt vilket även detta resultat visar. 

6.2.4 Policy skapas, tolkas och omvandlas på olika nivåer 

Ball (1997) menar att det kan finnas skillnader i en policy på olika nivåer i skolan, något som 

även blev uppenbart i denna studie vilket jag går igenom nedan. 
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6.2.4.1 Elev och klassrum 

Ett återkommande tema under intervjuerna var att elever inte vet vad likabehandlingsplanen 

är för något vilket exempelvis framgått i olika enkäter som rektorerna tagit del av. Rektorerna 

på Prolympiaskolan och Nivrenaskolan menade att trots att de jobbat med olika frågor kring 

planen uppfattar inte eleverna att det rör sig om just likabehandlingsplanen. Detta går att 

koppla samman med den kritik som Svaleryd och Hjertson (2012) lyft fram gällande att 

planer inte förankras hos elever samt till att elever bör vara med i hela arbetsprocessen för 

planen. Ett annat återkommande tema är det som benämns som mentorstid och klassråd. 

Under den tiden finns utrymme för elever att prata om värderingar och att ställa frågor, en tid 

där eleverna kan prata om frågor relaterat till likabehandlingsplanen. Det var dock ingen skola 

som öronmärkte tid för samtal om likabehandling utan samtalen sker snarare oplanerat och 

ostrukturerat. Den enda skola som verkar inkludera eleverna i arbetet med planen är Lidens 

skola där planen arbetas fram i samtal mellan personal och eleverna i klassrummen. På 

Prolympiaskolan finns planen i en enklare form i alla klassrum, något som var unikt för 

skolan. 

6.2.4.2 Föräldrar 

Det som samtliga rektorer lyfte fram gällande föräldrar och likabehandlingsplan är att 

föräldrar har förväntningar på att skolan lever upp till det som likabehandlingsplanen handlar 

om. I vissa skolor har föräldrar även ställt frågor och ”lagt sig i” kring hur arbetet mot 

kränkningar går till. På samtliga skolor tas likabehandlingsplanen upp med föräldrar på 

föräldramöten eller dylikt. En annan fråga som återkommande lyftes fram under intervjuerna 

var att det kan finnas olika syner på likabehandling och rasism beroende på vilken 

människosyn och vilka värderingar som finns bland olika föräldrar. En rektor uppgav att 

”föräldrar kan säga saker som gör att man blir chockad”. Detta är även något som flera 

rektorer lyfte upp som något som återspeglas i vissa elevers agerande, att rasism t.ex. 

”kommer hemifrån”.  

6.2.4.3 Lärare 

På samtliga skolor går lärarna igenom likabehandlingsplanen ungefär en gång per år. Nivån 

av inblandning från lärare i arbetet med skrivandet av likabehandlingsplanen verkar skilja sig 

åt. Den rektor som främst lyfte upp lärarnas roll i detta arbete var rektorn på Prolympiaskolan, 

rektorn upplever att lärarna "äger” planen tillsammans och att de noga går igenom den varje 

år. Något som också är gemensamt för samtliga skolor är att de lärare och den personal som är 

med i Elevhälsoteam och de som är med i skolledningen är de som är mest insatta i planen 
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och som arbetar mest med den. I övrigt förväntas alla lärare känna till hur planen ska 

användas, då speciellt i relation till när kränkande behandling har skett och åtgärder måste 

vidtas. Ett annat ämne som återkommande lyftes fram var att de lärare som ansvarar för 

samhällsorienterade ämnen (SO-lärare) är de som möjligtvis främst arbetar med 

värdegrundsfrågor och likabehandling i sina ämnen. Det verkar vara mer självklart att dessa 

lärare ska ta upp frågor kring likabehandling och rasism. Rektorn på Nivrenaskolan trodde att 

SO-lärare generellt sett var mer medvetna om likabehandling och att de ”knyter an det mer till 

undervisningen än vad man gör i matte eller NO”. SO-lärare kan eventuellt knytas an till det 

som Ball m.fl. (2011b, 630-631) kallar för policy-entusiaster, aktörer som förkroppsligar 

policy i sin praktik och som är goda exempel för andra.  

6.2.4.4 Skolnivå 

Hur likabehandlingsplaner behandlas på skolnivå eller hur policyn ses av skolan framkom 

relativt tydligt i vissa intervjuer medan det i andra var svårt att uppfatta. Det var främst tydligt 

när vissa rektorer diskuterade planen som ”levande dokument”. 

På Prolympiaskolan ses likabehandlingsplanen som ett levande dokument av rektorn, detta 

främst relaterat till att skolan agerar ”på rätt sätt” när olika kränkningar och dylikt skett. Det 

är även endast på denna skola som rektorn uppgett att alla lärare ”äger planen tillsammans”, 

att alla varit med och utformat den. 

På Nivrenaskolan hade rektorn en något annorlunda syn, där menade rektorn snarare att 

likabehandlingsplanen inte är ett ”jättelevande dokument”. Där handlar det snarare om ”vad 

som sitter i väggarna på skolan och hur man agerar”. Dokumentet verkade dock fylla vissa 

funktioner, t.ex. i relation till att återkoppla och utvärdera kring elevenkäter som gjorts och 

som en guide för personal när en kränkning skett.  

6.2.4.5 Andra myndigheter eller instanser över skolan 

Ingen av rektorerna uppgav att deras arbete med likabehandlingsplaner påverkas av andra 

myndigheter eller instanser med makt över skolan (som t.ex. kommun, Skolverket och 

Skolinspektionen). Det finns en förväntning att alla skolor ska ha en likabehandlingsplan och 

att den ska revideras varje år men i övrigt verkar det inte finnas någonting som påverkar 

skolan. Rektorn på Nivrenaskolan berättade att ”det är ju inte direkt att man får någon fråga 

på ’Hur jobbar du med den?’. Man får kanske ingen feedback på planen i sig utan mer att den 

ska göras, att det är ett lagligt krav”. Det verkade helt enkelt som att samtliga skolor får arbeta 

relativt fritt i relation till likabehandlingsplanen. Enligt teorin av Ball (1997, 266) hade jag 
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förväntat mig att andra ”nivåer” över skolan också skulle vara aktiva i detta arbete på något 

sätt, det var därför oväntat att denna brist på återkoppling framgick i samtliga skolor. 

6.2.4.6 Sammanfattning kring de olika nivåerna 

Det finns uppenbarligen en del skillnader mellan olika nivåer gällande arbetet med och synen 

på likabehandlingsplanen, vilket var väntat enligt Balls (1997) teori . Det verkar som att 

elever inte riktigt inkluderas eller blir införstådda i vad likabehandlingsplanen är. Föräldrar får 

veta vad planen är och det kan ibland finnas vissa åsikter från dessa kring hur skolan ska 

agera kring den. Vissa föräldrar verkar även ställa sig mot det som planerna syftar till. Alla 

lärare går igenom planen men SO-lärare och de som är med i Elevhälsoteam verkar vara de 

som är insatta i den och som arbetar med den mest. Det verkar finnas olika syner på 

likabehandlingsplanen på olika skolor och andra myndigheter verkar främst intresserade av 

om det finns en plan eller inte. Jag tolkar den samlade bilden som att rektor, Elevhälsoteam 

och eventuellt SO-lärare är de som är mest aktiva och som tillhör den nivå där planen är mest 

aktuell gällande omvandling av den i praktiken. Det möjligtvis mest förvånande i detta 

resultat är den brist på återkoppling från andra myndigheter över skolan som verkar finnas. 

6.2.5 Kontextuella, historiska och rumsliga aspekter 

Likabehandlingsplanerna skapas inte i ett tomrum utan berörs av olika kontextuella, historiska 

och rumsliga aspekter (Braun m.fl. 2010). Rektorn på Lidens skola uppgav att den kultur som 

finns på skolan, som leder till att många föräldrar väljer att placera sina barn på den, präglas 

av närhet och intimitet. Att skolan är liten och att lärare och elever kan få en bättre kontakt. 

Rektorn berättade även att det i årskurs sju blandas många elever från olika skolor som ligger 

i skolans upptagningsområde, att skolan är ”som ett nav”.  

På Prolympiaskolan uppgav rektorn att kulturen på skolan till stor del påverkas av tankar 

kring ”fair play” och att föreningslivets kultur smittar av sig. Det är en skola med 

idrottsinriktning och många elever spenderar mycket tid i olika typer av föreningar där 

tolerans och mångfald är vanliga inslag.  

På Kristna skolan Oasen uppgav rektorn att det som präglar skolan i stor utsträckning är de 

kristna värderingar och den kristna profil som skolan har. Skolan ska vara öppen för alla 

människor och de ska behandlas efter profilen. Skolan ska förmedla och leva efter de kristna 

värderingarna.  

På Nivrenaskolan uppgav rektorn att historia och kultur spelar stor roll för hur de arbetar. Det 

som denna skola fokuserade främst på var ”den goda relationen” vilket i grunden handlar om 

att elever ska trivas och känna sig trygga i skolan. Rektorn lyfte även upp att det kan finnas 
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olika kulturer på olika skolor vilket exempelvis syns i om lärare ”har dörren öppen till 

klassrummen och till lärarrummen”.  

Något som samtliga rektorer diskuterade på olika sätt var hur elevsammansättning, skolans 

upptagningsområde samt skolans läge påverkar hur skolan arbetar med 

likabehandlingsplanen. Det nämndes t.ex. på olika sätt att skolans upptagningsområde kan 

påverka vilken grad av rasism som finns på skolan. Ett återkommande ämne inom detta var 

även hur skolor som ligger i områden som Nacksta (Där Kristna skolan Oasen ligger) kan 

hantera frågor om rasism och likabehandling på ett annat sätt än skolor i andra områden. Detta 

då det i Nacksta bor många personer med olika etniska tillhörigheter. Rektorn på 

Nivrenaskolan tog t.ex. upp att skolor i Nacksta är vana vid att arbeta med inkludering och 

med olika elever till skillnad från skolor i t.ex. Njurunda där det inte funnits särskilt många 

personer med annan etnisk tillhörighet än svensk fören nyligen.  

Det blev under intervjuerna uppenbart att det som Ball m.fl. (Maguire m.fl. 2010) tar upp 

gällande kontextuella, historiska och rumsliga aspekter stämmer överens med verkligheten. 

Det finns olika kulturer och historier, olika områden med olika upptagningsområden samt 

andra dylika faktorer som spelar roll för arbetet med likabehandlingsplanerna och för arbetet 

mot rasism. Exakt vilken roll dessa faktorer spelar är svårt att sätta fingret på men att 

inkludera dessa faktorer i studier av policy i skolan verkar fortsatt ge viktig information.  

6.2.6 Artefakter 

Ball m.fl. (Maguire m.fl. 2011) menar att olika typer av bilder eller fysiska objekt (artefakter) 

samt aktiviteter kan användas för att omvandla en policy eller för att skapa olika diskurser. 

Ingen av rektorerna uppgav att skolan arbetade med olika bilder eller liknande i relation till 

likabehandlingsplanen. Prolympiaskolan har dock en enklare version av planen i varje 

klassrum med syftet att eleverna lättare ska kunna ta till sig information från planen, något 

som kan ses som en typ av artefakt. Alla skolor använder sig dock av olika typer av 

temadagar eller temaveckor där värdegrund och likabehandling tas upp. Det kan t.ex. handla 

om att göra olika samarbetsövningar, ha en temadag kring förintelsen eller dylikt.  Lidens 

skola har även en ”kickoff-vecka” varje år med nyblivna sjuor och Prolympiaskolan jobbar 

mer än vanligt med värdegrundsfrågor under första skolveckan. 

Att artefakter och aktiviteter används på olika sätt går i linje med det som Ball m.fl. (ibid.) 

lyfter fram. Skolor använder sig av detta för att skapa en diskurs och ett sätt att tänka kring 

värderingar och även kring likabehandling. Många rektorer lyfte även upp att de tycker att just 
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användingen av bilder för att skapa medvetenhet för eleverna kring likabehandlingsplan kan 

vara en god idé. Det verkar som att de flesta skolor fokuserar sitt arbete med 

likabehandlingsplanen, både med lärare och elever, under särskilda perioder. För att få en 

djupare förståelse kring hur likabehandlingsplanerna omvandlas i praktiken bör dessa perioder 

och aktiviteter studeras närmare. 

6.3 Övriga teman 

Dessa teman är de som skapats utifrån materialet, dvs. deduktivt. Detta var sådant jag ville 

lyfta fram separat och som var intressant i relation till mina frågeställningar men som inte 

riktigt passade in de teorirelaterade temana ovan. 

6.3.1 Likabehandlingsplanen är aktuell efter att något skett 

Över tiden i samtliga intervjuer framgår det att likabehandlingsplanen som dokument främst 

används efter att något skett. Alla rektorer pratar om olika förebyggande insatser som görs 

och hur det arbetas med planen innan den revideras, men när det handlar om hur planen 

används i praktiken handlar det oftast om att den används som en checklista eller liknande 

efter att något hänt. Det förebyggande och främjande arbetet som sker på skolorna verkar 

sällan ske med utgångspunkt i själva likabehandlingsplanen utan då handlar det snarare om 

värdegrundsfrågor och att utbilda elever rent allmänt, möjligtvis utifrån läroplanen. Samtliga 

rektorer verkar vara övertygade om att deras personal är trygga med den åtgärdande delen och 

att de agerar så fort någon form av trakassering eller kränkning sker. Då används planen som 

en handlingsplan eller checklista som personalen kan följa. Detta bekräftar också den kritik 

som Svaleryd och Hjertson (2012) uppmärksammat gällande att likabehandlingsplaner i 

många fall inte används i förebyggande syfte. 

Enligt Ball (1997) handlar omvandling av policy om att aktörer på komplexa och kreativa sätt 

ska översätta policyn i praktisk handling, inte bara i relation till den specifika policyn utan 

även till en mängd olika förväntningar, regler och normer. Detta går även in i att policys är 

besvärliga, ofullständiga och instabila, d.v.s. att policys inte är fixerade och något som bara 

ska implementeras. Det skulle kunna vara så att många andra omständigheter, regler och 

förväntningar leder till att omvandlingen av likabehandlingsplaner främst sker på detta sätt. 

6.3.2 Privata och kommunala skolor 

Ett annat ämne som togs upp av flera rektorer var skillnaden mellan friskolor och kommunala 

skolor. Rektorn på Kristna skolan Oasen, som tidigare arbetat på kommunal skola, upplevde 

att ”man har mer kontakt eller jobbar mer med den här planen på den här skolan än jag har 
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gjort tidigare”. Rektorn på Prolympiaskolan upplevde att friskolor har högre förväntningar på 

sig än andra skolor. Samma rektor påtalade även att friskolorna i Sundsvall inte ”fått ta del 

och hjälpa till med flyktingfrågan”, detta då kommunen inte fördelar nyanlända elever dit utan 

de förväntas ställa sig i kö om de vill gå på friskolor, vilket de enligt rektorn inte känner till. 

På Lidens skola och på Nivrenaskolan (båda kommunala skolor) har de tagit emot många 

nyanlända i och med att många invandrade till Sverige och Sundsvall under 2015-2016. Hur 

detta påverkar arbetet med likabehandlingsplaner var inget jag fick någon större insikt i under 

intervjuerna men det var uppenbart att det påverkat skolornas arbete på olika sätt och att det 

blev en stor förändring för personal och elever. Jag uppfattade i övrigt inga väsentliga eller 

systematiska skillnader i hur rektorerna på kommunala skolor respektive friskolor pratade om 

likabehandlingsplanen eller om arbetet mot rasism. Detta kan även kopplas till det som Ball 

m.fl. (Maguire m.fl.2010) tar upp gällande kontextuella, historiska och rumsliga aspekter. 

Huruvida skolan är privat eller kommunalt styrd kan förmodligen vara en viktig faktor som 

påverkar hur policys omvandlas i praktiken även om det inte var uppenbart i mitt material. 

6.3.3 LUPP-resultatet 

Gällande LUPP-resultatet (Zimic 2016) som presenteras i Figur 2.1 fann jag inga systematiska 

skillnader mellan de skolor som fått ett högt respektive lågt resultat på frågan om rasism finns 

i skolan. Det enda mönster som finns i mitt material gällande detta var att flertalet rektorer 

lyfte fram att skolans upptagningsområde eventuellt kan påverka arbetet mot rasism (t.ex. att 

skolor i Nacksta har andra förutsättningar). De skillnader som finns och som visats i denna 

studie gällande skolornas likabehandlingsplaner och arbetet med dessa kan vara en av 

förklaringarna till varför elever upplever att rasism finns i olika grader på olika skolor. Det 

skulle även kunna vara så att t.ex. den kristna värdegrunden påverkar detta eller att skolors 

läge i relation till staden gör det. Framtida studier kan jämföra resultatet i denna studie med 

andra skolor för att studera detta närmare. 
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7. Sammanfattning och slutsats 

Nedan följer en sammanfattning med svar på de två frågor jag ställt i denna studie följt av min 

slutsats och mina förslag till framtida forskning. 

7.1 Sammanfattning 

Tidigare forskning har konstaterat att många likabehandlingsplaner brister i hur de formuleras 

och genomförs i praktiken (Svaleryd & Hjertson 2012). Det har även konstaterats att skolans 

roll i allmänhet när det gäller motverkan av rasism har varit problematisk under en längre tid 

(SOU 2006:40 & SOU 2005:56). Arbetet med värdegrunden i skolan verkar inte ske utifrån 

värdegrunden utan lärare får snarare utgå från sunt förnuft och egen känsla (SOU 2006:40). 

Rasism har enkelt sagt varit ett problem för skolor i Sverige, något som vissa menar att 

tystnaden måste brytas kring och att hela utbildningsystemet måste hamna i fokus 

(Dovermark 2013 & SOU 2006:40). Resultatet i denna studie har på många sätt återspeglat 

och bekräftat den tidigare forskningen och det verkar fortsatt som att rasism är ett svårt ämne 

att hantera för såväl skola som personal. Jag ville studera om likabehandlingsplaners 

omvandling i praktiken kunde vara en del av lösningen på den problematik som skolan 

upplevt. Resultatet i denna studie indikerar dock att planerna inte verkar användas som 

verktyg gällande denna problematik. 

Med hjälp av teorin om enactment skriven av Ball m.fl. (ex. Ball 1993 & 1997 & Braun m.fl. 

2011) har jag studerat hur likabehandlingsplaner omvandlas i praktiken. Detta gjordes i 

relation till rasism. Teorin användes som bakgrund för vad intervjuerna i studien kunde kretsa 

kring men även för hur resultatet kunde tolkas och analyseras. Den tematiska analysen som 

sedan genomförts kan bidra till diskussioner och förståelse kring den roll som skolan fyller i 

samhället i relation till arbetet mot rasism. Detta främst då arbetet med likabehandlingsplaner 

i praktiken lyfts fram på ett nytt sätt. Två forskningsfrågor ställdes i denna studie, dessa har 

delvis besvarats i analysen ovan men under nästkommande två rubriker följer ett mer 

sammanfattat svar. 

7.2 Hur omvandlas olika likabehandlingsplaner i praktiken? 

Det är en del olika aktörer som är delaktiga i skapandet av och bestämmandet kring policyn, 

rektor och Elevhälsoteam är de främsta nyckelaktörerna inom detta. Det finns flertalet andra 

policys som styr arbetet mot rasism som tillsammans med likabehandlingsplanen förväntas 

omvandlas av aktörer i skolan. Tolkningen av likabehandlingsplaner verkar ske på olika sätt 

av olika aktörer i skolan, något som rektorerna lyfte fram som positivt då olika situationer kan 
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kräva olika tolkningar. Planerna verkar främst omvandlas i efterhand, dvs. efter någon form 

av kränkande behandling skett. I övrigt verkar aktörer i skolan förväntas omvandla planen 

efter eget sunt förnuft och i den vardagliga praktiken, inte efter särskilda strategier eller 

planer. Det finns dock särskilda perioder och aktiviteter då det är tänkt att 

likabehandlingsplaner ska omvandlas i praktiken på ett mer direkt sätt, t.ex. under de första 

veckorna på läsåret. Det verkar finnas en del skillnader mellan olika nivåer i skolan i relation 

till likabehandlingsplanerna. Elever verkar inte medvetna om vad likabehandlingsplanen är 

och de blir inte särskilt involverade i arbetet med planen. Föräldrar har olika förväntningar 

och blir i viss mån involverade i planen men det verkar inte finnas något större intresse från 

dem. Olika typer av lärare verkar vara inblandade på olika sätt i likabehandlingsplanen där 

t.ex. SO-lärare verkar spela en viktig roll. Personal i skolledning och Elevhälsoteam verkar 

vara de som är mest insatta i planen. Olika skolor verkar se på planen på olika sätt, särskilt i 

relation till om det är ett levande dokument eller inte. Andra myndigheter över skolan som 

t.ex. kommuner, verkar inte vara intresserade i hur planerna ser ut eller hur de omvandlas i 

praktiken. Olika kontextuella, historiska och rumsliga faktorer verkar kunna påverka arbetet 

med likabehandlingsplaner på olika sätt. Huruvida skolan är privat eller kommunal kan också 

relateras till detta.  

7.3 Hur skiljer sig olika skolors praktiker åt? 

I den tematiska analysen ovan framgår vilka skillnader som finns. De handlar t.ex. om att det 

skiljer sig i vilka aktörer som involveras i skapandet av likabehandlingsplaner. Även i att 

skolor använder olika tillvägagångssätt, tidsperioder och aktiviteter för att omvandla planen i 

praktiken. Det finns även en skillnad gällande huruvida lärare ”äger” planen eller inte och i 

om planen ses som levande eller inte. Det blir också tydligt att det finns olika typer av 

kontextuella, historiska och rumsliga aspekter som påverkar skolornas praktiker.  

Om vi kan ta reda på vilka tillvägagångssätt och faktorer som påverkar arbetet med 

likabehandlingsplaner och arbetet mot rasism i positiv respektive negativ riktning kan arbetet 

eventuellt förändras och stärkas. 

7.4 Slutsats 

Teorin om enactment som Ball m.fl. utvecklat (ex. Ball 1993, 1997 och Braun m.fl. 2011) 

fungerade som jag önskade gällande att studera omvandling av likabehandlingsplaner i 

praktiken. Teorin möjliggjorde ett omfattande och brett perspektiv där mycket av det som 

påverkar policy i skola kunde belysas och analyseras. Det blev t.ex. uppenbart att policy kan 

styras och tolkas av olika aktörer, att skolor förväntas förstå och implementera en mångfald av 
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policys samtidigt och att policy skapar olika förutsättningar och alternativ som aktörer kan 

agera inom. Även att policy kan ha olika betydelser på olika nivåer och att olika kontextuella, 

historiska och rumsliga faktorer spelar roll för omvandlingen av policy. Teorin verkar med 

andra ord lämplig för studier av policy i skola även inom denna studies kontext.  

Gällande likabehandlingsplaner och dess omvandling verkar det överlag som att 

likabehandlingsplaner inte direkt används i arbetet mot rasism. Detta avspeglades framförallt i 

materialet i stort då rasism knappt nämndes i relation till likabehandlingsplaner. Rektorerna 

pratade snarare allmänt om likabehandlingsplaner, skolans arbete eller om vad som är viktigt i 

skolan gällande värdegrundsfrågor. Detta trots att jag specifikt bad rektorerna om exempel 

och tankar rörande rasism. Det visade sig även i att t.ex. rektorn på Nivrenaskolan berättade 

att det egentligen är andra dokument (ex. läroplanen) som är mer ”levande” i skolan. En 

förväntan jag hade med denna studie var att få reda på hur likabehandlingsplaner användes för 

att motverka rasism men då rektorerna inte lyfte fram några exempel på detta kunde jag helt 

enkelt inte analysera ämnet. När planerna väl används verkar det vara som checklistor för att 

bocka av att skolan och lärare agerat rätt efter att kränkande behandling skett. Det går därför 

att ifrågasätta om likabehandlingsplanerna verkligen uppfyller det som de syftar till att göra, 

att förebygga och förhindra kränkande behandling (SFS 2010:800, 6 kap. 8 §). Det verkar 

snarare som att dokumentet finns i bakgrunden när en kränkande handling ska bemötas. Det 

verkar inte heller finnas något större intresse för planen från andra myndigheter eller styrande 

instanser, något som också kan vara bidragande till varför planen inte används som den ska.  

Om likabehandlingsplaner i allmänhet är bristfälligt utformade, om medvetenhet och aktivitet 

kring planerna främst finns hos vissa nyckelaktörer i skolan och om övriga aktörer främst 

förväntas omvandla planen efter sunt förnuft i den vardagliga praktiken, då är frågan vad 

dessa planer mot kränkande behandling egentligen uppnår. De verkar främst ge rektorer och 

dylika nyckelaktörer en överblick över skolans förhållningssätt och förutsättningar gällande 

kränkande behandling. I övrigt har jag svårt att se att de fungerar som övriga samhället bör 

kunna förvänta sig att de ska göra. Om likabehandlingsplaner ska användas som ett styrande 

och levande dokument i samtliga skolor och framförallt om de ska vara ett effektivt verktyg 

mot rasism måste det arbetssätt och synsätt som speglas i denna studie förmodligen förändras 

i grunden. 
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7.5 Förslag till framtida forskning 

Teorin som använts i denna studie fungerade väl i relation till mitt syfte och mina 

frågeställningar, jag tror dock att teorin är mer användbar om enbart vissa delar av den 

används. Jag valde ett allomfattande och brett perspektiv vilket gav ett sådant material. Ett 

smalare perspektiv skulle kunna ge mer specifik och djupgående information och således mer 

specifika svar på olika frågor. Detta är möjligtvis vad jag hade gjort om jag skulle göra om 

denna studie. Teorin skulle då t.ex. kunna användas till att enbart fokusera på olika aktörer i 

relation till policy i skola eller till att bara fokusera på de olika nivåerna i skolan och hur 

policy kan skilja sig åt mellan dem. Det var ämnen som jag upplevde att teorin fungerade 

särskilt väl för.  

Ett resultat i studien som jag förvånades över och som potentiellt kan vara en intressant 

ingång för framtida forskning var hur olika myndigheter och aktörer över skolan utvärderar 

och återkopplar (eller inte gör det) kring de dokument som skolan enligt lag ska framställa.  

Då likabehandlingsplaner inte bara handlar om rasism utan om alla former av kränkande 

behandling skulle framtida forskning även kunna utöka denna studie till att handla om t.ex. 

samtliga diskrimineringsgrunder. Det kan då t.ex. visa sig att likabehandlingsplaner eventuellt 

spelar en viktig roll i andra frågor än för arbetet mot rasism. Studien skulle även kunna utökas 

till att inkludera andra aktörer av intresse, t.ex. lärare och elever. Dessa har förmodligen inte 

samma typ av insyn eller kunskap i ämnet men deras erfarenheter och perspektiv vore också 

intressanta att ta del av. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Hur har arbetet med att ta fram likabehandlingsplan gått till? 

Har arbetet påverkats av andra myndigheter/instanser? 

Hur arbetar ni med likabehandlingsplanen i skolan? 

Använder sig skolan av bilder/symboler för att arbeta med likabehandlingsplanen? 

Använder sig skolan av aktiviteter (temadag) för att arbeta med likabehandlingsplanen? 

Finns det andra policys som styr arbetet mot rasism? 

Gör det arbetet mot rasism mer komplicerat? 

Hur upplever du att lärare/andra personer förstår likabehandlingsplanen? 

Ser de planen som abstrakt eller som konkret och enkel? 

Upplever du att lärare/andra personer jobbar med likabehandlingsplanen på lika eller olika 

sätt?  

Hur tänker du kring att lärare kan tolka och jobba med likabehandlingsplanen på olika sätt? 

Brukar ni på skolan diskutera hur likabehandlingsplanen ska omsättas i praktiken?  

Finns det någon/några som bestämmer över hur likabehandlingsplanen ska implementeras?  

Arbetar ni med likabehandlingsplanen mer eller mindre vissa perioder? 

Skiljer sig synen på likabehandlingsplaner på olika nivåer (klassrum, skola, lärarrum, 

kommun, nationellt)? 

Upplever du att det finns olika grupper med olika syner på likabehandlingsplanen (kan både 

vara inom skolan som utanför skolan)? 

Spelar skolans egen historia och kultur roll för arbetet med likabehandlingsplanen? 

Påverkar skolans specifika förutsättningar/tillgångar (lärare, material och budget, lokal och 

elever) arbetet med likabehandlingsplanen? 

Finns det några förväntningar utanför skolan som påverkar arbetet med 

likabehandlingsplanen? 


