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Genealogy, Discourse and Intersectional perspectives 
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Abstract 

This bachelor thesis investigates the discourses on violence among pupils in a school 

environment. The overall aim is to gain knowledge on how it is researched, interpreted and 

understood. The methods employed are genealogical analysis, discourse analysis and 

intersectional analysis. The analyzed texts consist of research reports, articles, dissertations 

and government authority guidelines. The theoretical framework drawn upon is post 

modernistic theory, social constructivism and intersectional theory. The main finding of the 

genealogical study may be that the “Olweus-discourse” may be construed as s dominating 

understanding of violence in school environment. In the Swedish National Agency for 

Education’s guidelines the violence among pupils in schools is represented by “harassment” 

and “violations”, whereas the recommended actions are mainly bureaucratic. The main 

conclusion of the intersectional analysis is that the studies guidelines might reinforce 

processes of normalization and that the Skolverket does not question the implications of the 

significant difference it refers to. All three studies suggest that a discourse of “systematic 

violence” as an understanding of violence between pupils in school is widespread. This 

bachelor thesis raises further questions about how discourse is further realized and how the 

performance of power in school environment is reinforced through “systematic violence”. 
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Inledning 

Problemet med våld mellan barn i skolan beskrivs i medier som omfattande: ”Var sjätte fjärdeklassare har utsatts 

för mobbning på nätet. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet [...] Studien har letts av professor Ann 

Frisén som anser att det görs för lite för att tackla problemet. Hon vill se ett tydligt initiativ från den högsta 

politiska nivån.” skrev Hans Rosén i Dagens Nyheter 120828. Detta citat är ett exempel på hur samspel mellan 

två arenor där ”mobbning” ses som något kan se ut. Det lyfter hur fältet skapas i både forskarsamhället och 

politiken. Även i andra studier om skolvåldets omfattning se problemet som mycket omfattande. Craig med 

kollegor (2009, refererad i Olweus, 2010, p. 125) utförde en studie som omfattade fyrtio länder och menar att 

runt en fjärdedel av barnen var involverade i mobbning i. Barn tycks drabbas hårt av våldet i skolan. Due, 

Hollstein, Lynch, Diderichsen, Gabhain, Scheidt, Currie och The Health Behaviour in School-Aged Children 

Bullying Working Group (2005, p. 128) fann i sin studie omfattande tjugosex länder ett samband mellan 

mobbning och huvudvärk, magvärk, ryggvärk och yrsel. Olweus (2010, p. 125) skriver att en rad studier mellan 

1978 och 2007 visat att barn utsatta för mobbning löper ökad risk för ohälsa i form av bland annat depression, 

oro, dålig självkänsla, självmordstankar och social isolering.  

Att så många som en fjärdedel av barnen kan vara utsatta för regelbundet våld av andra barn och att detta visats 

kunna leda till svåra problem och alvarlig ohälsa menar jag talar föra att detta kan förstås som ett alvarligt 

samhällsproblem. Hur problemet hanteras beror på hur vi förstå det, oavsett om vi ska hantera konflikten på 

plats, lagstifta eller forska. Att våldet kan tolkas på olika sätt är tydligt i forskning och policy. Hur förstår 

forskare och myndigheter ansvariga för att skriva riktlinjer våld mellan barn i skolan? För att beteckna våld 

mellan elever i Skolverkets allmänna råd (2012) används begreppen ”trakasserier” och ”andra kränkningar” som 

innebär vad man ser som kränkningar av barns värdighet. I många forskningsartiklar används ofta begreppen 

”mobbning” och synonymer som ”skolmobbning” och ”trakasserier” med vilka verbala, fysiska eller sociala 

aggressiva handlingar oftast avses (se t.ex Olweus, 2011; Witkowska, 2005; Svahn, 2012). För att inte förirra sig 

i allt för snäva begrepp valdes därför för denna studies syften en sammanfattning av der gemensamma innehållet 

som även tydliggör problemorådet: våld i skolan mellan elever. Från Skolverkets (2012, s. 36) sida anser man att 

det är viktigt att skolor när det framkommer att ett barn trakasserats eller kränkts har rutiner och snabbt agerar.  

Våld mellan elever har setts som bland annat ”trakasserier”, ”kränkningar”, ”våld” och i undantagsfall som 

”brott” (Skolverket, 2012). Ofta ses det dock som ”mobbning” och detta debatteras i media, inom politik och 

bland forskare. Min nyfikenhet väcktes: vad ses som våld, vad ses våld som och vad innebär det? 

Skolan inte bara speglar samhället utan är också en del av det där en stor del av barndomen utspelar sig. Skolor 

kan ses som småversioner av samhället där de sociala problemen i det omgivande samhället gestaltas men som 

också skapar egna speciella problem menar Åsa Backlund (2007, s. 299) i sin avhandling. Skolvåldet är därför 

med nödvändighet både relevant som spegling av det omgivande samhällets normer men är även en institution 

som har sina egna gränser och spelregler. Det är därför ett viktigt samhällsproblem att våld förekommer på den 

institution där barn måste delta och som ligger till grund för fortsatt deltagande och bidragande till samhället. 

Särskilt för de professioner som har ett särskilt ansvar för barns välfärd som lärare och kuratorer är barnens 

situation och samspel i grupp nödvändigt att förstå. Om barn i skolan är ett minisamhälle, vad från det 

omgivande samhället speglas då i deras konflikter? Och hur förstår vi i det omgivande samhället dessa 

konflikter?  

Dessa frågor har lett fram till denna studie. Forskare, lagstiftare och författare av policydokument har i texter 

förmedlat och konstruerat hur skolvåld ses. De har genom att formulera vad det är och genom att ställa frågor om 

det även formulerat vad det inte är, vem det gäller, var det händer, varför det händer och hur det ska hanteras. 
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Till uttryck i policy och forskning kommer olika förståelser av verkligheten och dessa utforskas i denna studie. 

Vad ses våld i skolan som? Hur förstås det? Hur ses maktaspekten av detta våld? Vad är skolvåld och vad anses 

sant om det? Är forskningens, tidningarnas och policydokumentens skolvåld det samma? Vad förväntas och 

vilka svar vinner giltighet?  

Det finns en stor komplexitet i dessa frågeställningar och avsikten är inte att kartlägga all forskning på området 

eller att definitivt och slutgiltigt ta reda på hur de politiska diskurserna är. Istället vill jag i denna studie teckna en 

bild av bredden i perspektiv på skolvåld och hur dessa kan ses som diskurser där komplexitet och nyanser 

synliggörs.  

Denna studie kan tänkas vara av intresse för socialarbetare i skolan, lärare, fritidspersonal och författare av 

policy dokument men syftar även till att väcka nyfikenhet för ämnet hos andra studenter och forskare. 
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Problemformulering  

I studier (se t.ex. Witkowska, 2005; Olweus, 2010; Thornberg, 2010; Svahn, 2012) och policydokument (t.ex. 

Skolverket, 2012) blir det tydligt att hur skolvåld omtalas varierar kraftigt. För att kunna förhålla sig mer sakligt 

till de olika sätten att tänka och handla och utifrån detta göra aktiva val krävs en djupare analys. Detta är viktigt 

både för forskare på området och andra professioner som måste förhålla sig till kunskapen och policy om 

skolvåld. Kan man till exempel tala om ”dominerande diskurser”? Finns det en intertextualitet mellan 

forskningen och politiken? Hur har framväxten av diskurser om skolvåld sett ut? Hur ser diskursen ut idag?  

Det vetenskapliga problemet som undersöks i denna uppsats är hur skolvåld mellan elever är konstruerat 

språkligt i text. För att ta detta problem på allvar ur ett vetenskapligt perspektiv krävs en analys av texterna som 

synliggör framväxt, det samtida språket och maktrelationerna som kommer till uttryck. Detta kan genomföras 

genom att kombinera ett genealogiskt, diskursivt och intersektionellt perspektiv. Relationen mellan hur vi förstår 

våld i skolan och hur det konstrueras i språkliga beskrivningar och förklaringar är central kunskap för att förstå 

problemet. En dekonstruerande analys genomförs med stöd i intersektionell teori.  

För att få kunskap om problemen används därför en diskursanalytisk tredelad studie där vetenskapliga texter och 

myndighetspublikationer analyseras som utsagor i och uttryck för diskursen. 

Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur man skriver om skolvåld i Sverige utifrån ett 

socialkonstruktivistiskt och intersektionellt perspektiv.  

 Hur ser de samtida diskurserna ut på det diskursiva fältet ” skolvåld mellan elever”? 

Denna fråga har två huvudsakliga delar: 

A. Hur har diskurser om skolvåld växt fram? 

B. Hur ser de samtida diskursernas identitet ut?  

C. Hur kan de samtida diskurserna analyseras intersektionellt? 
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Centrala begrepp 

Diskurs –  förståelse, makt och handlingar  

Hur definieras ”diskurs” i denna uppsats? Diskurser ses som språkliga meningssystem vilka konkurerar med 

andra diskurser om att förklara världen på ett visst sätt. De sätter gränser för hur något kan och ska förstås. En 

diskurs existerar och formas i en viss social kulturell kontext vid en viss tidpunkt. Diskurser innebär att en eller 

flera aspekter av verkligheten definieras och ordnar därmed makten och världen hierarkiskt. Individers och 

gruppers handlingar skapar diskurserna men ägs inte av någon enskild utan finns i samspelet. 

Thomassen (2008, s. 204) menar att inom postmoderna tankeströmningar förutsätts att verkligheten alltid är 

språkligt tolkad och förmedlad. Eftersom verkligheten alltid är tolkad och förmedlad är diskursbegreppet centralt 

för att dekonstruera språket: diskurs är ett visst sätt att tala om och förstå världen (Foucault refererad i Winther 

Jörgensen och Phillips, 2010, s. 7; Ambjörnsson, 2004, s. 322). Öhlund (1997, s. 29) skriver att diskurs utifrån 

Foucault kan förstås som ”en ordnad praktik vari genom grupper av utsagor värderas, begripliggörs och 

osynliggörs.”. Begreppet diskurs har använts av forskare inom många discipliner och Lilja (2008, s. 272) menar 

att uppfattningen om vad en diskurs är och val av metod för att identifiera denna skiljer sig beroende på det 

problemområde man avser undersöka. Sharp och Richardson (2001, p. 196 citerade i Jacobs, 2006, p. 44) menar 

enligt Jacobs att diskurs är flera och konkurerande uppsättningar idéer och metaforer vilka omfattar både texter 

och praktiker. Öhlund (1997, s. 25) skriver att ”En sociologisk förståelse av diskurser kan i förlängningen av 

Foucaults arbeten ge kunskap om hur en rad olika diskursers funktioner i vårt nuvarande samhälle skapar, 

vidmakthåller eller förändrar olika tvångsmässiga band som makt och status…”. Även Fairclough (refererad i 

Winther Jörgensen och Philips, 2010, s. 7) ser makt som en del av diskursbegreppet. Jacobs (2006, p. 47) menar 

att diskursbegreppet inom social teori använts för att belysa relationen mellan språkbruk och maktrelationer.  

Intersektionalitet: överlappande makt och hierarkier 

Hur definieras intersektionalitet i denna uppsats? Med intersektionalitet avses samtidiga och samspelande 

stratifierande kategoriers verkan. Utgångspunkten är att kategorier som kön, klass och etnicitet, tid och rum inte 

bör analyseras som isolerade fenomen utan att se till relationerna dem emellan, intersektionerna. Analys av 

överlappande stukturer, ”intersektioner”, har använts för att studera och belysa makt och ojämlikhet. Till 

exempel menar de los Reyes och Mulinari (2010, s. 10) att upplevelsen av kön alltid är ”rasifierad” och att 

upplevelsen av ras alltid är ”könad”. Intersektionella analys med utgångspunkt i Tillys användning av begreppet 

fokuserar enligt de los Reyes & Mulinari (2010, s. 34) synliggörandet av de samlade effekterna av olika typer av 

sociala processer och relationer som utvecklar och bibehåller ojämlikhet. I intersektionell teori betonas att makt 

inte har något passivt objekt utan att makt bemöts med motmakt, till exempel genom att marginaliserade grupper 

har alternativa förståelser av sin identitet och inte accepterar privilegierade gruppers beskrivningar av dem. Satir 

och omdefinition av begrepp är ett exempel som kan användas för motstånd (de los Reyes & Mulinari, 2010). 

”Bög” och ”queer” lan ses som exempel på begrepp som omdefinierats från att vara nedvärderande till att inom 

subkulturella grupper beskriva positivt laddade gruppidentiteter. 
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Teoretiska perspektiv 

Teorin utgör grunden för denna uppsats undersökning och är i centrum för förståelsen av de undersökta texterna. 

Mannheimer (2008, s. 397) menar att om teori utgör analysverktyg väljs en teori som passar för att förklara ett 

visst problem. Teoriernas förklaringsvärde i förhållande till studieområdet och frågeställningarna är 

utgångspunkten för valet av teoretiska utgångspunkter. Studiens teoretiska utgångspunkter är tänkta att 

begreppsliggöra meningssystem, fenomens språkliga betydelse och utryck för makt i dessa språkliga system. 

Därför är intersektionalitet (de los Reyes & Mulinari, 2010; de los Reyes, 2011), diskurs och genealogi (bl.a. 

Foucault, 2008) avgörande begrepp. Begreppen återfinns i postmodern teori som fokuserar på makt, 

dekonstruktion och utgår från att den sociala världen främst är socialt konstruerad. I detta teoriavsnitt inleds 

presentationen av generella teorier för att sedan specificera de tre delar av dessa som är mest centrala för 

studiens utförande och analys. 

Postmodernism: makt, kritik och dekonstruktion  

Den postmoderna teoribilningen kan tillämpas för att förklara konstruktionen och dekonstruktionen av språk. 

Sohlberg och Sohlberg (2011, s. 15) menar att postmodernism innebär ett kritiskt förhållningssätt till den 

moderna ”tron att förnuft, rationalitet, upplysning och vetenskap skall leda till utveckling, framsteg och 

människornas lycka…”. Upplysningsidealet är ett synsätt starkt kopplat till den moderna vetenskapen och 

författarna (Sohlberg & Sohlberg, 2011, s. 17ff) hävdar att kritiken mot modern kunskapssyn utvecklats till en 

allmän kritik mot och problematisering av det moderna projektet inom humaniora och samhällsvetenskap. De 

menar även att det inom postmodern kritik och forskning finns en viktigt ifrågasättande av etablerade sanningar 

och forskning. Metoderna innebär ofta att dekonstruera etablerade sanningar. Thomassen (2008, s. 204) förklarar 

i Vetenskap, kunskap och praxis: En introduktion till vetenskapsfilosofi att verkligheten inom postmodern 

filosofi alltid förutsätts vara språkligt tolkad och förmedlad. Utifrån detta antagande studeras hur samhällsskapad 

språklig praxis definierar en verklighet och därmed utesluter andra. Thomassens (2008, s. 204) menar att 

postmoderna teorier starkt ifrågasätter vetenskapens anspråk på att kunna påvisa en sanning som är gällande i 

varje tid och varje kultur. Istället är utgångspunkten att kunskap är kontextbunden och socialt skapad.  

Socialkonstruktivism 

Denna uppsats utgår ifrån en socialkonstruktivistisk kunskapssyn där verkligheten förstås som socialt skapad. 

Winther Jörgensen och Phillips (2010, s. 11) ser socialkonstruktivism som en rad teorier om kultur och samhälle, 

som bland annat omfattar en förståelse av världen där all kunskap och alla sociala identiteter förstås som 

tillfälliga. Detta innebär enligt författarna oftast i praktiken att konkreta situationer ger starka gränser för vilka 

identiteter som tillåts och vilka utsagor som värderas som meningsfulla. Det sociala fältet ses alltså som både 

reglerat och reglerande (Winther Jörgensen och Phillips, 2010, s. 12). Detta är nära angränsande till Foucaults 

begrepp diskurs som handlar om de socialt skapade och tvingande meningssystem som styr hur något kan förstås 

och vad som är möjlig kunskap (se förklaringen under viktiga begrepp ovan i denna uppsats). 

Winther Jörgensen och Phillips (2010, s. 11) menar att diskursanalys är ett av många socialkonstruktivistiska 

angreppssätt men att många socialkonstruktivister väljer metoden. För att tillämpa en socialkonstruktivistisk 

kunskapssyn menar jag att det är viktigt att förhålla sig till studieobjektet som socialt skapat. Ett särskilt område 

är de meningsskapande och hierarkiserande kategorier det omfattar, så som till exempel kön eller genus. Genus 

menar Fanny Ambjörnsson (2004, ss. 11ff) är ett väletablerat begrepp i Sverige och att en av de huvudsakliga 

poängerna är att skilja biologi från kultur, ett sätt att sätta ord på att relationen mellan ”kvinnor” och ”män” i 
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första hand ska ses som socialt och kulturellt skapad samt att tydliggöra att detta är föränderligt i en fortgående 

process. Genom dessa utgångspunkter menar jag att genus på ett naturligt sätt faller in under ett 

socialkonstruktivistiskt teoretiskt perspektiv: oavsett om man väljer att kalla det kön eller genus menar jag det 

liksom andra mänskliga kulturella yttringar är socialt skapat och skapas i en pågående process i mänsklig 

interaktion. På samma sätt är utgångspunkten i denna studie att till exempel kategorierna etnicitet, klass och 

sexualitet skapas socialt. 

Inom postmodern teori menar man enligt Sohlberg och Sohlberg (2011, s. 111) att ett språk som ytligt sett kan 

verka objektivt, neutralt och perspektivlöst kan analyseras vara vinklat och partiskt och vara vare sig sakligt eller 

neutralt. Detta exemplifieras med det feministiska perspektivet där en närmare analys av det ytligt könsneutrala 

kan tolkas innebära att det manliga underförstått är det neutrala. Ett exempel är det intersektionella perspektivets 

ifrågasättande av det moderna begreppet ”universalism” (se de los Reyes & Mulinari, 2010, s. 67) som de menar 

döljer etnocentrism, patriarkat och heterosexism genom anspråket på att vara allmängiltigt. de los Reyes och 

Mulinari (2010, s. 25) skriver att ”Intersektionaliteten utgår från en epistemologi där individer, ideologier, 

vedertagen kunskap, diskurser och materiella villkor är involverade i en ständig konstruktion av makt och 

underordning.” Genom att dekonstruera diskurser blir de inte längre själklarheter utan kan ifrågasättas menar de 

los Reyes och Mulinari (2010, s. 25). Detta leder enligt författarna även till att människors handlingar och det 

som sker på den politiska arenan synliggörs. Vid ifrågasättandet av de för givet tagna motsatsparen och 

kategorierna anser de att berättigandet av ojämlikheten motverkars då den hierarkiska ordningen och skapandet 

av motsatspar är central för maktutövande och ojämlikhet (de los Reyes & Mulinari, 2010, s. 24). Som ett 

exempel kan anges de los Reyes & Mulinaris (2010, s. 110) analys av vad de kallar ”jämställdhetsidealets 

naturaliserande av marknadsekonomin och lönearbetet” i vilket patriarkala och kapitalistiska strukturer leder till 

att ojämlikhet reproduceras. Denna slutsats drar de los Reyes och Mulinari (2010) utifrån analyser både av 

statistik så som arbetsfördelning och inkomstfördelning. Intersektionalitetsbegrepp är utgör i denna uppsats 

teoretisk grund för dekonstruktion av språket med syfte att synliggöra maktstrukturer i de studerade utsagorna. 

Makt kan enligt Foucault (refererad i Mahon, 1992, p. 131) vara produktiv så väl som exkluderande, begränsade 

och spärra in (”confine”). Makt kan vara administrerande samt verka genom normer, exempelvis i fråga om 

sexualitet (Foucault, refererad i Mahon, 1992, p. 178f). Makten fungerar då genom att kvalificera, mäta, värdera 

och hierarkisera. Makt normaliserar på så sätt istället för att verka genom ett mer direkt fördömande eller ett 

förtryckande (t.ex genom fängelsestraff). Maktens objekt är därmed snarare levande varelser än subjekt för 

lagstiftning förklarar Mahon. Foucault (2008, s. 263) talar om maktteknologier, vilka ”reglerar människors 

uppträdande och tar dem i anspråk för särskilda ändamål eller undertrycker dem – en objektifiering av subjektet” 

och omfattar metoder att fostra och förändra individer för att få dem att lära sig vissa saker och ta till sig vissa 

attityder. Foucault menar enligt Ambjörnsson (2004, s. 21) maktutövning i västvärlden sedan upplysningstiden 

förändrats från att utövas genom vapen och materiella begränsningar och övergått till att individer själva 

anpassar sig till normer för att man tror sig på så sätt bli lyckligare. Makten har därför en ny form: genom 

självsanering, självövervakning och självdisciplinering anpassar sig människor till ”normen”. Detta menar 

Ambjörnsson får till följd att även förtryck uppstår mellan individer i vardagliga relationer.  

Här följer de tre postmoderna teorier som är särskilt centrala för förståelsen av studiens problemområde. 

Teori till grund för studiens genealogiska analys 

Kunskap och makt är alltid intimt sammanvävda enligt Foucault, hävdar Börjeson (2008, s. 37) och makten ägs 

inte av någon utan utövas i varje social praktik. En social praktik där makt utövas är produktionen av kunskap 

menar Börjeson (2008, s. 37). Genealogin om produktionen av kunskap är den andra delstudiens 

undersökningsområde och teorin bakom denna analysföljer här. 
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Genealogi är ett sätt att studera makt genom att analysera hur kulturellt bestämda diskurser blir delar av 

institutioner och icke-diskursiva praktiker menar Mahon (1992, p. 105). Makt, skriver Mahon (1992, p. 5), har i 

vissa av Foucaluts arbeten menats ha egenskaperna att den exkluderar, förtrycker och begränsar (”confines”) så 

väl som framkallar företeelser (”entities”) och händelser. Öhlund (1997, s. 26) gör i sin avhandling 

Normaliseringspraktiker i det moderna samhället: En diskursanalys av åtta sociala ungdomsprojekt. en 

delstudie i form av ”genealogisk diskursanalys”. Han menar med utgångspunkt i Foucaults The Arcaeology of 

Knowledge, 1972/1991 att: ”Den genealogiska diskursanalysen går ut på att analysera olika utsagors relationer 

och skillnader gentemot varandra och hur dessa utsagor är utspridda i ett diskursivt fält.”.  

”Vad man finner vid företeelsers historiska begynnelser är inga alltjämt bevarade ursprungliga identiteter – det är 

företeelser i strid med andra företeelser, det är oförenlighet.” skriver Foucault (2008, s. 103). Enligt Foucault 

(2008)finns inte en första bevarad sanning om begrepps betydelse. Förhoppningen med en genealogisk är att den 

erbjuder ett sätt att se möjliga förståelser som blivit sanningar, andra som blivit omöjliga men även de 

förklaringar som nu konkurerar om att makten att tala om vad som är sant och rimligt. 

”Any thing, person, event construed to be a matter of historical, cultural, practical interpretation, and beneath the 

series of interpretations there is no thing” skriver Mahon (1992, p. 125) om målet med genealogi utifrån 

Foucault. Kunskapsintresset är inte en enda sanning utan de många förklaringar som konkurerar om att ha störst 

makt över kunskapen. Angreppssättet innebär ett synliggörande av begrepp och antaganden i form av diskurser 

som forskare producerar och tar del av. ”The geneaologist traces the history of the present in order to undermine 

our self-evidences.” skriver Mahon (1992, p. 125). Det är en metod att upptäcka vad som tas för givet men som 

kan ses som socialt och kulturellt konstruerat och därför kunde varit annorlunda. Makt är en del av och görs i alla 

sociala handlingar så som relationer och kunskapsproduktion.  

Mahon (1992, p. 6f) skriver att Foucault hävdar att de grundläggande reglerna för bildandet av diskurs finns i 

diskursen och därför alltid är historisk med grund i den röriga bakgrund som utgörs av tidigare utsagor. Att 

studera diskurser genealogiskt innebär att studera dem så som händelser (“events”) och hur dessa händelser styr 

nuet och utgör grunden till bland annat den kunskap vi har, våra handlingar, vår rationalitet samt våra relationer 

till oss själva och andra (Foucault citerad i Mahon, 1992, p. 105). 

”Geneaology, […] is ”effective history” insofar as it takes everything the traditional historian sees as eternal and 

relocates it in its process of becoming” skriver Mahon (1992, p. 113). Genom utsagor söker forskaren efter 

ledtrådar till hur nuet konstruerats. Ett av denna studies mål är att belysa diskursers identitet. Syftet med 

genealogisk metod att få kunskap om det nuvarande diskursiva fältet ”våld mellan elever i skolmiljö” och den 

kontext det uppkommit och utvecklats i. Utifrån studier av språkliga utsagor formuleras diskurser inom det 

diskursiva fältet. 

Teorin bakom studiens diskursanalytiska textanalys 

Fairclough (2003, p. 2) menar att språket är en oförminskbar del av socialt liv knuten till andra delar av socialt 

liv, vilket innebär att all social analys och forskning måste ta med språket i beräkningen. Ett sätt att analysera 

detta som han menar kan vara fruktbart är olika former av diskursanalys. Öhlund (1997, s. 25) skriver att ”En 

sociologisk förståelse av diskurser kan i förlängningen av Foucaults arbeten ge kunskap om hur en rad olika 

diskursers funktioner i vårt nuvarande samhälle skapar, vidmakthåller eller förändrar olika tvångsmässiga band 

som makt och status…”. Författarna Winther Jörgensen och Philips (2010, s. 84) menar att diskursiv praktik 

både speglar och aktivt bidrar till social och kulturell förändring. För att förstå och beskriva en diskurs kan man 

studera hur utsagor är relaterade till varandra (vilket beskrivs i Lilja, 2008, s. 272). 

Bergstöm och Boréus (2010, s. 306) menar att diskursanalys kan betraktas som en vetenskaps- och samhällsteori 

och som ett perspektiv inom samhällsvetenskapen där makt och maktordningar uttrycks i språket och sätter 

gränser för vårt tänkande och handlande. Det är också en metod att analysera texter. I Diskursanalys som teori 
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och metod skriver Winter Jörgensen & Philips (2010, s. 62) att man vid genomförandet av ett diskursteoretisk 

eller diskursanalytisk undersökning kan välja att skräddarsy sitt eget förfaringssätt för att det skall passa just det 

projekt man valt att genomföra. Detta är en del av syftet med denna studie. Hur diskursanalysen konkret utförs 

mot bakgrund av denna teoretiska ram utvecklas vidare i metodkapitlet. 

Teori till grund för studiens intersektionella analys 

Det är ofta rimligt att kombinera diskursanalys med andra former av analys menar Fairclough (2003, p. 2) och i 

denna studie kompletteras den med en intersektionell analys.  

Intersektionell teori har sin grund i feministiska och postkoloniala perspektiv med tankar från bland annat Judith 

Butler, Tilly och Fraser men även Marx konfliktperspektiv har influerat dess framväxt menar de los Reyes & 

Mulinari (2010, ss. 52ff). Hancock (2007, p. 74) menar att intersektionalitet har utvecklats ur en dekonstruerande 

tradition.  

De los Reyes och Mulinari (2010) skriver att intersektionalitet utgår från en epistemologi där individer, 

ideologier, vedertagen kunskap, diskurser och materiella villkor är delaktiga i en pågående konstruktion av makt 

och underordning. Genom att ifrågasätta binära kategorier menar de los Reyes och Mulinari (2010, s. 24) att 

befästandet av ojämlikhet motverkas. Naturalisering av ojämlikhet blir annars en konsekvens av den hierarkiska 

ordningen och skapandet av motsatspar, vilka de los Reyes och Mulinari (2010, s. 24) hävdar är centrala 

förutsättningar för maktutövande och ojämlikhet. Därför menar jag blir denna tredje delstudie nödvändiga för att 

lyfta maktaspekter av det diskursiva fältet.  

Att dekonstruera diskurser är ett sätt att ifrågasätta det förgivet tagna, så som till exempel Butler gjort med 

begreppen kön och sexualitet (Butler, 2004). De los Reyes och Mulinari (2005, s. 205f) skriver att 

intersektionalitet inte är en sluten teori om makt och ojämlikhet och menar att intersektionalitet handlar om 

”…att utveckla situerade och kontextuella analyser av processer som skapar makt, hegemoni, ojämlikhet och 

motstånd”.  

Postmoderna strömningar inom den feministiska teorin har inneburit att man fokuserat på det specifika i till 

exempel kvinnors situation utifrån bland annat etnicitet, nationell tillhörighet, klass och sexuell identitet skriver 

Gemzöe (2006, s. 170). Hancock (2007, p. 63) skriver att intersektionalitetsperspektivet de senaste tjugo åren har 

belyst de simultana och samspelande effekterna av genus, ras, klass, sexuell läggning och nationell bakgrund 

som skillnadsskapande kategorier. Inom intersektionell teori menar Hancock (2007, p 63) identifierares 

hegemoniska, strukturella, disciplinära och interpersonella fält inom den ovan nämnda kategorier eller traditioner 

av skillnad interagerar för att skapa samhället. Att analysera en intersektion eller att använda ett intersektionellt 

perspektiv är relevant i analyser då man menar att olika maktstrukturers inverkan inte kan analyseras utan att ta 

hänsyn till hur de inverkar på varandra. de los Reyes & Mulinari (2010, s. 10) menar tillexempel att kön inte kan 

upplevas utan att det är rasifierat samt att upplevelsen av ras alltid är bekönad. Andra intersektioner vikiga för 

analys enligt författarna är tillexempel den mellan tid och rum, mellan klass och kön samt kunskap och politik. 

Schömer (2007, s. 95f) skriver att ett intersektionellt perspektiv ser kön, etnicitet, ras, religion, sexualitet och 

klass ur ett strukturellt perspektiv där dessa särskiljande kategorier samverkar, motverkar och korsbefruktar 

varandra. Detta maktsystem skriver hon är präglat av privilegier och underordning av sociala, kulturella, 

politiska och ekonomiska relationer. I denna uppsats utgör de särskiljande kategorierna kön, klass, etnicitet och 

sexualitet samt intersektionerna dem emellan utgångs punkt för analys av maktrelationerna på det diskursiva 

fältet ” våld mellan elever i skolmiljö”.  

Uppdelning och formandet av kategorier har enligt de los Reyes och Mulinari (2010, s. 52) lett till 

verklighetsbilder där för stor vikt läggs vid skillnader. De skillnader som belyses befästs vilket leder till att 

förståelsen för de processer som skapar olikhet och ojämlikhet inte synliggörs. Perspektivet är ett sätt att 

problematisera av kategorier som blivit accepterade som självklara. Det syftar även till att underlätta ett kritiskt 
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förhållningssätt till det normalvetenskapliga vetandet och myndighetsdirektiven på studiens intresseområde. 

Viktigt för att i denna studie begreppsliggöra intersektionerna är ”särskiljande kategorier” och 

”meningsskapande skillnader”. Särskiljande kategorier kan förstås utifrån vad Lundahl (2006, s. 212) kallar 

”meningsskapande skillnader”. Börjeson (2009, s. 36) skriver att det är diskurserna som styr vilka kategorier 

som kommer att ses som logiska och sanna och med de humanvetenskapliga klassificeringarna sker hantering av 

det oönskade, vilket möjliggör maktutövning och får följder för praktiker. Lundahl (2006, s. 212) menar att vi 

människor tilldelas egenskaper och antas ha förmågor utifrån vad omgivningen tycker sig se. Begreppen 

särskiljande kategorier och meningsskapande skillnader användes som sammanfattande begrepp för att beskriva 

sociala konstruktioner som fått stor betydelse i vårt samhälle. Till dessa hör bland annat kön, etnicitet och 

sexualitet som förutom klass är fokus för denna studie. 

Winther Jörgensen och Phillips (2010, s 30) menar att det är genom att se världen genom en bestämd teori som 

man kan ställa sig främmande till sina självklarheter och ställa frågor utanför sin vardagsförståelse.En styrka i att 

använda sig av en intersektionell undersökningsmetod av skolvåld mellan elever är att det ger utrymme för att 

distansera sig från det diskursiva fältet och dess naturaliserade kategorier och förståelser av problemet. Det är 

även ett sätt att minska risken att förlita sig på sunt förnuft som skulle kunna leda till att många normer förbises 

och mistas för oersättliga sanningar. I denna studie är avsikten att uppnå distans till studieobjektet genom att se 

det genom det teoretiska raster som den tvärvetenskapliga intersektionell teori utgör. 

Hur den intersektionella analysen konkret genomförs mot denna bakgrund förklaras i metodkapitlet nedan. 

Den teoretiska ramen i korthet 

Till grund för uppsatsens frågeställningar och analyser ligger ett ifrågasättande av vedertagna sanningar som 

socialt skapade och kontextuellt bundna. Detta perspektiv kan ses som tillhörande ett postmodernt projekt med 

feministiska, postkoloniala och dekonstruerande inslag. Språkets betydelse och makt är i fokus för den teoretiska 

ramens alla delar.  

I den teoretiska ramen för denna uppsats finns även tre metodorienterade teorier beskrivna. Genom genealogisk 

teori kan framväxten av och rötterna till ett begrepp eller en diskurs studeras och beskrivas. De beskrivningar 

som formuleras mot denna grund fokuserar på föränderlighet snarare än söker en allenarådande sanning om 

något. Den diskursanalytiska teorin omfattar ett sätt att förstå och beskriva meningssystem som diskurser vilka 

beskriver, bestämmer och begränsar den sociala världen. Ett intersektionellt perspektiv erbjuder verktyg att 

fördjupa förståelsen och begreppsliggöra maktrelationer och social hierarki. Sammanfattande om det 

intersektionella perspektivet kan sägas att fokus ligger på maktrelationer och gemensamt med postmodern teori 

generellt lägger vikt vid skillnader men där också samspelet mellan dess och sambandet med makt är 

intresseområdet. Genom den intersektionella teoretiska ramen kan aspekter av diskurserna kopplas till makt och 

meningsskapande skillnader i den specifika kulturella och politiska kontexten.  
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Metod 

I denna studie är utgångspunkten att alla delar av världen kan förstås som socialt och språkligt konstruerade, 

alltså ett radikalt socialkonstruktivistiskt perspektiv. Bryman (2009, s. 33) beskriver konstruktivism som en 

ontologisk positionering som innebär att sociala företeelser som till exempel sociala kategorier och deras mening 

skapas och återskapas i socialt samspel. Även forskning utgör ett exempel på konstruktion som visar en viss sida 

av ”verkligheten”, naturvetenskaplig som social utifrån den mer radikala tolkningen och står i motsats till 

objektivismen menar Bryman och detta är ett grundantagande i detta arbete. Ett socialkonstruktivistiskt 

perspektiv ger förutsättningar för att studera maktrelationer som görs i skolmiljö och i interaktion med det 

samhälle den utgör en del av. Diskursanalytisk metod är givande i det här sammanhanget för att belysa området 

utifrån text och för att fördjupa analysen i sin kontext därför att intersektionellt perspektiv är en metod för att 

synliggöra föregivet tagna sanningar och problematisera dessa. 

Tillvägagångssättet för denna studie har varit tre former av kvalitativ textanalys. Analysen har utförts i tre 

delstudier med utgångspunkt i tre teorier med tillhörande metodologier samt utifrån en rad konkretiserande 

frågeställningar. En genealogisk analys, en analys av samtida diskurser och en intersektionell analys. Metoder 

har alltid en teoretisk förankring, vilken nedan lyfts fram före dess praktiska tillämpning. Den teoretiska 

bakgrunden till denna studie är med nödvändighet relativt utförlig. För tydlighetens skull har de ganska långa 

teoriförklaringarna i stort sett placerats i teorikapitlet ovan. Här följer en beskrivning av hur analysen praktiskt 

genomförts. 

I besvarandet av de två första frågeställningarna (A och B) ligger fokus på definitioner och beskrivningar. Under 

den tredje frågan (C) fokuseras de meningsskapande skillnaderna och maktordningen i diskursen. Studiens 

område är avgränsat till den svenska kontexten och empirin utgörs endast av texter.  
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Delstudie I: Genealogiskt tillvägagångssätt 

Studiet av diskurser motiveras i denna uppsats utifrån de svar den kan ge om språk och makt i 

forskningspublikationer. Jacobs (2006, p. 46) skriver i sin analys av diskursanalys som metod att han anser att de 

olika riktningarna av diskursanalys har varit instrumentella för att kunna belysa hur språket använts i skapande 

av policy och utgör ett ramverk för kritik av nutida praktiker.  

De utsagor som studeras i denna studie utgörs av avhandlingar och vetenskapliga artiklar utförda i svensk 

kontext. Med den ”svenska kontexten” avses här forskning utförd helt eller delvis i Sverige. Diskurserna antas 

dock på ett forskningsområde av sådan omfattning som skolvåld formas i en internationell kontext vilket blir 

tydligt bland annat i litteraturstudierna som utgör en del i artiklarna och avhandlingarna. Samtidigt är diskurserna 

inte bara knutna till annan forskning på området utan även till den svenska nationella kontexten, vilket gör 

avgränsningen till denna en relevant avgränsning av området vilket denna studie avser undersöka. Den svenska 

kontexten kan till exempel förväntas särskiljs av att vissa frågor blivit mer aktualiserade, skolsystemets 

utformning, synen på barn och uppfostran med mera. Genom avgränsningen kan just denna kontext synliggöras 

och ställas i relation till annan forskning i andra kontexter samt särskilt belysa den situation i vilken den 

diskursiva praktiken utförs. 

För att genomföra en genealogisk studie av diskursen om skolvåld som den konstruerats i svensk akademisk 

forsknings gjordes en mindre litteraturstudie i databasen Academic Search Premier (ASP) vilken kompletteras 

med en sökning efter Svenska avhandlingar på området i Libris. med sökfrasen ” bully* school* 

mat:(avhandling)” och avgränsat till de avhandlingar som fanns tillgängliga via Stockholms Universitets 

biblioteksinloggning. 

I Academic Search Premier användes en boolerisk sökning med frasen bully* AND school* AND Swed*, 

avgränsat till kollegialt granskade artiklar tillgängliga i full text på engelska och svenska vilket gav 39 resultat 

varav den äldsta från 1999. I Libris användes sökfrasen ” bully* school* mat:(avhandling)” och begränsades till 

de avhandlingar som fanns tillgängliga via Stockholms Universitets biblioteksinloggning varvid fyra 

avhandlingar fanns tillgängliga vilka var utgivna mellan 2007 och 2012. Samtliga funna artiklar återfinns i 

tabellerna i bilaga 1. En första övergripande genomläsning av insamlat material visade sig denna strategi leda till 

något som kan jämföras med teoretisk mättnad då liknande teorier, definitioner och förståelse som kan ses tecken 

på några få diskurser. Med teoretisk mättnad avses flera på varandra följande observationer utgör både grunden 

för formuleringen av en kategori och en bekräftelse av kategorins vikt menar Bryman (2009).  

För att besvara frågorna tematiserads valda delar av texterna utifrån följande frågor: 

 Hur förstås och definieras begreppen i studien? 

 Hur förhåller sig texterna till tidigare litteratur? 

 Vilka är studiens perspektiv på skolvåld? 

 Finns det andra särskiljande drag i texterna som är genomgående eller tycks ändras över tid? 

I löpande text redogörs för definitioner och problemförståelser som återfinns i texterna. Med citat från utsagorna 

exemplifieras vad som tolkas som tecken för en diskurs. Genom ett släktträd är syftet därefter att sammanfatta 

och åskådliggöra den genealogiska utvecklingen där stilsättande och diskursivt viktiga verk pekas ut. Med denna 

figur avses inte att fullständigt redogöra för förändringarna över tid eller säga att de övre delarna nödvändigtvis 

lett till de senare. Genealogin handlar istället om att hitta nuet i tidigare texter och därmed ett släktskap, vilket 

jag vill argumentera för varit möjligt i de fall som redogörs för i ”släktträdet”. 
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Delstudie II: Tillvägagångssätt för diskursanalys 

I vår (2012) kom uppdaterade allmänna råd efter förändringar i lagstiftningen som trädde i kraft augusti 2010 

(Skollag 2010:800). Att analysera denna text är ett sätt att ta tillvara ett aktuellt dokument som är en del av och 

genom Skolverkets auktoritet och dokumentets spridning kan misstänkas ha förutsättningar att inverka på hur 

diskursen och det diskursiva fältet utvecklas samt spegla den samtida diskursen. Därför studeras 

myndighetsaspekten av det diskursiva fältet utifrån denna text. Utsagorna berör alla verksamheter som innebär 

skolverksamhet för barn och utgår från lagstiftningen på området.  

De utvalda texterna är utgivna av Skolverket och består av Skolverkets (2012)Allmänna råd: arbetet mot 

diskriminering och kränkningar samt refererade texter publicerade av skolverket (se lista nedan och nästa sida). 

Valet av utsagor grundar sig i att Skolverket bland annat har till uppgift att ge ut allmänna råd för hur skolan ska 

följa två viktiga lagar som reglerar hur skolvåld ska hanteras: skollagen (SFS, 2010:800) och 

diskrimineringslagen (SFS, 2008:567). Av betydelse för diskursen på området menar jag att även de källor som 

refereras har då de jämte lagen av myndigheten bedöms som så relevanta att de ska ingå i de råd som alla skolor 

uppmanas följa. Genom att studera dessa texter menar jag att en förståelse för det samtida diskursiva fältet kan 

skapas. Detta utesluter inte att andra texter eller andra diskursiva uttryck skulle kunna ge en bild av det 

diskursiva fältet ”våld mellan elever i skolmiljö”. Denna avgränsning ger dock förutsättningar för analys av 

nämnda diskursiva fält. 

Underlaget för diskursanalysen utgörs av delar av fem publikationer. I dessa analyseras de delar som Skolverket 

uttryckligen står bakom men inte det som är skrivet av fristående forskare. Publikationerna listas här: 

Skolverket (2009). Diskriminerad, trakasserad, kränkt? Barns, elevers och studerandes uppfattningar om 

diskriminering och trakasserier. Rapport 326. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

Skolverket (2010). Attityder till skolan 2009: elevernas och lärarnas attityder till skolan. Stockholm: Fritzes 

offentliga publikationer. 

Skolverket (2011a). Utvärdering av metoder mot mobbning. Rapport 535. Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer. 

Skolverket (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: Fritzes 

offentliga publikationer. 

Skolverket (2012). Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. 

Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. 

 Genom att studera regelbundenheterna i texten blir det möjligt att formulera diskurser. För att formulera en 

diskurs gränser kan enligt Winther Jörgensen och Phillips (2010, s. 128) en rad punkter användas. Dessa har för 

studiens syften omformulerats till frågeställningar:  

 Vilka områden täcker diskursen? 

 Hur ger den betydelse åt världen?  

 Var står de i konflikt med en annan diskurs?  

 Vilka självklarheter är olika diskurser eniga om? 

Dessa frågeställningar utgör ramarna formuleringen av diskurser. Utöver frågorna ovan är undersöks texternas 

samband med och relation till andra texter varför jag valt att använda mig av Fairclochs begrepp intertextualitet. 

En texts intertextualitet syftar på hur den bygger på element och diskurser från andra texter skriver Winther 

Jörgensen och Phillips (2010, s. 13).  
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Delstudie III: Tillvägagångssätt för studiens 

intersektionella analys 

Ett mål med att utgå ifrån ett intersektionellt perspektiv är att synliggöra det förgivet tagna, till exempel genom 

att dekonstruera diskurser. På så sätt kan även den andra delstudien ses som led i en intersektionell förståelse, 

liksom den intersektionella analysen bör ses som en fördjupning av den diskursanalytiska delstudien. Ovan i 

teorikapitlet redogjordes för den teoretiska bakgrunden för den intersektionella analysen. Utgångspunkten för 

den intersektionella analysen är intersektionell teori utifrån de los Reyes och Mulinaris (2010) bok 

Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap, de los Reyes (2011) Postkolonial 

feminism och Fanny Ambjörnsson (2004) I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. 

Nedan följer den praktiska tillämpningen för analys med utgångspunkt i denna teori.  

För att hålla sig kritisk till språket i texterna måste ett analysverktyg särskilt ägnat åt detta användas. Teorier om 

normalisering ger enligt Ambjörnsson (2004, s. 24) kunskap om ”processer genom vilka vissa identiteter görs 

naturliga och andra blir mindre möjliga.” Genom processer av särskiljning, urskiljning och skillnadsskapande 

menar hon konstrueras vissa sorters människor som normala och andra som avvikande. Ambjörnsson (2004, s. 

25f) menar att människor formas genom ständiga processer av skillnadsskapande som är föränderliga, 

kontextbundna och historiskt producerade. Villkor och begränsningar bestäms utifrån samverkande 

strukturerande principer som klass, kön och sexualitet menar hon. Genom att se texterna och diskurserna ur ett 

intersektionellt perspektiv väcks frågor om hur konstruktionerna skapar och påverkar identiteter och grupper. 

Vilka grupper skapas i diskursen? Vad får de för roller i diskursen? Vilken makt tilldelas dessa roller? 

För att se det empiriska materialet ur ett intersektionellt perspektiv har följande frågor ställts:  

 Med utgångspunkt i intersektionerna skapade mellan de meningsskapande skillnaderna kön, klass, 

etnicitet och sexualitet: hur syns, döljs och beskrivs meningsskapande skillnader, gruppidentiteter och 

åtföljande intersektioner i diskurser om skolvåld? 

 Hur står diskurser i det empiriska materialet i relation till diskurser i underlaget för litteraturstudien och 

hur belyses makten genom skillnaderna mellan diskurserna samt diskurserna ställda mot intersektionell 

teori? 

Analysen utgår ifrån begreppen makt, ojämlikhet, meningsskapande skillnader, kön, klass, etnicitet, sexualitet, 

intersektion, normalisering. 

För att besvara frågorna ovan på ett strukturerat sätt står några meningsskapande skillnader i fokus och dessa 

klargörs här kort. I betydelsen av begreppet kön läggs i studien inte endast den vanligt förekommande binära 

biologiska modellen utan med kön avses något socialt skapat och etnicitet förstås på samma sätt som något som 

görs utan att föregås av något objektiv verklighet. Klassbegreppet är inte på något sätt oproblematiskt och finns 

inte omnämnt i Skolverkets (2012) text. I denna studie användes det så som Ambjörnsson (2004, s. 33) 

rekommenderar i sin avhandling. Klass ses därför som ett sätt på vilket hierarkier och beroendeförhållanden 

uppstår mellan grupper när sociala, kulturella och ekonomiska resurser fördelas efter olika mönster. Etnicitet 

förstås som de kulturella och nationella grupptillhörigheter vilka tillskrivs vikt för särskiljande och 

hierarkisering. Till de markörer som ses som ”etniska” kan beroende på kontext till exempel religion, hudfärg, 

födelseland, ursprungskontinent och kulturellt laddade klädkoder räknas. Sexualitet kan innebära till exempel 

homosexualitet, heterosexualitet, bisexualitet eller asexualitet men det centrala i sammanhanget är hur dessa 

sexualiteter värderas och den status de tilldelas. Sexualiteten liksom etnicitet kan utgöra både en viktig del av 

identitet men även vara tilldelad en grupp eller individ oavsett en persons egen upplevelse och ligger till grund 

för hierarkisering. Dessa ses som ett perspektiv bland många som belyser hur en viss ojämlikhet skapas och 

upprätthålls.”Högre” klass, ”manlighet”, ”svenskhet” och ”heterosexualitet” är markörer som utifrån de los 
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Reyes och Mulinaris (2010) bok Intersektionalitet. (O)jämlikhetens landskap. kan förstås som kopplade till hög 

status emedan ”låg” klass, ”kvinnlighet”, ”invandrare” och ”homosexualitet” är förenade med lägre status och 

mindre tillgång till socialt, kulturellt, symboliskt och materiellt kapital liksom olika tillgång till makten att 

bestämma diskurser. I denna studie är dessa presumtiva maktrelationer utgångspunkter för maktanalysen.  
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Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

En studies validitet handlar om huruvida forskaren observerar, identifierar eller mäter det man säger sig göra 

(Mason, 1996, citerad i Bryman, 2009, s. 257). I denna studie kan detta endast kan avgöras utifrån om det kan 

menas vara rimligt att frågorna kan besvaras utifrån materialet. Att objektivt försöka besvara om de diskurser 

och intersektioner avsetts observeras menar jag vara svårt om inte omöjligt men subjektivt kan en presumtiv 

läsare utifrån utförligheten i metoden möjligen sluta sig till att studien har en rimligt hög validitet. Reliabiliteten 

förklaras av Bryman (2009, s. 41) som tillförlitlighet som bygger på huruvida måttet är stabilt, alltså om studien 

skulle få samma resultat om den gjordes om. Det därför är ett begrepp som han menar främst är relevant vid 

kvantitativa studier. Ett förslag på hur reliabilitetsbegreppet kan tillämpas i kvalitativ forskning menar Bryman 

(2009, s. 257) är extern reliabilitet, vilket handlar om ifall det är möjligt att upprepa studien. Många av måtten på 

validitet och reliabilitet utgår dock ifrån kvantitativa metoder, vilket enigt Bryman (2009, s. 257) föranlett en 

diskussion bland forskare om begreppens tillämpning och relevans för kvalitativ forskning. Diskursanalys av 

textmaterial menar jag har en relativt hög extern reliabilitet genom att texterna är tillgängliga för senare forskare 

att upprepa studien på. Även om diskurser är föränderliga utgör detta inte en felkälla utan är istället av intresse i 

sig. Forskare kan vid en annan tidpunkt utifrån samma tidigare forskning, texter och teoretiska perspektiv som 

använts möjlighet att själv bedöma resultatens rimlighet men då forskaren är en del i skapandet av diskursen 

genom tolkning av innehåll, språk och makt uppnås inte med självklarhet samma resultat. Utifrån ett 

postmodernt perspektiv så som Thomassen (2008, s. 204) beskriver det kan individer då de deltar i skapandet av 

kunskap inte göra detta genom att passivt registrera ett yttre objekt utan är istället en deltagare som aktivt deltar i 

interaktion med världen. En annan forskare kommer med stor sannolikhet att se diskurserna annorlunda. 

Replikerbarheten menar jag är god då en annan student eller forskare kan använda samma metoder och material. 

Han eller hon kommer dock kanske inte till samma slutsatser då den som studerar diskursen även deltar i 

skapandet av den. Öhlund (1997, s. 30) skriver att ”I en mening medverkar forskningsprocessen och de olika 

perspektiven som används till att skapa den ”verklighet” som utforskas. Forskaren kan inte heller ställa sig 

utanför de diskurser som han ämnar utforska eller som tillskapas i och med forskningsprocessen.” Däremot finns 

goda möjligheter för en annan forskare att utifrån samma information analysera och bedöma rimligheten i mina 

tolkningar. Sohlberg och Sohlberg (2011, s. 14f) ser transparens som ett av de viktigaste kraven på god forskning 

och uppnås genom tydlighet förhållande till tidigare forskning, de egna resultaten, med vilka metoder man 

kommit fram till dem samt hur tolkningar genomförts. Även Jacobs (2006, p.p. 47f) menar att forskare som utför 

diskursanalytiska studier för att höja validiteten i sina studier måste använda sig av tydigare metodologiska 

ramverk som bör omfatta grunderna till val av texter, definition av terminologin och större precisering i 

tillvägagångssättet i undersökningarna. Han menar även att texterna bör skrivas på ett sätt så att de blir 

tillgängliga och att de ska vara reflekterande i förhållande till sina begränsningar. För att uppnå transparens har 

metodkapitlet fått en stor andel av denna uppsats och i varje steg har målsättningen varit tydlighet i 

beskrivningen av alla steg. Med utgångspunkt i transparens menar jag att läsaren själv får möjlighet att avgöra 

trovärdigheten eller rimligheten i resultaten. En av begränsningarna med diskursanalys som utpekas av 

Bergström och Boréus (2010, s. 349) är risken att verkligheten reduceras till begrepp eller idéer om verkligheten 

vilket enligt författarna leder till att försvåra möjligheten att beskriva historien utifrån orsakssamband. Detta 

menar jag är oproblematiskt utifrån att orsakssamband inte är ett relevant perspektiv i studien. Larsson (2009, 

refererad i Thornberg, 2011, p. 264) menar att generaliserbarheten i kvalitativa studier inte utgår ifrån forskarens 

tolkningar utan utifrån läsarens möjlighet att finna mönster genom vilka han eller hon kan avgöra 

generaliserbarheten. Att beskriva en diskurs är som jag ser det att genaralisera: genom att utgå ifrån exempel 

som man menar på något sätt är representativt uttalar man sig generellt om hur något ses från ett visst perspektiv 

eller grupp utifrån det sociala sammanhanget det skapas i. 
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Delstudie I: Genealogisk analys: 

av skolvåld mellan elever 

I denna delstudie utförs en genealogisk analys av skolvåldet mellan elever i svensk grundskola inom akademisk 

forskning i svensk kontext. Rötterna till och utvecklingen av förståelsen av skolvåldet mellan elever i svensk 

forskning publicerad i internationella tidskrifter och avhandlingar undersöks. Många och omfattande kvantitativa 

och kvalitativa studier har utförts i Sverige och av svenska forskare om skolvåld mellan elever. Det finns en 

metodologisk och teoretisk bredd i dessa texter. Det blir därigenom intressant att veta hur begreppen förstås och 

definieras i studierna. Om språket, och därmed verklighetsuppfattningen, är bunden till tidpunkt och kontext så 

som till exempel Foucault (2008), de los Reyes och Mulinari (2010) samt Fairclough (2010) med flera menat 

borde med tiden synen på skolvåldet ha förändrats. I detta kapitel görs ett försök att överskådligt beskriva denna 

genealogi utan anspråk på att vara heltäckande. Istället är de breda dragen i fokus. Hur ser bakgrunden, 

kontexten och genealogin ut?  

Viktiga diskursiva händelser i form av 

publikationer 

Helt eller delvis svenska studier om skolvåld mellan elever publicerade i en rad internationella tidskrifter har 

över en period sedan åtminstone 1999 släktskap med Dan Olweus utsagor. Av mer än trettio studier publicerade 

mellan 1999 och 2012 har samtliga som haft ”skolvåld mellan elever” (representerat av begreppet ”bullying”) 

som huvudämne refererat till denna författare (se t.ex. Laflamme, Engstöm, Möller, Alldahl & Hallqvist, 2002, 

p. 21; Boulton, Bucci, Hawker & Hawker, 1999, p. 277; Carey, 2003, p. 16; Due, Holstein, Lynch, Diderichsen, 

Gabhain, Scheidt & Currie, 2005, p. 128; Nordhagen, Nielsen, Stigum & Köhler, 2005, bl.a. p. 693; Slonje & 

Smith, 2008, p. 147; Frisén & Bjarnelid, 2010, p. 597; Thorberg, 2010, p. 311, 321 & 322; Bejerot, Edgar & 

Humble, 2011, p. 414; Jutengren, Kerr & Stattin, 2011, p. 150; Thorberg & Knutsen, 2011, p. 177).  

Nordhagen, Nielsen, Stigum och Köhler (2005, p. 693) skriver att ”In Scandinavian research Bullying has been 

defined by Olweus (1987, 1991, 1997, 2001): A student is being bullied or victimised when he or she is exposed, 

repeatedly and over time, to negative actions on the part of one or more other students.” Ofta använd Dan 

Olweus definitioner av ”bullying” i studierna (se t.ex. Boulton, Bucci, Hawker och Hawker, 1999, p. 277; Slonje 

och Smith, 2008, p. 149; Thornberg och Knutsen, 2011, p. 180). Definitionerna omfattar (se t.ex. Due, Holstein, 

Lynch, Diderichsen, Gabhain, Scheidt, & Currie, 2005, p. 128; Frisén & Bjarnelid, 2010, p. 597; Bejerot, Edgar 

& Humble, 2011, p. 414) bland annat intentionen hos ”the bully”, att det upprepas och pågår över tid, att det är 

oprovocerat och att en maktobalans råder mellan ”victim” och ”bully”. Definitionen kan även förstås som att 

”bullying” ses som interpersonell och social men förklaringar av problemet läggs ändå i betydande utsträckning 

hos individer snarare än på teorier om relationer eller gruppers särskilda situation. Inte heller är förklaringar som 

sätter ”bullying” i relation till det omgivande samhället är vanliga utifrån Olweus definition. Skolmobbning 

formuleras i forskning enligt Svahn (2012, p. 18) oftast som en form av aggression, vilket hon menar leder till 

fokus på individers egenskaper. Olweus (citerad i Thorberg & Knutsen, 2011, p. 177) definierar aggression som 

‘‘intentional inflicts, or attempts to inflict, injury or discomfort upon another’’. Boulton, Bucci, Hawker och 

Hawker (1999, p. 277) anser att det finns en konsensus bland forskare om att ”bullying” är en underkategori till 

aggression som pågår över tid, omfattar en maktobalans och kan ta både fysiska och icke-fysiska former 

Det centrala i diskursen kan sammanfattas som: 
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 Individuella psykologiska faktorer och intentioner i fokus 

 Utgår ifrån att offer och förövare är nödvändiga och tydliga roller, även om de kan utföras av samma 

individ vid olika tillfällen 

 Stora kvantitativa studier i majoritet  

Utifrån den centrala roll och betydelse som senare författare tilldelar Dan Olweus publikationer och förståelse av 

våld i skolmiljö mellan elever argumenterar jag för att man kan tala om en ”Olweus-diskurs”.  

Vilka perspektiv förekommer? 

De olika utgångspunkter som beskrivs i publikationerna analyseras här för att ytterligare se hur diskursen ser ut, 

vilka gränser den har och vilka konflikter den omfattar. Här avses också maktaspekten av diskursen bli tydligare. 

Alla artiklar till grund för denna genealogiska studie omfattar referenser till Olweus på något sätt. Några 

författare ifrågasätter dock Olweus eller skapar ”skolvåld mellan elever” utifrån andra perspektiv och ställer 

annorlunda frågor. De ser också ”skolvåld mellan elever” som något kvalitativt annorlunda. Dessa utsagor menar 

jag kan ses som tecken på en diskursiv kamp om rätten att förklara, definiera och begränsa vad våld mellan 

elever i skolan ska ses som.  

Studier som genealogiskt kan tolkas som särskilt representativa för utmanande av Olweus förklaringsmodeller 

och perspektiv är Witkowska och Menckel (2005), Witkowska och Kjellberg (2005), Thornberg (2010), 

Thornberg och Knutsen (2010) och Thornberg (2011). I studierna där Thornberg medverkat har intresset för 

sociala skolbarnens uppfattningar om skolvåld varit i fokus. Metoderna för detta har varit intervjuer och enkäter. 

I studierna av Witkowska med kollegor har författarna velat undersöka en viss aspekt av skolvåld, ”sexual 

harassment”.  

Thornberg (2010, p. 311) undersöker ungdomars sociala representationer av ”bullying” och menar det ofta för 

dem representerar en generell process av social kategorisering och i en översiktsstudie av kvalitativ forskning 

beskriver Thornberg (2011) ”bullying” bland annat som grupprocesser och organisering av makt genom 

skapande av bland annat ”misfits”. 

Witkowska, Menckel och Kjellberg (Witkowska, 2005;Witkowska & Menckel, 2005; Witkowska & Kjellberg, 

2005) ifrågasätter det som Olweus och många av dem som refererat till hans texter funnit grundläggande: att ”the 

bully” måste ha intentionen att vålla skada. Istället har de intresserat sig med utgångspunkt i sexualiserat 

skolvåld för upplevelser hos den som uppfattar sig vara utsatt utan krav på att någon ska kunna visas mena att 

skada. I sin avhandling The everyday practice of school bullying: children's participation in peer group activities 

and school-based anti-bullying initiatives skriver Svahn (2012, p 11f) att:  

By abandoning the common assumption that problems of school bullying can be connected to problems of individual 

children, focus is redirected onto children’s participation in specific activities relevant to the phenomenon of school 

bullying. 

I citatet ovan framgår att Svahn (2012) ser det som en vanlig uppfattning att ”school bullying” är kopplat till 

enskilda barns problem men också att aktiviteter ur hennes perspektiv ska stå i fokus för att förklaringar av barns 

beteende. Därmed bryter hon inte bara med Olweus strikta rolldelning mellan ”bully” och ”victim” utan skapar 

även barnen som subjekt. Svahn (2012) utgår i sin avhandling ifrån att mobbning är en social praktik eller 

sociala avhandlingar som utförs i vardaglig interaktion. Eliasson (2007, pp. 11ff) utgår i sin avhandling Verbal 

abuse in school: Constructing gender and age in social interaction från de teoretiska perspektiven 

socialkonstruktivism, diskursanalys och identitetskonstruktion. Att upplevelser hos den som utsatts för våld sätts 

i fokus kan ses som ett tecken på en annan diskurs. Denna skulle kunna konstrueras som en ”upplevelsediskurs”. 
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Till denna diskurs skulle även Frisén, Hasselblad, och Holmqvist (2012) kunna ses tillhöra då de undersöker 

”offers” upplevelser av varför ”bullying” upphört och (Frisén, Jonsson & Persson (2007) som undersöker 

upplevelsen av vem som av elever uppfattas vara ”bully” och offer samt hur mobbning uppfattas kunna stoppas. 

Åslund, Starrin, Leppert och Nilsson (2009, p. 11) skriver att ”when aggression appears, it appears in 

combination with status and shaming” men att till vilken grad och på vilket sätt avgörs genom vad som tillåts i 

samhället. Detta citat föreslår jag utifrån denna studies analys ses som ett exempel på kamp med ”Olweus-

diskursen” genom att aspekter av ”skolvåld” kopplas samman med det omgivande samhället och inte främst till 

exempel individers psykologiska egenskaper eller intentioner. Samtidigt bedöms utsagan inte utgöra tillräckligt 

underlag för att kunna uttala sig om en annan diskurs. 

Studiens underlag visar på en tendens att ett ”socialkonstruktivistiskt perspektiv” blivit viktig för förståelsen av 

”skolvåld mellan elever”. Detta menar jag får stöd av i Svahns (2012) litteratur genomgång i hennes avhandling. 

”Mobbning” i termer av social interaktion är ett växande perspektiv i forskningen och ifrågasättande av 

individualiserat perspektiv menar Svahn (2012, p 11f): “By abandoning the common assumption that problems 

of school bullying can be connected to problems of individual children, focus is redirected onto children’s 

participation in specific activities relevant to the phenomenon of school bullying.” Ett exempel där detta 

perspektiv fått stort utrymme som jag funnit i denna studie är Eliassons (2007, pp. 11ff) avhandling Verbal abuse 

in school: Constructing gender and age in social interaction utgår ifrån de teoretiska perspektiven 

socialkonstruktivism, diskursanalys och identitetskonstruktion. Utifrån detta skulle man kunna tala om ett 

”upplevelseperspektiv” i forskningen. 

Sociala teorier, biologi, medicin,  evolution och textstudier 

Horton (2011, p. 269) föreslår att ”bullying” kan ha mer att göra med samhällets maktrelationer än ”the bully’s” 

aggressiva tendenser, en koppling som analyseras som ”social”. Åslund, Starrin, Leppert och Nilsson (2009, p. 

2) avviker från ”Olweus-diskursen” inom forskningen genom ett perspektiv på människan som beskrivs närmast 

som flockdjur där författarna studerar koppling mellan social status och aggressivitet med biologisk evolutionära 

förklaringar av hierarki och resursfördelning. I sin analys menar jag att man därför drar gruppsykologiska 

paralleller till djurbeteenden som inte är vanligt i den svenska forskningen om skolvåld och har ett vetenskapligt 

perspektiv och intresse som ligger långt ifrån till exempel Thornbergs (t.ex. 2010; 2011) socialkonstruktivistiska 

perspektiv och ansats. Forsman utförde 2003 en hermeneutisk studie av styrdokumenten om mobbning i skolan. 

Han kom i studien bland annat till slutsatsen att myndigheterna och skolorna i texterna uttrycker en instrumentell 

och individualistisk syn på ”mobbning” bland jämnåriga i skolan. Denna studies tolkning är utifrån denna typ av 

slutsatser att Forsman analyserar perspektiven på en metanivå vilket till exempel Olweus (2011) inte gör. Även 

Hortons (2011) analyserar ”bullying” på en annan nivå än vad som blir möjligt i ”Olweus-diskursen”. “If, as 

research figures suggest, school bullying is a prevalent problem involving large numbers of students, then it 

seems incomprehensible that bullying emanates from the behavioural characteristics of individuals.” resonerar 

Horton (2011, p. 169). Bredden i dessa studiers kunskapsintressen analyseras som en spegling av hur 

forskningen om skolvåld mellan elever erbjuder och utgår ifrån flera olika analysnivåer där olika aspekter av 

våldet och dess kontext. 

Psykiatriskt forskningsintresse, brott och våld och skolvåld mellan elever som 
riskfaktor 

Ett psykiatriskt perspektiv på skolvåld mellan elever representeras av Ivarsson, Broberg, Arvidsson och 

Gillbergs (2005) studie där samband mellan ”bullying” och depression undersöks, Hjern, Alfven och Östberg 

(2008) som undersöker ”bullying” bland annat som orsak till psykologisk ohälsa och psykosomatisk smärta 

emedan Jutengren, Kerr och Stattin (2011) i sin studie drar paralleller bland annat mellan ”bullying“ och 

avsiktligt självskadande. 
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Andershed, Kerr och Stattin (2001) studerar samband mellan våld i skolan och våldsbrott utanför skolan. Olweus 

(2011) undersöker i en studie samband mellan ”bullying” och brottslighet senare i livet.  

I en rad studier undersöks kopplingar mellan ”bullying” och risk för till exempel sjukdom och skador. Engström 

och Norring (2001) undersöker i sin studie ”bullying” som en möjlig bidragande orsak till sjukdom i form av 

ätstörningar. Laflamme, Engström, Möller, Alldahl och Hallqvist (2002) undersökte i sin studie ”bullying” som 

riskfaktor för att barn ska skadas. Annerbäck, Sahlqvist, Svedin, Wingren och Gustafsson (2012) undersökte 

samband mellan utsatthet för fysiskt våld i hemmet och utsatthet för andra typer av våld, däribland ”bullying”. 

Sexuella trakasserier och andra kränkningar 

Sexuella trakasserier i skolmiljö har i Skandinavien tolkats som en form av mobbning enligt Stein, 1999 och 

Land, 2003 skriver Witkowska (2005, p. 57), vilket hon menar underlättar genom att det inte ställer krav på 

definition av dessa som oönskade. De flesta definitionerna av sexuella trakasserier i skolmiljö omfattar enligt 

Witkowska (2005, p. 14) att de ska vara oönskade vilket innebär att de är trakasserier oavsett hur de uppfattades 

av den som trakasserade. Detta kriterium kritiseras av enligt Witkowska (2005, p. 14) av Giuffre & Williams, 

1994, utifrån att det riskerar att förminska allvaret i kränkningarna och tvinga den som utsätts att bevisa att det 

var oönskat. Ett annat problem med detta menar de är att beteenden som är vanliga kan ha normaliserats och att 

det därför kan vara svårt för elever att skilja mellan det som är önskat och det som är väntat. 

Innebörden av sexuella trakasserier tolkas av Witkovska (2005) och i den tidigare forskningen hon refererat till i 

relation till genus och makt: Robinson, 2005 menar enligt Witkovska (2005, p. 6) att sexuella trakasserier är ett 

sätt att utrycka och bekräfta de offentliga och privata hegemoniska positionerna av manlighet inom en 

heterosexuell genusordning. Ring, 2004, menar enligt ett citat i Witkowska (2005, p. 7) att sexuella trakasserier 

är en mäktig genusteknologi som spelar på relationern mellan kärlek och makt, identitet och social konvention 

samt självrepresentation och själuppoffring. Witkowska (2005, p. 7) menar att sexuella trakasserier är förklaras 

bättre som ett sätt att bevara och övervaka (”policing”) genusgränser samt informella och formella 

maktstrukturer och hänvisar till Eliasson et al., in press; Gillander Gådin & Hammarstrom, 2000; Lahelma, 2002; 

Larkin, 1994; McMaster et al., 2002; Öhrn, 1998; Robinson, 2005; White, 2000. Tolkningar av vad som är 

sexuella trakasserier skiljer sig. Witkowska (2005, p. 9) menar att Berdahl i en studie 1996 hävdar att män 

tenderar att tolka beteenden som sexuella trakasserier när deras maskulinitet eller dominans i den offentliga 

sfären är hotad. Kvinnor reagerar enligt denna studie på beteenden som förstärker den kvinnliga underordningen. 

Sexuella trakasserier normaliseras I skolan enligt flera studier refererade I Witkowska (Dahinten, 1999; Lee, 

2001; Stein, 1999, refererade i Witkowska, 2005, p. 13): “The behaviors become normalized in schools, which 

makes it difficult to identify them as sexual harassment. Sexual harassment is then denied and re-labeled as 

“everyday rudeness”, or at best as bullying, rather than personal or social injustice”. 

Meningsskapade skillnader i diskurser om skolvåld mellan elever  

De meningsskapande skillnaderna spelar olika roll inom olika diskurser om ”skolvåld mellan elever”. Genom 

analysen har studien funnit att en stor del av forskningen behandlar samma meningsskapande skillnader som 

viktiga för ”skolvåld mellan elever”. Den stora skillnaden handlar om hur de meningskapande skillnaderna 

behandlas. I vissa studier förhåller man sig till kategorierna som grundade i en objektiv verklighet, i andra mer 

som socialt skapade.  

Språket om meningsskapande skillnader i en del av forskningen framstår i analysen som mer befäster och dess 

förståelser som mer förstår dessa skillnader som något naturligt och permanent. Boulton, Bucci, Hawker och 

Hawker (1999, p. 280) som använder kön (”gender”) som en oberoende variabel tillsammans med årskurs och 

nationalitet i de självrapporterande enkäterna och tas upp som en skillnad som avgör vilken typ av ”bullying” 

som de troligen kommer att utöva eller utsättas för. Ingen reflektion förs i diskussionen om betydelse av 

könsroller eller frågornas formulering för svaren. Ivarsson, Broberg, Arvidsson, och Gillberg (2005, p. 368) 
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kommer fram till att pojkar oftare var ”bullies” men för ingen diskussion om grunden till detta resultat men 

hänvisar till andra studier stödjer resultatet. 

Andra texter öppnar genom sitt språk upp för skapande och skapade kategorier. Laflamme, Engstöm, Möller, 

Alldahl och Hallqvist (2002, p. 22) frågar i sin enkätstudie “being called nasty names and three additional items 

about being called nasty names but specifically in relation to one’s colour or race, social status or gender” och för 

en diskussion om betydelsen av socioekomisk status. Författarna för dock inte någon teoretisk diskussion om 

betydelsen av denna frågeställning eller resultaten från den samma. Witkowska och Kjellberg (2005) 

intresserade sig särskilt för ”gender harassment” i skolmiljö, en form av ”bullying” eller ”skolvåld mellan 

elever” där fokus läggs vid genus/kön och sexualitet och de för även genom hela artikeln resonemang som på 

olika sätt leder till ifrågasättande av dessa meningsskapande skillnader. ”Separation of genders appears 

analytically appropriate on the basis of the body of evidence, which suggests that similar behavioral experiences 

may have different meanings for men and women and will not be found equally upsetting by both genders” 

skriver Witkowska och Kjellberg (2005, p. 684). Samtidigt visar analysen att Witkowska och Kjellberg (2005, p. 

686) i sin studie förhåller sig till “gender” som något beständigt, vilket kan exemplifieras med citatet “It is likely 

that the questionnaire in the present study, and most other studies, was more valid for description of the sexual 

harassment experienced by girls than the harassment experienced by boys’.”. 

I en tredje kategori skapas meningsskapande skillnader på ett mer uttryckligt och medvetet sätt. Witkowska och 

Menckel (2005, p. 84) för i sina slutsatser en diskussion av konkreta situationer när ”gender” görs, till exempel 

hur viss negativ behandling påverkar kvinnors val att delta i sportaktiviteter och mansdominerade kurser och vad 

det i förlängningen kan leda till i vuxenlivet. Nordhagen, Nielsen, Stigum och Khöler (2005, pp. 695-700) 

använder ”gender”, kroniska sjukdomstillstånd, bostadsområde och föräldrars högsta avslutade utbildning som 

variabler. Författarna för i diskussionen av sina resultat ett resonemang om sambandet mellan socioekonomisk 

status, hälsa och återskapande av socioekonomisk status hos barnen samt hur utsattheten för ”bullying” hos barn 

med kroniska sjukdomar skapar och fördjupar utanförskap.  

Utifrån dessa studiers fokus på makt och könets roll i skolvåld mellan elever menar jag att man här kan tala om 

tecken på ett ”feministiskt perspektiv” i forskningen. Även andra meningsskapande skillnader får visst utrymme 

men utifrån fördelningen av utrymme kan det vara missvisande att beskriva det som att till exempel marxistiska 

eller queera perspektiv fått något större diskursivt genomslag. 

Hur förhåller sig forskningspublikationerna till 

andra utsagor? 

En utav avhandlingarna som återfanns i litteraturstudien för den genealogiska analysen utskilde sig påtagligt 

genom textens språk. I Osbeck, Holm och Wernerssons (2003) studie Kränkningar i skolan: Förekomst, former 

och sammanhang används begrepp som mer liknar myndighetsutsagor (t.ex. Skolverket, 2012; SFS, 

diskrimineringslagen 2008:567) men är vad som eventuellt skulle konstrueras som en ”myndighetsdiskurs” är 

inte den enda diskursen som vid analys blir tydlig. 

Våld mellan elever i skolan beskrivs av en del forskare i form av roller eller aktörer. Osbeck, Holm och 

Wernerson (2003, s. 11) vid Göteborgs universitet analyserar användandet av begreppet “kränkning” och menar 

att begreppet inte är frekvent använt på vad de kallar ”den litteratur som publicerats kring ämnet”. Allt från 

främlingsfientliga handlingar till grovt språkbruk kan inordnas under begreppet menar de. Även sexualitet, 

kön/genus och etnicitet kan inrymmas då det kopplas till att ”principen om allas lika värde kränks” skriver de. I 

studien användes begreppet ”kränkningar” i skolmiljö relaterat till bland annat ”normer” för ”pojkar” och 

”flickor”. Osbeck med kollegor (2003) undersökte elevernas uppfattningar om varför kränkningar sker och vad 
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som är kränkning. De kommer fram till kategorierna ”mobbning”, ”utfrysning”, ”kallad saker” samt ”andra 

former av kränkningar”. Denna studie tar hänsyn till hur elever uppfattar sig bemötta av både jämnåriga och 

lärare i skolmiljö (se bl.a. Osbeck, Holm & Wernersson, 2003, s. 9), vilket är ovanligt i studier om ”mobbning”. 

Klass formuleras av Osbeck, Holm och Wernersson (2003) som en variabel att ta hänsyn till. Detta kan ses som 

tecken på att denna utsaga tillgör en alternativ diskurs då den genealogiska analysen visar att klass sällan ses som 

en viktig variabel i studier på området. Detta skulle kunna ses tecken en ideologiskt grundad frågeställning eller 

att studien tar hänsyn till meningsskapande skillnader som en viktig förklaringsmodell för kränkningar och att 

klass därför ses som ett viktigt begrepp. Detta kan jämföras med Ahlstöms (2009, p. 30) studie där han tar 

hänsyn till socioekonomisk bakgrund, kön och invandrarbakgrund bland eleverna på skolorna. Ahlström (2009) 

problematiserar dock dessa kategoriers användning mycket kortfattat. 

Sammanfattning av genealogisk studie 

Kan man tala om diskurser på fältet ”våld i skolmiljö mellan elever” i akademisk text i svensk kontext? Nedan 

görs ett försök att ge en kortfattad beskrivning av studiens tolkningar. En mycket kortfattad bild av de tänkta 

genealogiska spåren sammanfattas genom ett ”släktträd” sist under denna rubrik (se Figur 1).  

Hur förstås och definieras skolvåld mellan elever i studierna?   

När skolvåld i texterna ses som ”bullying” förstås och definieras det främst som våld (aggressiva eller negativa 

handlingar) utförda av en aktiv part mot en försvarslös mottagande part. Alternativa definitioner och förklaringar 

som föreslås är bland annat att skolvåld ska förstås och definieras som grupprocesser, speglingar av 

samhällsnormer och vardaglig social interaktion. Texterna ger utrymme för tolkningen att Olweus definition och 

förståelse av ”våld mellan elever i skolmiljö” har en mycket stark position i förhållande till andra sätt att förstå 

våld mellan elever.  

Hur förhåller sig texterna till tidigare litter atur?  

De studerade texterna formulerar sina rötter som tillhörande en tradition de härleder till Dan Olweus 

publikationer. Författarna hänvisar även i stor utsträckning till studier i samma ”tradition” som de själva tillhör, 

till exempel en kvantitativt eller en kvalitativtinriktad forskning samt till studier inom samma disciplin, till 

exempel psykologi eller medicin. Detta trots att ämnet undersökts från flera discipliner och skulle kunna 

behandlar som tvärvetenskapligt.  

 

Diskurserna som formuleras genom frågornas besvarande 

Olweus position inom kunskapsproduktionen på fältet gör att man skulle kunna tala om en ”Olweus-diskurs” 

som framhäver individers psykologiska egenskaper. Resultatet kan jämföras med Hortons (2011, p. 268) studie 

där han menar att individuella aggressiva intentioner hittills dominerat forskningen. Den beskrivna ”Olweus-

diskursen” kan tänkas leda till att maktaspekten av brukande av våld osynliggörs i de fall denna diskurs inte 

ställs i relation till diskurser som lägger större vikt vid till exempel social kontext eller feministiska perspektiv. 

Social kontext och feministiska perspektiv lyfts oftare av forskare som utgår från begreppen trakasserier, 

diskriminering eller kränkning som till exempel Witkowskas ”trakasseriforskning”.  
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De viktigaste slutsatserna i den genealogiska studien har sammanfattats i följande figur (figur 1). Med denna är 

syftet att åskådliggöra släktskapen mellan de mest centrala förståelserna av skolvåld mellan elever i svensk 

forskning.   

 

Figur 1 – Mobbning/bullying: begreppens genealogiska förgreningar i akademisk text. Trädets grenar 

representerar olika riktningar som forskningen tagit med hänvisningar till typiska exempel. Tiden för 

publikationen eller placeringen i trädet innebär inte att författaren var först med sitt slag av forskning 

utan att den är typisk. Placeringarna är dock försök att synliggöra ungefär hur forskningsinriktningarna 

kommit att bli framträdande över tid.  
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Delstudie II: Diskursanalys av 

skolvåld i Skolverkets texter 

I detta avsnitt är avsikten att analysera hur skolvåld skapas diskursivt i texten Skolverkets allmänna råd: Arbetet 

mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2012) och i denna refererade arbeten som också 

publicerats av Skolverket samt att analysera språket ur ett intersektionellt perspektiv.  

Hur ser Skolverkets språk om skolvåld ut? Vilka gränser sätter det för hur vi förstår verkligheten och vad skapar 

den som självklarheter? Hur står diskursen i det empiriska materialet i relation till diskursen i underlaget till 

litteraturstudien? Hur belyses makten genom skillnaderna mellan diskurserna och inom diskurserna? Detta är 

några av de frågor som kommer att försöka förklaras i denna delstudie.  

Fokus för den intersektionella analysen i denna studie är intersektionerna mellan de meningsskapande 

skillnaderna kön, klass, etnicitet och sexualitet. Hur syns de, hur döljs de och hur beskrivs dessa gruppidentiteter 

och åtföljande intersektioner i diskurserna om skolvåld?  

Det som i forskning och Skolverkets (2012) allmänna råd med refererade källor beskrivs som diskriminering, 

trakasserier, kränkningar och mobbning förstås i denna uppsats som former av skolvåld.  

Trakasserier och kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. De kan vara 

synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via 

exempelvis telefon och internet. Trakasserier och kränkande behandling kan t.ex. uttryckas genom nedsättande tilltal, 

ryktesspridning, förlöjliganden eller fysisk våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. 

Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande.” (Skolverket, 2012, s. 

9)  

Varför är ”kränkningar”, ”trakasserier” och ”diskriminering” skolvåld? Skolverket (2012, s. 9) använder sig även 

i vissa fall av begreppet ”mobbning” vilket definieras som bland annat slag, knuffar och social utstötning som 

utförs på ett systematiskt (återkommande över tid) sätt. En del av forskningen de senaste åren utgår från att 

kränkningar kan vara systematiska och delar av mer komplexa processer. Thornberg (2010, p. 311) menar till 

exempel att ”bullying” enligt ungdomar ofta socialt representerar en generell process av social kategorisering 

och i en översiktsstudie av kvalitativ forskning beskriver Thornberg (2011) ett särskilt systematiskt skolvåld som 

”bullying” där bland annat som grupprocesser och organisering av makt spelar in i skapande av bland annat 

”misfits”. Diskriminering kan enligt Skolverkets definition inte ske mellan elever och faller därmed utanför 

meningssystemen om våld mellan elever. I tidigare forskning om skolvåld i form av ”bullying” menar Horton 

(2011, p. 268) att fokus har legat på individuella aggressiva intentioner. I sin artikel vill han undersöka hur 

interaktionerna i grupper är en del av både den direkta kontexten och samhället generellt. Hur ser Skolverkets 

diskurs om skolvåld ut jämfört med dessa och andra perspektiv? 

 

Problemets och empirins kontext 

Skolverket (2012, s. 6) utgår i sina allmänna råd främst från skollagen (SFS, 2008:800) och diskriminerigslagen 

(SFS, 2008:567) och utifrån dessa lagar är de centrala begreppen för förståelsen av det systematiska skolvåldet 

diskriminering, trakasserier och kränkningar. Utifrån Foucaults samt Mulinaris och de los Reyes tankar om 

makt och utsatthet kan skolmiljön förstås som del av ett större system av där makt och utsatthet görs. Thornberg 

(2010; 2011) studerar skolvåld utifrån ungas egen förståelse av fenomenet och analyserar detta som ett problem 

ägt av och definierat av de som utför och upplever det. Snellman (2007) skriver i sin avhandling om och 
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analyserar former för etnisk diskriminering och genus som grund för hierarkisk ordning. Åslund, Starrin Leppert 

och Nilsson (2009) reflekterar över skolvåld bland annat som skamupplevelser. Genom att sätta Skolvertkets 

(2009; 2011; 2012) texter i relation till diskurser i forskningen och utifrån intersektionell teori kan frågor ställas 

om den eller de diskurser som kommer till uttryck i dessa texter. 

De allmänna råden 2012 (Skolverket, 2012, s. 6) gavs ut på grund av ändrad lagstiftning, slutsatserna i 

Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning (Skolverket, 2011) samt med utgångspunkt i 

Skolinspektionens och Diskrimineringsombudsmannens uppfattningar.  

Det här materialet handlar om hur huvudmän, rektorer, förskolechefer och övrig personal bör arbeta för att metodiskt 

främja likabehandling samt för att förebygga och åtgärda trakasserier och kränkande behandling. Det handlar även om hur 

de bör arbeta för att leva upp till förbudet mot diskriminering och kränkande behandling. (Skolverket, 2012, s. 6) 

Citatet ovan tolkas som ett diskursivt tecken för den auktoritet och spridning dessa allmänna råd och de i denna 

refererade texter kan förutsättas ha. Valet att analysera texter av Skolverket, främst Skolverkets (2012) 

Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling utgår ifrån studiens syftet att få 

kunskap om diskurser om våld mellan elever i skolmiljö. Diskurserna kan utifrån socialkonstruktivistisk och 

postmodern teori ses som viktiga av vikt för den diskursiva praktiken genom en förmedlande roll av den formella 

makt som utövas av Skolverket och staten via lagstiftning. Den förmedlar även mer informella normer vilka kan 

ses som lika intressanta för produktion och reproduktion av diskursen kring skolvåldet mellan elever som den 

lagstiftning Skolverket menar sig förmedla innehållet i. 

Hur ses skolvåld mellan elever ut i Skolverkets 

texter? 

I Skolverkets texter definieras och beskrivs till viss del olika former av skolvåld som till exempel trakasserier 

och kränkningar. Ger texterna bilder av hur fenomenet ska förstås och hanteras? Vilka i så fall och vilka sätt blir 

samtidigt mindre möjliga? Kan man tala om diskurser på området? 

Vad är skolvåld mellan elever i Skolverkets texter? 

”Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när 

någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.” skriver 

Skolverket (2012, s. 9). Tydligt framträdande i citatet att en form av ”våld mellan elever i skolmiljö” är 

”mobbning”. ”Mobbning” som begrepp används också när föreslår Skolverket (2012, s. 12) föreslår att ”Utse 

antimobbningsteam som består av undervisande lärare och personal från elevhälsan.” som en form av 

”åtgärdande arbete”. Skolverket skriver att de väljer bort begreppet mobbning i de allmänna råden med 

hänvisning till att det inte förekommer i författningarna men behåller det i en del kommentarer med hänvisning 

till en utvärderande studie nyligen genomförd av Skolverket (Skolverket, 2012, s. 9, fotnot 4).  

 

Administrera ordningen: distans, analys, utvärdering och kontroll  i Skolverkets 
texter 

I Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkningar (Skolverket, 2012) har jag i min analys 

funnit att en viss grupp begrepp som skulle kunna beskrivas hänga samman med varandra samt vara kopplade till 

administration och myndighetsutövning. Orden organisation, regler, gruppindelningar, rutiner, 

schemaläggningar menar jag kan förstås som relaterade till begreppen kartlägga, dokumentera, systematisk och 

plan (Skolverket, 2012, bl.a. s. 14, s. 17 & s. 22). Utifrån att dessa ord förekommer tillsammans och i den 

omfattning som de gör det tolkar jag der som att administrativa tekniker är väsentlig del av Skolverkets (2012) 

syn på hur skolan ska förhålla sig till skolvåld mellan elever.  
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I Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2012, s. 8, s. 

47f) definierar författarna ”trakasserier”, ”diskriminering” och ”kränkande behandling” och ”mobbning”, 

”diskrimineringsgrunderna”, ”indirekt diskriminering”, ”likabehandling”, ”könsöverskridande identitet eller 

uttryck”, ”etnisk tillhörighet”, ”funktionshinder”, ”sexuell läggning”, ”elev” och ”huvudman”. Att man valt att 

definiera dessa begrepp föreslår jag kan ses som ett uttryck för att författaren uppfattar dessa som antingen 

mindre allmänt vedertagna, att det råder olika meningar om deras betydelse eller att de har en särskild ställning i 

texten. Till de mest centrala begreppen i förhållande till skolvåldet hör även ”främja” (t.ex. Skolverket, 2012, s. 

6), ”förebygga”, ”hindra” och ”åtgärda” vilka är återkommande begrepp som beskriver hur man menar att man 

ska förhålla sig till skolvåld och den skapade motsatsen ”likabehandling” i skolan. Genom uppdragen att 

”kartlägga”, ”analysera”, ”systematiska”, ”plan” och ”åtgärdande” formuleras problemets lösningar. Skolverket 

skriver på sida 14: ”regelbundet kartlägger och analyserar”, ”återkommande kartlägga förhållandena” och ”det 

systematiska kvalitetsarbetet” och ”För att arbetet ska bli systematiskt…” skriver Skolverket på sida 18. 

”systematiskt och långsiktigt” (Skolverket, 2012, s. 17). Det ska även vara ett ”målinriktat arbete” (Skolverket, 

2012, s. 17, 2ggr). Begreppet plan är också mycket centralt i diskursen i sammanhang som ”planen mot 

diskriminering och kränkande behandling” (se t.ex. Skolverket, 2012, s. 16, s. 39). Skolverket (2012, s. 39) ger 

skolorna i uppdrag att sätta upp två ”planer” eller sammanslå dem till en: ”Enligt 3 kap. 16 § 

diskrimineringslagen ska huvudmannen varje år upprätta en plan med en översikt över de åtgärder som behövs 

för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till 

verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 

läggning, dels förebygga och förhindra trakasserier.” Längre ner på sidan skriver Skolverket (2012, s. 39) att 

”Enligt 6 kap. 8 § skollagen ska huvudmannen se till att det varje år upprättas en plan med 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.Här åläggs skolorna att gör två olika planer för att ta hand om skolvåldet mellan elever.” 

Administration av elever, deras beteende och ordning är en väsentlig del i hur Skolverket formulerar hur skolan 

ska förhålla sig till skolvåld mellan elever. Detta menar jag visar sig genom uttrycken och även dokumentation 

är en mycket viktig del i hur skolvåld förstås. Sammantaget kan att dessa ordval förstås förmedlar en distans till 

det objekt som ska administreras, alltså i det här fallet främst elever och i vissa fall personal. Detta sätt att 

beskriva de föreslagna handlingarna förutsätter att ett subjekt har rätt att administrera ett objekt. Genom detta sätt 

att skriva föreslår jag att Skolverkets konstruerar skolans roll gentemot eleverna som en myndighet som utövar 

makt över eleverna och styr deras förhållande till varandra. Min tolkning är att det utifrån detta sätt att se 

relationen mellan skola och elever går att tala om en administrativ diskurs. 

Kontroll och definitioner: tre roller  

I Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012) delar man tydligt upp 

och definierar olika typer av ”kränkningar” utifrån: 

1. Vem som förväntas begå dem 

2. Om ”kränkningen” är kopplad till diskrimineringsgrunderna  

Genom denna uppdelning skapas vad jag tolkar som en del av den administrativa diskursen där en strävan att 

dokumentera och kontrollera kräver tydliga definitioner. Definitionerna utgår ifrån lagstiftningen men fokuset på 

uppdelningen och definitionen ser jag som tydligare berättigat av sagda diskurs än som det stöd i åtgärder som 

materialet i förordet skrivs vara avsett som. 
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Diskriminering ges i Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkningar (Skolverket, 2012) 

innehåll och auktoritet utifrån Diskrimineringslagen (2008:567). Meningsskapande skillnader som fokuseras i 

lagen inlemmas därmed i diskrimineringsdiskursen på fältet ”våld mellan elever i skolmiljö”.  

Av definitionerna följer att det finns tre roller då skolvåld förekommer: ett hjälplöst oskyldigt offer, en skyldig 

förövare med makt och uppsåt samt en hjälpande, stödjande, agerade och uppmärksam vuxen.   

Fostran och upplysning i Skolverkets texter 

I Skolverkets allmänna råd (2012) står att ”Syftet är att skydda barn och elever mot kränkningar”, ”skydda barn 

och elever mot kränkningar av deras värdighet” (Skolverket, 2012, s. 8). Kränkningar ska bland annat motverkas 

och förhindras genom ”förtroendefulla samtal” (Skolverket, 2012, s. 15) men skolverket skriver även att all 

personal är skyldig att ”uppmärksamma och vidta nödvändiga åtgärder” (Skolverket, 2012, s. 13). Eleverna 

konstrueras här som objekt som ska tas om hand och skyddas men också övervakas.  

Fostran och upplysning 

Lärare förväntas arbeta med att ”främja”, ”förebygga” samt ”förhindra” och ”motverka” (Skolverket, 2012, se 

t.ex. s. 17). Lärarna har ett ”främjandeuppdrag” skriver Skolverket (2012, s. 18). Detta sätt att formlera sig 

återkommer i Skolverkets allmänna råd: arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Skolverket 

(2012) menar att personalen ska ”diskutera dessa frågor med barnen och eleverna” (s. 21): ”attityder och 

föreställningar” och ”normer och attityder” (s. 21). Enlig Skolverkets rekommendationer ska ”normer” och 

”attityder” ska ”diskuteras” (Skolverket, 2012, s. 17), ”värdegrundsarbete” (Skolverket, 2012, s. 18), ”respekten 

för alla människors lika värde” (Skolverket, 2012, s. 18), ”attityder och föreställningar” och ”normer och 

attityder” (Skolverket, 2012, s. 21), ”diskutera dessa frågor med barnen och eleverna” (Skolverket, 2012, s. 21). 

Genom dessa formuleringar skapas eleverna i diskursen som objekt som behöver styras och fostras. Skolverket 

råder skolpersonalen att ha ett ”värdegrundsarbete” (Skolverket, 2012, s. 18) och att personalen ska förmedla 

”respekten för alla människors lika värde” (Skolverket, 2012, s. 18). Citaten ovan tolkar jag som att Skolverket 

förordar social kontroll genom förslaget att i grupp redogöra för eller bekänna sina åsikter. 

Analysen visar att man i dokumentet ger en bild av neutralitet och att det finns utrymme för ett större antal idéer 

men att man sedan tydligt redogör för vad som är de rätta idéerna (”värderingarna”). Andra uttryck som kan 

tolkas omfattas av diskursen är ”kompetensutveckling” (Skolverket, 2012, s. 20) där vad som avses med 

kompetens i sammanhanget kan ifrågasättas. En fråga som väcks utifrån sammanhanget är om kompetens 

likställs med rätt värderingar? 

Skydd och upplysning 

”För att barn och elever inte ska utsättas för diskriminering eller kränkande behandling är det viktigt att 

huvudmannen förvissar sig om att alla i verksamheten känner till vad som utgör diskriminering och kränkande 

behandling.” skriver Skolverket (2012, s. 15).  

Skolorna och huvudmännen ska förhindra och ”motverka” (Skolverket, 2012, s. 17) genom ”rutiner” 

(Skolverket, 2012, s. 14, s. 16),”kännedom om vem de ska vända sig till” (Skolverket, 2012, s. 15), ”viktigt att 

huvudmannen förvissar sig om att alla i verksamheten känner till vad som utgör diskriminering och kränkande 

behandling” (Skolverket, 2012, s. 15) och ”kompetensutveckling” (Skolverket, 2012, s. 20). 

En slutsats av analysen är att en av lösningar på det definierade problemet är att skolan har till uppgift att 

upplysa om rätt värderingar och hur elever och anställda ska hantera de avgränsade problemen på rätt sätt samt 

fördelningen av uppgifter. Detta kan beskrivas som fostran som omfattar två delar, en om normdistribution och 

ett omhändertagande. 
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I vetenskaplig och historisk kontext  

Den ”diskurs om God Fostran” kan relateras till utvecklingen av skolans agenda över tid och den makt som 

avsetts förmedlas genom denna institution. Backlund (2007, s. 75) hänvisar i sin avhandling till en SOU-rapport 

som utfördes redan 1940 där hon menar att karaktärsfostran lyfts fram som skolans främsta uppgift, med målet 

att eleverna skulle formas till ”friska, arbetsdugliga och arbetsvilliga medborgare”. Den hegemoniska ställning 

som innehades av begreppet fostran överfördes i och med 1969 års läroplan enligt Sjöberg (2003, refererad i 

Backlund 2007, s. 80) till ”vård”, ”trivsel” och ”utveckling”, vilket är begrepp som tydligt syns även idag i 

Skolverkets formuleringar. Diskursen kan även kopplas till de outtalade mål Lundgren (2006, s. 28f) tar upp i sin 

avhandling Från barn till elev i riskzon: en analys av skolan som kategoriseringsarena: ”reproduktion”, 

”sortering” och ”förvaring”.  

Diskursens makt? 

Våld i skolan i de undersökta myndighetsutsagorna undersöks nedan utifrån vem som ges plats att utöva den i 

diskursen, hur den kan utövas och vilken maktutövning som kan försvåras genom diskursen. 

Endast makt utan motmakt 

Begreppet ”mobbning” används av Skolverket (2012) i sina nyaste allmänna råd, trots omfattande förändringar i 

språket jämfört med tidigare allmänna råd och lagstiftning. Vad innebär ett eventuellt släktskap med forskning 

från sjuttiotalet (se Olweus, 1973) för diskursen idag? Skulle detta återanvändandet av begrepp i en nyare diskurs 

kunna vara ett hinder för nya lösningar som annars skulle ha kunnat åstadkommas utifrån nya sätt att förstå 

problemet? Detta samband ses inte som ett tydligt tecken på en kamp mellan diskurser. Det kan likaväl tolkas 

som att begreppet återanvänds i en ny diskurs med en delvis ny mening som går att sätta samman med 

förståelsen av skolvåld som ”kränkningar” och ”trakasserier” som innebär att nytta kan dras av tidigare 

erfarenheter. Att använda sig av tidigare erfarenheter skulle dock på samma sätt som en konkurerande diskurs 

leda till att mönster består och att den diskursiva kampen kan ses som ha mynnat ut i nya ord men med samma 

grundläggande förståelse och lösningar. 

Skolverkets (2012) allmänna råd den delar av Olweus definition av ”bullying” som handlar maktbalansen mellan 

ett offer och en förövare. Dikotomin mellan offer och förövare ger intryck av att en eller flera skyldiga förövare 

och ett oskyldig offer är förutsättningen för att man ska kunna tala om en kränkning eller trakasserier. Om det 

handlar om en konflikt mellan två eller flera personer, krävs det då en sådan maktobalans att angrepp i form av 

verbal eller fysisk handling endast utförs från ett håll för att kunna tala om en kränkning eller trakasserier? 

Rättssäkerhet i Skolverkets publikationer 

Skolverket använder begrepp som ”jäv”, ”beroendeställning” samt att alla uttryckligen ska känna till vem som 

utreder en händelse (Skolverket, 2012, s. 16). På sida 7 anges också som ett att de allmänna rådens syften en 

”enhetlig rättstillämpning”. Vad ”åtgärdande arbete” (Skolverket, 2012, t.ex. s. 12) bör utgöras av ges inga 

förslag till. Här lämnas det åt de professionella att tolka lagen utan det stöd som Skolverket menar att de 

allmänna råden ska utgöra för en ”enhetlig rättstillämpning” (Skolverket, 2012, s. 7). En möjlig tolkning är att 

rättssäkerhet är en del i Skolverkets diskurs om skolvåld mellan elever.  
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Skolvåld mellan elever som brott? 

”En del fall av trakasserier och kränkande behandling kan också utgöra brott.” skriver Skolverket (2012, s. 35). 

De menar vidare att ”En bedömning av om en polisanmälan ska göras bör ske i varje enskilt fall, men det finns 

ingen lagstadgad skyldighet för skolan att polisanmäla en elev som har begått ett brott.” (Skolverket, 2012, s. 35)  

Våldet mellan elever ses alltså inte alltid som brott utan Skolverket (2012) menar endast att det kan vara det. Om 

bedömningen ska ske i enskilda fall, hur skall då detta ses i relation till det som Skolverket (2012, s. 38) skriver 

om rättssäkerhet i förhållande till dokumentation? Vilka våldshandlingar bör ses som brott enligt Skolverket? 

Detta framgår inte tydligt men Skolverket understryker att man ska ”komma överrens om” och att det ska finns 

”rutiner” för när anmälan ska göras: 

”Det är viktigt att man i verksamheten på förhand, gärna i samverkan med polis och socialtjänst, har kommit 

överens om i vilka fall [av trakasserier och kränkande behandling] man ska göra en polisanmälan och vilka 

rutiner som ska finnas vid en sådan anmälan. En vårdnadshavare kan själv alltid göra en polisanmälan”. 

(Skolverket, 2012, s. 35). 

I en del tidigare forskning (t.ex. Boulton, Bucci, Hawker, & Hawker, 1999; Olweus, 2011) förstås ”bullying” till 

stor del som brottsliga handlingar. Under denna rubrik analyseras det skolvåldet mellan elever i Skolverkets 

texter utifrån antagandet att de så kallade ”trakasserierna” och upprepade ”kränkningar” kan utgöra brottsliga 

handlingar med offer och förövare. 

Ovan beskrivs hur offer och förövare skapas i texterna men skolvåldet ses inte främst som brott. I texten blir 

perspektivet på ”diskriminering”, ”kränkande behandling” eller ”trakasserier” brottsliga handlingar mindre 

möjligt genom det perifera utrymme till exempel polisanmälan får som föreslagen åtgärd. Individen 

decentraliseras men inte till förmån för till exempel en gruppsykologisk eller strukturell åtgärd eller analys.  

Angående det åtgärdande arbetet skriver Skolverket (2012, s. 12) som exempel att skolorna ska: ”Utse 

antimobbningsteam som består av undervisande lärare och personal från elevhälsan” och ”Öka observationerna 

på rasterna” och vidare) beskriver Skolverket (2012, ss. 28-29) hur ”huvudmännen eller någon ur personalen” 

ska gå till väga om de får information om att en ”kränkning” inträffat. Detta kan relateras till Thornberg (2011, 

p. 264) som skriver att “In Oliver and Candappa (2007), students associated telling a teacher about bullying with 

a double jeopardy: (i) they might not be believed and (ii) telling might result in retaliatory actions from the 

perpetrators.”  

Refererade utsagor och tecken på konkurerande 

diskurser 

Författarna hänvisar även till publikationer från en rad samhälleliga institutioner, från vilka jag menar att man 

hämtar auktoritet för detta upplysningsprojekt. Forum för levande historia, Brottsförebyggande rådet (2009a), 

Diskrimineringsombudsmannen och Skolinspektionen (2010) tilldelas därigenom en stor makt att definiera 

problemområden och lösningar. 

Juridisk genre  

Författarna hänvisar i Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkningar (Skolverket, 

2012) till propositioner, svensk lag, förordningar och prejudikat. Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot 

diskriminering och kränkningar är även en del av en författningssamling: ”De allmänna råden är även 

publicerade i Statens skolverks författningssamling, SKOLFS 2012:10.”. Definitionerna av de begrepp som 

används menar de kommer från skollagen och diskrimineringslagen (Skolverket, 2012, s. 8).  
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Forskningsdiskurser i Skolverkets utsagor  

Forskningsgenren är framträdande i den refererade statliga rapporten Utvärdering av metoder mot mobbning, 

rapport 353 (Skolverket, 2011a) men i Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkande 

behandling (2012). I rapporten användes en forskningsdiskurs där tecken på ”Olweus-diskursen” kan återfinnas. 

Den rapport Skolverket hänvisar till ligger nära mycket av den svenska forskning som i analysen funnits vara del 

av och skapa ”Olweus-diskursen”. Texten omfattar även andra inslag av forskningsdiskurser. Ett exempel är 

textavsnittet ”Barns och elevers benägenhet att berätta om problem ökar om de har förtroendefulla relationer 

med personalen på skolan/…/Det kan också vara betydelsefullt för eleven att anonymt kunna berätta om 

kränkningar eller hot.” (Skolverket, 2012, s. 30). Dels hänvisas i noten till en rapport från Brottsförebyggande 

rådet om grövre våld i skolan från 2009. Skolverket väljer genom användandet av forskningsdiskurser hämta 

auktoritet från statistiska slutsatser i en rapport i sin vägledning. Genomgående är i användandet av den 

auktoritet forskning utgör i Skolverkets rådgivning är att den kommer från forskning utförd av den egna eller 

andra myndigheter. Internationell forskning är helt frånvarande annat än genom litteraturstudien i Utvärdering 

av metoder mot mobbning, rapport 353 (se Skolverket, 2011a).  

Begreppet mobbning används inte i Skollagen (2010:800) trots den centrala betydelse det motsvarande engelska 

begreppet ”bullying” gets i forskning. Skolverket (2012, s. 9) väljer att i Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot 

diskriminering och kränkning motivera att de inte använder begreppet och hänvisar till att det inte finns i 

lagstiftningen som de allmänna råden bygger på. Skolverket använder det trots detta i en del av kommentarerna 

(alltså ej grundade direkt på lagtexten) med motivationen att det används i den forskning man lutar sig på i 

materialet. Skolverket väljer samtidigt även att definiera begreppet ”mobbning” i sina kommentarer (se 

Skolverket, 2012). Utifrån denna något omständiga förklaring skulle man kunna tolka det som att en 

dominerande diskurs från forskningsgenren även haft genomslag i de för denna studie utvalda publikationerna 

från Skolverket om skolvåld. I denna studie menar jag dock inte att det finns underlag för att dra slutsatser om 

hur diskurserna förhåller sig till varandra men att det ändå är värt att notera att mobbningsbegreppet finns kvar 

trots Skolverkets uttalade val att använda alternativa begrepp. 

Sammanfattning av diskursanalys  

Hur ser de mest utbredda diskurserna kring skolvåld ut i texter publicerade av Sveriges främsta ansvariga 

myndigheter? Vilka slutsatser kunde dras om de mest utbredda diskurserna kring skolvåld ut i texten Skolverkets 

allmänna råd och i denna refererade texter? 

En betydande del av meningen om våld i Skolverkets texter skapas utifrån att det är ett problem som ska lösas, 

främst genom administrativa åtgärder. Problemet förstås som något som sker mellan offer och förövare, . Utöver 

administration lägg stor vikt vid god fostran, upplysningsparadigmets mål och meningsskapande skillnader. 

Vilka områden täcker diskursen? ”Myndighetsdiskursen om skolvåld mellan elever” skulle kunna beskrivas 

omfatta definitioner, vad som bör göras, hur det bör göras och vilka som ska utföra detta.  

Hur ger den betydelse åt världen? Hur något kan ses som givande betydelse åt världen är svårt att analysera och 

det är lätt att utrycka sig allt för starkt eller snävt men om analysens resultat i detta avseende skulle kanske vara 

mer rimligt att försiktigt uttala sig hur den delen av världen texterna handlar om ges betydelse. Mitt förslag är att 

den skulle kunna ses betydelsegivande för det skolvåldet genom hur det formuleras: som ett problem som ska 

åtgärdas och som skolan har skyldighet att ta hand om, främst genom administrativa förebyggande åtgärder. 

Var står ”myndighetsdiskursen om skolvåld mellan elever” i konflikt med en annan diskurs? Att besvara denna 

fråga handlar kanske främst om att beskriva diskursen gränser. Genom analysen har inga sådana tydliga gränser 

kunnat definieras och därför skulle det vara rimligt att se denna fråga som utanför metodens begränsningar att få 
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kunskap om. Istället att beskriva diskursen som i konflikt med andra diskurser skulle jag föreslå att den 

avgränsas genom vad den inte omfattar. Reflektionen över de olika definierade meningsskapande skillnaderna 

som inte finns i de analyserade myndighetstexterna men som förväntas formuleras på varje skola genom 

likabehandlingsplaner är gräns för ”myndighetsdiskursens” omfattning. 

Vilka självklarheter är olika diskurser eniga om? ”Myndighetsdiskursen om skolvåld mellan elever” skiljer sig 

från ”forskningsdiskurserna” genom att ha utgångspunkt både i den normativa diskursen som lagstiftningen 

avgör och till viss del i forskningsdiskurser. Att det handlar om en relation mellan offer och förövar kan ses som 

en självklarhet i ”myndighetsdiskursen” vilket inte är detsamma som i den ”socialkonstruktivistiska 

forskningsdiskursen”.  

Genom denna analys och teoretiska förståelse blir det tydligt att mer än rådande lagstiftning förmedlas genom 

dessa allmänna råd. Lagstiftningen kan även ses som förmedlande av samhällsnormer och strukturer en särskild 

makt att upprätt hålla dessa.  
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Delstudie III: Intersektionell 

analys 

I denna delstudie undersöks de utsagor från Skolverkets som studerades i den diskursanalytiska studien men 

avser fördjupa analysen av de samtida diskurserna genom att använda intersektionell teori som grund för analys. 

Både delar av den andra delstudiens analys och Skolverkets utsagor utgör grund för den intersektionella 

analysen. I denna analys särskilt fokuseras särskilt på meningsskapande skillnaderna kön, klass, etnicitet och 

sexualitet samt förståelsen av dessa och intersektionerna dem emellan undersöker.  

Ett intersektionellt perspektiv på Skolverkets 

texter om våld i skolan 

Genom att Skolverket (2012) valt att lägga fokus på hanteringen av skolvåld till en betydande del med 

utgångspunkt i diskrimineringslagen (2008:567) följer att ett stort utrymme ges åt de meningsskapande 

skillnader den tar upp. Av detta följer att vad en kränkning är generellt ges mindre utrymme och diskriminering 

får en större del av verklighetsbeskrivningen. Fragmentering och kategorisering har enligt de los Reyes och 

Mulinari (2010, s. 52) lett till en kunskapsbild som lägger för stor vikt vid och naturliggör skillnader på 

bekostnad av en förståelse för de processer som skapar olikhet och ojämlikhet.  Därför menar jag att 

skillnadernas diskurs kännetecknas av att skillnader får stort förklaringsvärde av när en ”kränkning” sker. Detta 

sätts dock inte i ett större sammanhang av maktstrukturer och status som på lokal nivå kan påverkas av faktorer i 

närmiljön eller att kränkningar kan ske på helt andra grunder. Jag menar att strukturen gör att en rangordning av 

kränkningar kan ske som inte beror på inblandade individers och gruppers upplevelse utan utgår ifrån om det 

handlar om skillnader eller inte. Viktigt är även det dikotoma förhållandet som i texten skapas mellan 

”diskriminering, trakasserier och andra kränkningar” och ”likabehandling”. I Skolverkets allmänna råd: Arbetet 

mot diskriminering och kränkningar (Skolverket, 2012) läggs ett stort fokus på diskriminering. Jag skulle vilja 

argumentera för att det finns en stark diskrimineringsdiskurs. Diskrimineringsdiskursen omfattar ett begränsat 

antal meningsskapande kategorier vars validitet hävdas utifrån Diskrimineringslagen (2008:567). 

Skillnad på skillnaderna 

Vilken typ av skillnad som antas vara en viktig grund för kränkningar värderas olika i Skolverkets allmänna råd: 

Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling (2012). Att ålder och könsöverskridande identitet och 

uttryck värderas annorlunda än övriga diskrimineringsgrunder menar jag blir synligt med formuleringen att 

”Ingenting hindrar dock att verksamheterna även arbetar med diskrimineringsgrunderna ålder samt 

könsöverskridande identitet eller uttryck.” (Skolverket, 2012, s. 20) angående det främjande arbetet.  

Osynliga skillnader 

Samtidigt som vissa skillnader sätts i fokus nämns inte en skillnad som ofta visat sig betydelsefull i sociologiska 

studier, nämligen elevers och personals sociala bakgrund och tillgång till symboliska och materiella resurser. 

Begrepp som blir diskursivt viktiga genom sin frånvaro. Klass och socioekonomisk status är meningsskapande 

skillnader som det är relativt vanligt att man i forskning tar upp som variabler eller faktorer som påverkar den 

skolvåld mellan elever (se frågeställning C). Dessa meningsskapande kategorier finns inte i Skolverkets 

allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkningar (Skolverket, 2012).  
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Politisk tillhörighet är också en möjlig meningsskapande skillnad som osynliggörs som jag ser skulle kunna ha 

betydelse om det är skillnader som avgör vem som utsätts för ”kränkningar” och hur dessa ska åtgärdas men som 

jag menar osynliggörs i och med att en listning av viktiga meningsskapande skillnader utesluter den. 

Särskiljande och kategoriserande  

Skolverket (2011a, s. 205f) drar i sin forskningsgenomgång av anti-mobbningforskning slutsatsen att den i 

många fall är ”könsblind”. Bland annat ska forskare ha utgått ifrån aggressivitet bland pojkar och forskning har 

bedrivits om mobbning bland pojkar. De menar även att föreställningar om flickor som vinnare i 

utbildningssystemet osynliggör de flickor som har problem med skolan eller annat. Skolverket (2011a) skriver 

att genusperspektivet är märkbart frånvarande i många pedagogiska studier om barn och unga i skolsvårigheter. 

Samtidigt kommer de utifrån studier som tagit hänsyn till skillnader mellan könen när det handlar om mobbning 

fram till att antimobbningsarbete måste utföras ”genussensitivt” (se Skolverket, 2011a, s. 205).  

Vid analysen av Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkningar (Skolverket, 2012) blev 

den centrala vikten av särskiljandet som del av diskursen tydlig. De meningsskapande skillnader som utan att 

problematiseras används frekvent Skolverkets (2012, t.ex s. 8, 9, 12, 13, 14, 17 m.fl.) allmänna råd med 

hänvisning till diskrimineringsgrunderna menar jag utifrån de los Reyes och Mulinaris (2010, s. 90) tolkning av 

intersektionalitet kan innebära en överfokusering på motsatsparen vilket leder till att komplexiteten inom och 

mellan varje motsatspar inte utforskas. De meningsskapande skillnader som räknas upp utan att problematiseras 

menar jag utifrån de los Reyes och Mulinaris (2010, s. 90) tolkning av intersektionalitet kan innebära en 

överfokusering på motsatsparen vilket leder till att komplexiteten inom och mellan varje motsatspar inte 

utforskas. Istället visar analysen att fokuset ligger på att diskriminering kan leda till att individer som anses 

tillhöra diskrimineringsgrundernas kategorier ytterligare pekas ut, definieras som ”den andre” och låses fast som 

tillhörande en kategori. 

Om dessa texter av Skolverket ska ses som uttryck för samma diskurs skulle det kunna innebära att det inom 

diskursen antingen finns ett stort utrymme för alternativa förståelser inom diskursen eller att det handlar en 

konflik inom diskursen.  

Skillnader och binära roller befästs 

Särskiljningen av individer och grupper definieras och identifieras i termer av diskrimineringsgrunder. På en 

nivå gör man en mycket tydlig sammankoppling mellan maktstrukturer på samhällsnivå och samspelet i 

skolmiljö. Detta skulle med vidare analys kunna leda till en differentierad bild av vad som pågår i relationerna på 

skolor. Utifrån det intersektionella perspektivet argumenterar jag dock istället för att detta oproblematiserade 

upprepande och uppradande av meningsskapande skillnader istället riskerar att normalisera de meningsskapande 

skillnader genom fokuset på dessa. De som identifierar sig som tillhörande olika grupper definierade av 

skillnader riskerar att påläggas egenskaper de inte upplever.  

En fördel med att dessa gruppidentiteter skapas och återskapas är att det möjliggör vad de los Reyes och 

Mulinari (2010, s. 35) kallar kollektiva handlingar vilket innebär att gruppen till exempel tar makten att 

omförhandlar tidigare villkor och ställer krav på en mer jämlik fördelning av symboliska och materiella resurser.  

Framhållandet av de specificerade diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder menar jag 

kan leda till att de uppfattas som likartade maktstrukturer, vilket inte behöver vara fallet. De los Reyes och 

Mulinari (2010, s. 40f) anser till exempel att makt utifrån kön, klass och etnicitet ofta uppfattas som mer likartad 

än den i själva verket är. De menar att formerna för förtryck och samarbete skiljer sig, till exempel kräver 

rasistiskt förtryck ett samarbete mellan män och kvinnor. På samma sätt menar jag att skillnaderna mellan de 

olika diskrimineringsgrunderna bör belysas då man föreskriver hur arbetet mot trakasserier ska utföras därför att 

detta påverkar förutsättningarna för att stoppa dessa. Till exempel hur man bör tänka kring 
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gruppsammansättningen eller hur man bemöter en grupp. Även i mer generella upplägg i undervisningen skulle 

ett fokus på maktstrukturer kunna göra att skolan ges förutsättningar att mer på djupet ta ställning till och hantera 

uttryck för samhälleliga maktstrukturers uttryck i klassrum, lärarrum och skolgårdar. Genom att inte beröra detta 

i det underlag som de allmänna råden utgör sker ett osynliggörande.  

Boys from families with a low social position may grow up in a culture where physical strength and the capability to 

defend oneself when insulted are valued, whereas these capacities may not be equally accepted in girls. Furthermore, high 

social status in society and higher education are more often associated with egalitarian gender role attitudes [Bryant, 2003; 

Morgan and Walker, 1983], which could mean that girls in families of high social status may more often be encouraged to 

defend themselves in the event of a threat or humiliation. The possibility that aggression at school partly may be an effect 

of certain socialization and upraising connected to social class needs further investigation. (Åslund, Starrin, Leppert & 

Nilsson, 2009, p. 10). 

Diskursivt görs binära kategorier, den kränkte och den som kränker (implicit i Skolverket, 2012 och betydligt 

mer explicit t.ex. Olweus, 1973 med mobbare och hackkycklingar) och bevaras och förstärks i både riktlinjer för 

skolor och genom flertalet forskningsstudier med utgångspunkt i Olweus mobbningsteorier grundade i 

aggressionsforskning. Detta skulle utifrån de los Reyes & Mulinari (2010, s. 24) teori att binära kategorier leder 

till naturalisering och hierarkisering av den rådande ordningen kunna innebära att genom att beskriva 

maktutövningen på det sättet förstärks ett sådant mönster. Om till deduktionen tilläggs att trakasserier och 

diskriminering av utvalda gruppidentiteter får stort utrymme blir frågan om vilket maktförhållande som förstärks 

relevant. Det blir med ett intersektionellt perspektiv relevant att undra vilka grupper som får makt och vilka som 

genom detta görs till subjekt för förtryck. Om till exempel en person tillhörande det Första ”könet” ”mobbar” en 

person av det andra ”könet” sanktioneras detta eventuellt av att vara den förväntade utkomsten menar jag är en 

möjlig slutsats av detta. 

Tvåkönad diskurs 

I Skolverkets (2012) allmänna råd Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling finns kön, tolkat i form 

av de binära kategorierna ”pojke” och ”flicka” samt ”man” och ”kvinna”. Samma förståelse finns även i 

Skolverkets rapport (2011:353) Utvärdering av metoder av mobbning som refereras i de allmänna råden 

(refererad i Skolverket, 2012, s. 19, 20, 28, 33, 34, 37).  

”Flickor” och ”pojkar” som kategorier används i Skolverkets allmänna råd (2012) på två ställen. I det ena fallet 

använder man dem i ett exempel på vad de kallar främjande arbete i exemplet ”Pojkar och flickor ges lika stort 

inflytande och utrymme i verksamheten.” (Skolverket, 2012, s. 12). Skolverket (2012, s. 33) menar med 

hänvisning till rapporten Utvärdering av metoder av mobbning (Skolverket, 2011:353) att ”flickor” är mer 

utsatta för nätmobbning än kategorin pojkar. ”Kvinna” och ”man” används endast i definitionen av 

diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck (Skolverket, 2012, s. 48). 

I dessa exempel visar analysen att myndighetsdiskursen om skolvåld uttryckt i berörd text omfattar 

uppfattningen att kön är en binär kategori, där de meningsskapande skillnaderna sammanfattas med begreppen 

”pojke” och ”flicka” eller ”man” och ”kvinna”. Ytterligare förtydligas att det handlar om en tvåkönad diskurs i 

diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck. Begreppet är hämtat ur Diskrimineringslagen 

2008:567 och Skolverket väljer i sina allmänna råd inte att problematisera begreppen.  Diskrimineringsgrunden 

förklaras av Skolverket (2012, s. 48) som följer: 

Med diskrimineringsgrunden könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig med sin 

biologiska könstillhörighet som kvinna eller man eller genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett 

annat kön. 
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I formuleringen impliceras att det finns gränser för vad ”man” respektive ”kvinna” är, vilka kan överskridas. 

Vilka gränser det handlar om definieras dock inte. Inte heller skrivs något om vad ett ”biologiskt kön” innebär. I 

vilka sammanhang dessa kategorier har betydelse uttrycks väldigt vagt i förhållande till att både 

diskrimineringsgrunden kön och könsöverskridande identitet och uttryck får i texten som helhet.  

Skolan utanför skolvåld 

Analysen pekar på att inte bara lagstiftningen är formulerad så att förmedlandet av normer kan blir svåra att se. 

Diskriminering, trakasserier och andra kränkningar i skolan skapas i texterna som något som Skolverket, 

skoladministrationen, andra lärare och vissa elever står utanför. Genom att systematisera hur anmälningar och 

åtgärder ska utföras förmedlas att händelser kan anmälas till eller upptäckas av den utomstående neutrala 

skolpersonalen eller ledningen. Att en struktur av förtryck på en skola innebär att både elever och personal är 

delaktiga i maktutövningen utesluts därigenom diskursivt som en möjlig verklighet. För att motverka kränkning 

från personal menar Skolverket (2012, s. 15). att personal kan diskutera ”gränserna mellan befogade 

tillrättavisningar och kränkande behandling” Lärare ska alltså fostra men på rätt sätt, annars kan en kränkning 

utföras. I Skolverkets texter skapas lärare som subjekt som kan och ska lärare styra sig själva att inte kränka. 

En utpekad men bortvald grupp 

”Bestämmelser i diskrimineringslagen och skollagen förbjuder diskriminering och kränkande behandling. De 

ställer krav på att verksamheterna bedriver ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter 

och möjligheter samt för att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling.” (Skolverket (2012, 

s. 8) och ”Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i 

verksamheten och behöver inte utgå från identifierade problem i verksamheten.” skriver Skolverket (2012, s. 

10). Skolverket (2012, s. 12) skriver vidare att det främjande arbetet ska omfatta ” omfattar 

diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell 

läggning”. Den meningsskapande skillnaden eller gruppidentiteterna formulerade som ”personer med 

könsöverskridande identitet eller utryck” formuleras utifrån den norm som skapar ojämlikheten och ”den andre” 

i övriga fall men inte för det främjande arbetet.  

Könsöverskridande formulerar i sig att personen överskridit en norm och formulerar överskridandet som en del 

av identiteten. En alternativ formulering skulle kunna vara ickekonformitet med könsnormer. En annan möjlig 

formulering skulle kunna vara att liksom vad gäller sexualitet som diskrimineringsgrund formulera sig öppet så 

att kön synliggörs som spektra istället för det vanligt förkommande dikotoma förhållandet man-kvinna. Ett sätt 

att formulera sig skulle kunna vara i termer av genus, som till exempel ett allmänt diskrimineringsförbud i 

förhållande till kränkningar relaterade till alla former av uttryck relaterade till ”klassiska” kvinnor- och 

mansroller.  

I detta fall, gällande formuleringen ”personer med könsöverskridande identiteter eller uttryck” har jag valt att 

använda mig av exempel och förslag utanför min empiri för att synliggöra att det finns en uppsjö alternativa 

formuleringar som osynliggörs alternativt omöjliggörs av den rådande diskursen. Det blir alltså nödvändigt att gå 

utanför diskursen för att kunna peka på densamma.  

Den grupp som i diskursen formulerar med meningen ”personer med könsöverskridande identitet eller uttryck” 

väljer man av i texten oförklarade och oproblematiserade skäl att särskilja genom att (liksom vad gäller 

diskrimineringsgrunden ålder) skriva att det inte finns hinder för att arbeta främjande för att förhindra 

kränkningar av denna grupp. I de andra fallen av diskrimineringsgrunder sälls krav på att skolan arbetar 

främjande mot kränkningar.  

Utklassning 

Klass, socioekonomisk status med flera är benämningar på placering i förhållande till bland annat ekonomiska 

resurser som ofta i studier använts för att se skillnader (t.ex. Broberg, Ivarsson, Arvidsson & Gillberg, p. 366, 
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talar om ”social class”, Osbeck, Holm & Wernersson, 2003, s. 9, skriver bland annat om ”klass” som kategori, 

Åslund, Starrin & Leppert, p. 2 använder begreppet ”socioeconomic status”). Genom att välja ut vilka individer 

som främst eller troligast är offer för ”kränkningar” ger Skolverket (2012) en bild av vilka förklaringar som är 

giltiga. Klass blir genom att det inte alls nämns osynligt som statusbärande skillnad.  

Sammanfattning av den intersektionella analysen  

Vilken betydelse får diskurserna om skolvåld från ett intersektionellt perspektiv? 

Utifrån studiens intersektionella analysen dras slutsatserna att diskurserna om skolvåld i de studerade texterna 

har betydelse ur ett intersektionellt perspektiv. I diskurserna definieras och kategoriseras inte bara beteenden och 

handlingar utan även gruppidentiteter. Kön, klass, etnicitet och sexualitet ges innehåll och värderas. Vad som 

kallas ”könsöverskridande identitet eller uttryck” konstrueras som avvikande och sårbart men mindre viktigt att 

främja likabehandling i förhållande till. Klass som i intersektionell teori ses som en viktig och statusbärande 

konstruktion som avgör tillgång till makt och resurser konstrueras genom att det inte omnämns som oviktigt för 

förståelsen och åtgärdandet av skolvåld enligt Skolverkets allmänna råd (2012).  

Kanske skulle man utifrån detta kunna tala om en ”skillnadernas och likabehandlingens diskurs”? Denna diskurs 

skulle kunna ses som nödvändig att konstruera för att förklara den motsägelsefulla relationen till makt och 

maktrelationer som kan ses i Skolverkets (2012) allmänna råd. Mest centralt i denna diskurs kan sägas vara 

befästande av de meningsskapande skillnader som ”skyddas” genom diskrimineringslagstiftningen och kraven på 

likabehandling trots erkännandet av den strukturella ojämlikheten. 

Inom intersektionell teori antas makt bemöts av olika former av motmakt. Detta konstrueras inte som en del av 

det skolvåldet i texterna. Skolvåldet konstrueras istället som en situation där antingen total maktobalans råder 

eller där det lämnas öppet om det eventuellt kan röra sig om ”trakasserier”, ”diskriminering” eller ”annan 

kränkning” även om våldet bemöts.  
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Slutdiskussion 

Här kommer studiens viktigaste slutsatser från de tre delundersökningarna att presenteras. Här följer också en 

kort sammanfattning av den metodreflektion som diskuterades i teori och metoddelarna av uppsatsen. Sist 

föreslås några forskningsfrågor som väckts utifrån studiens resultat. 

Studiens resultat och diskursanalytiska slutsatser 

Utifrån studiens första forskningsfråga (A) har dominerande diskurser om skolvåld i vetenskaplig diskurs genom 

genealogisk diskursanalys. Denna har utmynnat i en beskrivning av ett utsnitt av det diskursiva fältet. 

Utifrån andra frågeställningen (B) har studiens avsikt varit att beskriva diskursen om skolvåld utifrån texter av 

Skolverket vilket utförts utifrån diskursanalytisk metod inspirerad av Foucault. 

I en avslutande del (C) problematiseras det diskursiva fältet skolvåld mellan elever uttrycks i texten Skolverkets 

allmänna råd: arbete mot diskriminering och kränkande behandling (Skolverket, 2012) utifrån ett 

intersektionellt perspektiv med fokus på meningsskapande skillnader (bl.a. kön, klass, etnicitet och sexualitet). 

I den genealogiska studien fanns det diskursiva fältet skolvåld mellan elever vara förstått utifrån något skiftande 

diskurser inom forskarsamhället. Mest framträdande var ”Olweus-diskursen”, vilken tycks äga ett stort 

sanningsanspråk inom fältet. De diskurser som inte underordnar sig denna diskurs tvingas ändå att förhålla sig 

till ”Olweus-diskursen” och hävda sin rätt gentemot denna. Ett undantag kan formuleras i en del feministiskt 

inriktad forskning där förståelsen av skolvåldet ibland förstås utifrån samhällsstrukturer och maktordningar.  

I diskursanalysen av texten Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkningar (Skolverket, 

2012) omfattar diskurser med tydlig anknytning till politik och juridik. Diskursen fanns vara strakt inriktad mot 

administration, fostran och meningsskapande skillnader.  

Ur ett intersektionellt perspektiv kan normer och meningsskapande skillnader förstås som tydliga element i 

texten och att förhållningssättet till dessa i många fall skulle kunna verka reproducerande av maktordningar.  

Utifrån alla de texter som legat till grund för analyserna i denna studie har tecken för att det finns en ”diskurs om 

systematiskt skolvåld” vilken har förtydligats och begreppsliggjort.  

Genom besvarandet av de tre frågorna i delstudier fullföljs studiens syfte.  

Skolvåldet mellan elever ses i forskning ur ett mångfald perspektiv och problematiseras mer utifrån skälen till att 

det förekommer, vad som sker, vilka som är inblandade, hur dessa påverkas, var det förekommer med mera. 

Skolverkets texter är normativa och talar om hur något bör göras och är bitvis konkret i sina råd men definierar 

en rad problem snarare än problematiserar hur dessa bör ses eller förstås. En djupare analys av de konkreta råden 

antyder att Skolverket har en rad bestämda uppfattningar om vad som är verksamt för att förhindra skolvåld. 

Detta har dessa texter gemensamt med en del av forskningsartiklarna. 

Vad ses våld i skolan som och hur förstås det? Våld förstås i de studerade utsagorna som bland annat fysiska, 

verbala, elektroniska och institutionaliserade handlingar som oberoende av aktörens intentioner skadar någon 

annan fysiskt, psykiskt eller socialt. Delstudie I antyder att skolvåld i ”forskningsdiskurserna” främst ses utifrån 

det mobbningsbegrepp (även ”bullying”) som främst blivit utbrett genom texter publicerade av psykologen och 

aggressionsforskaren Dan Olweus och ”Olweus-diskursen”. Nya perspektiv i forskningen som vuxit fram och 

kanske kan anses ha formulerat nya diskurser ser skolvåld som bland annat feministiska perspektiv och 

socialkonstruktivism och våld i skolan som utryck för samhällsnormer utförs i det sociala sammanhanget skola. I 
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delstudie II fanns ”forsknings diskurserna” och ”myndighetsdiskursen” fanns ha gemensamma nämnare där 

analysen visar att ”forskningsdiskurserna” är ett vanligt förekommande inslag i ”myndighetsdiskursen” genom 

vilken ”mobbning” görs till en del även i ”myndighetsdiskursens” förståelse av skolvåld mellan elever. I 

delstudie III fanns en ”skillnadernas och likabehandlingens diskurs” vara viktig att konstruera för att beskriva 

diskursen i Skolverkets publikationer ut ett intersektionellt perspektiv.  

Hur ses maktaspekten av skolvåld, vad är skolvåld och vad anses sant om det? I de studerade 

forskningsutsagorna ses ofta makt som något mellan en starkare förövare eller ”mobbare” och ett svagare offer, 

ett slags makt som beskrivs och i enstaka fall analyseras som ett fenomen främst på mikronivå. Den forskning 

som utgår ifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv lyfter i flera fall maktaspekten av skolvåld till en 

samhällsnivå där strukturell maktföredelning utgör en del av hur detta konstrueras.  

I de analyserade texterna utgivna av myndigheten Skolverket (2010; 2011a, 2011b; 2012) ses en maktaspekt på 

samhällsnivå genom förståelsen av ”trakasserier” som en form av kränkning som har koppling till någon av de 

meningsskapande skillnader som tas upp i diskrimineringslagen (SFS, 2008:567). Denna maktaspekt är dock 

inget som problematiseras eller reflekteras över från Skolverkets sida.   

Ingår forskningens och policydokumentens utsagor om skolvåld mellan elever i samma diskurs? Att skolvåld 

förstås på delvis olika sätt av forskare och Skolverket kan tyckas givet utifrån det socialkonstruktivistiska 

antagandet att en diskurs tillhör en finns och skapas i en viss kontext. En del av vad som kan verka vara 

skillnader mellan diskurser kan vara skilda intressen hos utsagornas författare. Utifrån dessa kan försiktighet i 

jämförelsen av diskurserna eller meningssystemen vara påkallad då dessa intressen inte tydligt synliggörs i just 

de analyserade utsagorna. 

Undersökningens viktigaste slutsatser 

Denna studie har lett till ett omfattande underlag för analys och även en omfattande mängd tolkningar har gjorts. 

De viktigaste slutsatserna utifrån studiens syfte och överraskande resultat summeras under denna rubrik. 

De viktigaste slutsatserna om framväxten av konstruktionen skolvåld mellan elever handlar om att ”Olweus-

diskursen” som överlever och skapar mening trots genealogiska förändringar, till exempel att postmoderna, 

feministiska och socialkonstruktivistiska perspektiv fått genomslag under åttio-, nittio- och tiotal. Kanske kan de 

gamla perspektiven om de lever kvar och har starkt fäste leda till att nya lösningar förhindras. Studierna till 

underlag till den genealogiska undersökningen kan tolkas som att en diskursiv kamp pågår då Olweus både 

refereras, citeras och publiceras och hans perspektiv därmed riskerar att befästas. Samtidigt publiceras studier 

med utgångspunkt med socialkonstruktivistiska och feministiska perspektiv där mycket lite av Olweus 

individfokuserade ”vicitim-bully” perspektiv kan återfinnas. 

Studiens viktigaste diskursanalytiska slutsatser är att vissa diskurser framträtt som viktiga att konstruera för 

förståelsen av våld mellan elever i skolan. Vid en djupare analys kan dessa ses som ingående i vad jag vill kalla 

”systematiskt skolvåld”. Trakasserier och kränkningar utförs systematiskt menar jag utifrån intersektionellt 

perspektiv då de på olika kan vara kopplade till ”maktordningar” (se t.ex. Snellman, 2007, de los Reyes, 2011 & 

Osbeck, Holm & Wernersson, 2003), alltså är delar av ett större system som ordnar maktfördelningen i skolan. 

Våldet mellan elever kan ses som systematiska genom att det som det konstrueras i de studerade utsagorna riktas 

mot samma individ eller grupp upprepat eller över tid. Våldet kan tolkas som systematiskt på mikro-, meso- och 

makronivå genom den kontext våldet utförs, varför våld mellan elever i skolmiljö kan vara systematiskt även om 

det inte upprepas mot samma person genom att utövaren riktar sig mot en systematiskt utsatt grupp och angriper 

den stigmatiserade egenskapen, till exempel könet. Att utöva våld utesluter inte att man även utsätts för våld och 

vice versa. Skolvåldet ses som en underkategori till våld generellt som urskiljas och definieras som något särskilt 
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i denna studie med syfte att möjliggöra jämförelser med våld utanför skolan och för att denna specifika kontext 

ska kunna analyseras utifrån de särskilda omständigheter som påverkar detta våld. Denna diskurs kan ses som ett 

begreppsliggörande av innebörden av vad som i utsagorna kallas bland annat ”bullying”, ”sexual harassment”, 

”kränkningar” och ”trakasserier”. ”Diskursen om systematiskt skolvåld” tar hänsyn till och till skillnad från 

”Olweus-diskursen” och ”myndighetsdiskursen” inte osynliggör maktaspekter av våldet mellan elever i skolan.  

Som intersektionellt viktiga ses i denna studie skillnadsskapande (utifrån meningsskapande skillnader). Utifrån 

vilka begrepp kan ”det intersektionella” analyseras? En intersektionell slutsats är att i ”myndighetsdiskursen” 

exkluderas viktiga diskursiva begrepp som skulle kunna ge en sammansatt förståelse för det diskursiva fältet 

utifrån maktaspekter och intersektionerna mellan de studerade meningsskapande skillnaderna. Min slutsats av 

den intersektionella analysen är det finns tecken på att en ”skillnadens och likabehandlingen diskurs” utgör det 

sammanhang som i dokumenten är bas för hur kön, klass, etnicitet och klass ska förstås, döljas och konstrueras i 

de studerade utsagorna från Skolverket. Diskursen är ett möjligt sätt att förstå den motsägelsefulla relationen till 

makt och maktrelationer som kan tolkas ur Skolverkets (2012) allmänna råd. En möjlig tolkning utifrån texten är 

att befästande av de meningsskapande skillnader som ”skyddas” genom diskrimineringslagstiftningen och krav 

på likabehandling trots att den strukturella ojämlikheten konstateras genom användandet av 

diskrimineringsgrunderna som grunder för arbetet mot ”kränkningar” är centrala för meningssystemet på vilket 

texterna bygger. 

Metodreflektion 

Kombinationen av de tre olika metoderna kan vara förvirrande för läsaren men har varit nödvändig för att 

fördjupa diskursanalysen och skapa tillräcklig teoretisk förankring för en metodisk genomgång av de utsagor 

som analysen grundar sig på. För att balansera upp att metoderna är mycket teoretiska har de konkretiserats med 

frågeställningar i varje del. Leder metoden till en rimlig och trovärdig analys? Används metoderna och teorin på 

ett sätt som leder till ett rimligt och trovärdigt resultat? För att kunna uttala sig om diskurser skulle man kunna 

argumentera för att det vore lämpligt att utgå från ett större antal utsagor. I denna studie har syftet dock varit att i 

delstudie ett finna diskursiva tecken över tid och för detta syfte menar jag att metoden från sökande av litteratur 

till analys är adekvat för syftet. Genom de tre olika metoder har tecken på olika diskurser på samma diskursiva 

fält kunnat studeras och intersektionella innebörder kunna formuleras. Andra metoder hade inte på samma sätt 

kunna uppfylla studiens syfte.  

Fortsatt forskning 

Vid vidare studier på området är förhoppningen att möjliggöra ett avstamp i denna studies avgränsningar och 

därigenom gör jämförelser och starkare analyser av närliggande fält.  

Några vidare forskningsfrågor som väckts genom utförandet av denna studie är vilken betydelse språket har för 

den diskursiva praktiken på skolor i Sverige och andra länder, verksamheters tillämpning av policydokument och 

hur påverkar ”diskurserna om systematiskt skolvåld” interagerar med individers upplevelse av det.  

Detta skulle till exempel kunna genomföras som en deltagande observation, en etnologisk studie eller en 

intervjustudie där både elever och personal på skolor ges utrymme att ge sitt perspektiv på området. Interaktioner 

i skolmiljö vore intressanta att studera för att se hur normer och social kontroll kan ges mening och upprätthållas 

bland unga i samhället. Detta skulle vara intressant att ställa i relation till de diskurser som jag menar begränsar 

vad som är meningsfullt att tala om i forskning och styrdokument. Är diskurserna de samma eller existerar de 

diskursiva fälten på ett sådant sätt att de inte interagerar med varandras reproduktion av meningssystem eller 

normer? 
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En annan vidare utveckling av teorierna skulle kunna ske genom en mer omfattande dokumentstudie där ett 

större antal dokument från olika diskursiva fält undersöks utifrån Faircloughs och Foucaults diskursanalytiska 

modeller för att fördjupa kunskapen om det diskursiva fältet. En studie som där forskaren analyserar hur skolvåld 

respektive arbete mot skolvåld struktureras på olika skolor förstås av elever och lärare vore intressant för att 

vidare se hur maktaspekterna av dessa sociala konstruktioner upplevs. Här skulle eventuellt mer av de los Reyes 

och Mulinaris (2010) teoretiska ramverk kunna tillämpas på ett intressant sätt.  

Ett forskningsprojekt som kan anses påkallat utifrån denna studies resultat är en analys av hur diskurser och 

diskursernas förändringar eventuellt interagerar med samhälleliga och politiska tendenser och förändringar på 

det diskursiva fältet.  
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Bilaga 1: Vetenskapliga 

publikationer till grund för den 
genealogiska analysen 

Här följer en lista på de studier som ingår i den genealogiska analysen. Publikationerna i den övre kolumnen är 

funna i databasen Academic Search Premier [ASP] med sökfrasen bully* AND school* AND Swed*, peer 

reviewed, full text, 1999 och framåt, på engelska vilket gav 37 sökträffar, varav alla i vetenskapliga tidsskrifter 

enligt Academic Search Premier. De står i ordning efter publicerings år och stigande. Gråmarkerad publikationer 

är ej del av analysen då de ej berör skolvåld alternativt inte är utförd till någon del i Sverige. I den undre 

kolumnen redogörs för doktorsavhandlingar funna via biblioteksdatabasen Libris med hjälp av sökfrasen ” 

bully* school* mat:(avhandling)” och avgränsat till de avhandlingar som fanns tillgängliga elektroniskt via 

Stockholms Universitets bibliotek. 

 

 Årtal 
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