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Abstract 
 
Detta är en teoretisk uppsats som engagerar en, av oss utförd, empirisk studie. I den teoretiska 

ansatsen diskuteras, beskrivs och lyfts hur språk kan ses som makt. Uppsatsen behandlar 

också hur språket konstruerar samhälleliga uppfattningar, hur det påverkar den sociala 

verkligheten samt sociala relationer. Den empiriska studien är en diskusanalys av begreppet 

likabehandling. Det empiriska materialet består av 19 av Göteborgs största grundskolors 

likabehandlingsplaner och urvalet har gjorts utifrån Göteborgs 21 stadsdelar. Syftet med 

denna undersökning är att levandegöra vår teoretiska ansats med ett konkret exempel.  

 

Metoder vi har använt oss av är diskursanalys. Här har vi arbetat med både kvalitativa och 

kvantitativa metoder, mer konkret argumentationsanalys och innehållsanalys. Vidare har 

perspektiven kritisk diskursanalys, diskurspsykologi samt intersektionalitet varit närvarande i 

såväl de teoretiskt förda resonemangen som i hur vi har tittat på, samt analyserat, vårt 

empiriska material.  

 
 
Slutsatsen är att diskursen om likabehandling, så som den ser ut idag, i allra högsta grad sätter 

gränser för vem som har rätt till likabehandling. Således påverkar språket även den sociala 

verkligheten för de individer som berörs av likabehandling och som ingår i den specifika 

kontexten grundskolan - en kontext som idag är inkluderande för vissa och exkluderande för 

andra. Istället för att främja likabehandling kan skolorna, via sina likabehandlingsplaner, till 

viss del sägas skapa det motsatta.   
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1. Disposition och förtydligande av hur uppsatsen bör läsas och förstås 
 
Då detta är en teoretisk uppsats avviker den på flera sätt ifrån hur de flesta är vana vid att en 

uppsats ”ska” se ut. Detta märks exempelvis genom att vissa delar som ska ingå, såsom 

diskussion och teorikapitel, avviker ifrån det vanliga sättet att skriva med avseende på 

struktur, innehåll och var i uppsatsen de presenteras. Dessutom inbegriper denna uppsats även 

en, av oss genomförd, empirisk studie. På så sätt kan man säga att denna uppsats är en 

kombination av två uppsatser. För att göra det enklare för opponenter och andra läsare att 

förstå upplägget av uppsatsen följer nedan en tydlig presentation av såväl struktur som 

innehåll för denna uppsats. 

 

Inledningsvis redogör vi för vad vår uppsats behandlar, vår problemformulering samt 

uppsatsens sociologiska relevans. Detta återfinns under rubriken ”Inledning”. Under rubriken 

”Syfte” förklarar vi vår ambition med uppsatsen och under rubriken ”Frågeställningar” vilka 

frågor som ska hjälpa oss att uppnå vårt syfte.  

 

Vidare följer ett Metod – och materialkapitel där vi förklarar urval av såväl vårt teoretiska 

material (det vill i vårt fall säga litteratur) som vårt empiriska material. Här beskrivs även 

litteraturens och empirins relevans för vår uppsats. Samtidigt presenteras även de perspektiv 

som legat till grund för hur vi tittat på vårt empiriska material då dessa kan anses klassas som 

specifika tillvägagångssätt. Dessa är kritisk diskursanalys, diskurspsykologi och 

intersektionalitet. 

Vidare redogör vi för vår metod som är diskursanalys samt de två inriktningar (metoder inom 

diskursanalys) som vi använt oss av i avkodning och analys av vårt empiriska material. Dessa 

inriktningar är innehållsanalys och argumentationsanalys. För att göra uppsatsen så 

genomskinlig som möjligt har vi även i detta kapitel valt att redogöra för hur vi kategoriserat 

olika företeelser i vårt empiriska material.  

 

Kapitlet ”Teoretisk ansats” syftar till att diskutera, beskriva och lyfta fram hur språk kan ses 

som makt, samt hur språket påverkar vår sociala verklighet och våra uppfattningar om det 

som ingår i denna sociala verklighet. Detta gör vi utifrån såväl teorier som egna resonemang. 

Här märks således den första avvikelsen ifrån den ”vanliga” uppsatsen. Avvikelsen är främst 

att vi som författare för egna resonemang utifrån olika teorier. Man kan tänka sig att vi för en 

tes som intresserar oss. Således är denna del ingen renodlad teoridel som syftar till att förklara 



 2 

hur vi analyserat empirin. Vissa av de teorier och teoretiker som omnämns här kommer inte 

ens att återkomma i analysen. Denna del kan också ses som en bakgrund till, och 

problemformulering inför, vår empiriska studie. Dock finns en separat rubrik som vi döpt till 

”Bakgrund för empirisk undersökning” när denna undersökning väl påbörjas. Vidare är 

kapitlet ”Teoretisk ansats” uppdelat i flertalet underrubriker för att underlätta förståelsen för 

våra teoretiska resonemang.  

 

I kapitlet ”Bakgrund för empirisk undersökning” görs en kort presentation av vad en 

likabehandlingsplan är och vad den innehåller. Vi gör även en presentation av 4 av de lagar 

och styrdokument som dessa likabehandlingsplaner återkommande hänvisar till.  

   

I kapitlet ”Presentation och analys” presentar vi vad vårt empiriska material visar. Detta görs 

främst i tabellform men också genom utdrag, från de olika likabehandlingsplanerna, i löpande 

text. Tabellerna och vad de visar presenteras var för sig samtidigt som en analys av varje 

enskild tabell följer direkt efter tabellpresentationen. Anledningen till detta tillvägagångssätt 

är att göra det enklare för läsaren att följa med i analysen. Härigenom slipper alltså läsaren att 

gå tillbaka till tabellerna för att förstå analysen. Vidare bygger analysen uteslutande på de 

teorier och metoder som redan presenterats.  

 

I kapitlet ”Sammanfattning och slutdiskussion” sammanfattas analysen av vår empiriska 

studie samtidigt som den kopplas samman med teoretiska ansatser genom diskussion. Således 

kan denna del ses som en förlängning av analysen om man vill. I denna del märks alltså 

återigen hur vår uppsats avviker ifrån hur vi är vana vid att en uppsats ”ska” se ut. Detta 

genom det nyss nämnda samtidigt som vi i denna del också tar upp nya eller andra saker som 

alltså inte nämnts i analysen. Det vill säga nya teorier, resonemang och exempel. Med ”nya 

teorier” menar vi att de inte nödvändigtvis förekommer eller behandlas i analysdelen. Dock är 

de inte helt nya då de presenterats i kapitlet ”Teoretisk ansats”. Att diskussionen väver in 

saker som inte finns i analysen beror på att uppsatsen är av teoretisk karaktär, där vi alltså för 

ett visst resonemang. Samtidigt ska den empiriska delen av vår uppsats ses som ett 

levandegörande exempel för våra resonemang. I denna del, sammanfattning och 

slutdiskussion, fortsätter vi med andra ord våra resonemang och försöker knyta ihop säcken.  

 

Vidare svarar vi under rubriken ”Slutsatser” på våra tre frågeställningar.  
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Sist men inte minst har vi under rubriken ”Reflektioner” problematiserat såväl vårt 

uppsatsskrivande som våra positioner som forskare. 

 

Om strukturen känns svårbegriplig kan man tänka sig denna uppsats som bestående av tre 

delar. Den första delen är teoretisk och det är här vi avser besvara den första frågeställningen. 

När uppsatsen går över till vår empiriska studie börjar den andra delen, som alltså är empirisk. 

Det är i denna andra del som vi avser besvara vår andra frågeställning. I och med rubriken 

”Sammanfattning och slutdiskussion” tar den tredje delen vid. Denna del karakteriseras av 

både empiri och teori. Det är också här som vi avser ge svar på vår tredje frågeställning.  
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2. Inledning 
 
Denna uppsats är i huvudsak en teoretisk uppsats där vi diskuterar hur språket påverkar vår 

vardagliga praktik. Detta görs genom en teoretisk diskussion om hur diskurser, det vill säga 

ramen för hur vi talar om vissa företeelser, konstruerar såväl samhälleliga uppfattningar och 

föreställningar som ojämlika maktrelationer. Samtidigt utgår vi ifrån ett konkret exempel där 

vi genom en empirisk studie undersöker diskursen kring begreppet likabehandling. Trots 

uppsatsens teoretiska karaktär har denna studie kommit att få stort utrymme häri.  

Det vi gör är alltså att vi diskuterar, beskriver, och belyser hur språk kan ses som makt samt 

hur språket påverkar vår sociala verklighet och uppfattningar om det som ingår i denna 

verklighet. Med social verklighet menar vi allt det som ingår i människans vardag såsom 

språk, relationer, identitetsprocesser, institutioner, normer och handlingar. Den sociala 

verkligenheten är alltså skapad av människan, det vill säga socialt konstruerad. 

 

Språket är nödvändigt för det sociala samspelet människor emellan. Det underlättar vår 

vardagliga interaktion, det vill säga möten människor emellan, samt vår organisering av ett 

gemensamt samhällsliv. Genom användandet av vissa ord, gester, kategorier etcetera skapar 

vi gemensamma referensramar vilka alltså underlättar vår kommunikation och samlevnad. 

Således behöver vi språket för att förstå varandra och fungera tillsammans och därför 

överglänser språkets positiva aspekter ofta dess negativa. Gemensamma referensramar som 

förespråkar ett visst sätt att tala om något kan översättas till diskurser. Genom diskurser 

framhålls ett specifikt sätt att tycka, tänka och agera i specifika sociala sammanhang. 

Samtidigt utesluts därmed andra möjliga tolkningar, alternativ och handlingar. Diskurser 

konstruerar därför normer för såväl språkliga begrepp som för individers handlingsutrymme 

och varande. Härigenom menar vi, i enlighet med flertalet diskursteoretiker, att språk skapar 

maktrelationer. Samtidigt är det först när man befinner sig i en situation där det talas över 

huvudet på en eller där man inte kan göra sig förstådd som man inser hur tätt språk och makt 

kan länkas samman. Av dessa anledningar blir det därför nödvändigt, samt högst sociologiskt 

relevant, att problematisera språkbruket som praktik. Vidare kommer diskurser generellt och 

likabehandling specifikt att diskuteras ur ett intersektionellt perspektiv då makt, 

maktrelationer och maktprocesser aldrig är endimensionell(a). 

 

Den empiriska studien är en diskursanalys av begreppet likabehandling. Här utgår vi ifrån 19 

likabehandlingsplaner samt de lagar och styrdokument som dessa planer upprättats utifrån. 
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Urvalet av planerna utgår ifrån Göteborg och stadens 21 stadsdelar. Vidare har urvalet gjorts 

på basis av den största grundskolan i varje enskild stadsdel. Således har vi ett bortfall på 2 

likabehandlingsplaner.  

Det är i Sverige lag på att samtliga utbildningssamordnare ska ha en likabehandlingsplan 

(Diskrimineringslagen 2008:567). Den sociologiska relevansen med avseende på urval av 

både begrepp samt kontext ligger således dels i att det endast är i utbildningssammanhang 

som likabehandlingsplaner är ett måste. Dessutom har vi valt att titta på en institution, 

grundskolan, som faktiskt inte är frivillig att delta i då vi i Sverige har skolplikt till årskurs 9. 

Diskursen om likabehandling, i vår kontext, kommer således att påverka individer som kanske 

hellre hade valt att inte ingå i den.      

 

3. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att belysa vikten av ett diskursivt förhållningssätt till och inom 

samhällsvetenskaplig och sociologisk forskning. Detta ämnar vi göra genom att beskriva 

diskursers betydelse för konstruktionen av den sociala verkligheten och sociala relationer. 

Vidare genomför vi en empirisk studie av diskursen för likabehandling där syftet är att 

undersöka innebörden av begreppet likabehandling. Vad menas med likabehandling, och vem 

har rätt till den? Den empiriska undersökningens övergripande syfte är dock att levandegöra 

vår teoretiska diskussion genom ett konkret exempel. 

 

4. Frågeställningar 
 
Hur påverkar språket konstruktionen av den sociala verkligheten? 

 

Hur ser konstruktionen för likabehandling ut i 19 av Göteborgs största grundskolor?  

 

Vilka sociala konsekvenser har konstruktionen av likabehandling?  
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5. Metod och material  
 
Vi har valt att kombinera en teoretisk ansats med ett empiriskt exempel. Detta har vi gjort för 

att illustrera våra teoretiskt uppbyggda resonemang. Med andra ord vill vi göra en komplex 

vetenskaplig inriktning, såsom diskursanalysen, mer lättbegriplig och förankrad i en konkret 

studie. Nedan följer således en presentation av vårt empiriska och teoretiska urval samt vårt 

metodologiska tillvägagångssätt för den empiriska studien. Vidare har vi valt att använda oss 

av både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

 

5.1 Urval av empiriskt material 
 
I Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever samt i Sveriges Diskrimineringslag (2008:567) står skrivet att varje 

utbildningsanordnare, det vill säga bland annat skolor och universitet, årligen ska upprätta en 

plan för likabehandling. För att komma åt diskursen för likabehandling har vi således valt att 

utgå ifrån dessa planer. Vårt urval har gjorts på basis av Göteborgs stad och dess 21 

stadsdelar. Vidare har vi valt att titta på likabehandlingsplanen för den största grundskolan 

inom varje enskild stadsdel. Likabehandlingsplanerna är hämtade ifrån de enskilda skolornas 

hemsida alternativt erhållna via email. Dessvärre har vi efter upprepade försök inte fått tag på 

alla likabehandlingsplaner, vilket ger ett bortfall på 2 stycken. Det empiriska materialet består 

således av 19 likabehandlingsplaner.  

Anledningen till att kontexten grundskola är intressant grundar sig på det faktum att vi i 

Sverige har skolplikt upp till årskurs 9. Således är det en institution som man inte med lätthet 

kan välja bort, vilket innebär att institutionens sociala miljö, liksom de diskurser som präglar 

den, kommer att påverka de individer som (inte nödvändigtvis har valt att) ingår i den. 

  

Förutom de 19 likabehandlingsplanerna har vi också granskat de lagar som dessa bygger på. 

Olika likabehandlingsplaner hänvisar till olika lagar, dock är de vanligast återkommande lag 

(2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever 

samt Skollagen (1985:1100). Det är också vanligt att likabehandlingsplanerna använder sig av 

andra styrdokument såsom läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lpo –94) och FN:s barnkonvention. Av avgränsande skäl, samt för att det är 

dessa fyra lagar/styrdokument som ständigt återkommer i likabehandlingsplanerna, har vi 

således valt att presentera endast dessa.   
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Det bör även tilläggas att då vi velat ge skolorna som står bakom dessa likabehandlingsplaner 

samma rätt till anonymitet som intervjupersoner har, så har vi i vår uppsats valt att referera till 

dessa genom bokstäverna A - S. Därför kommer skolorna inte heller att namnges i 

källförteckningen. Dock kommer dessa bokstäver endast att sättas ut i de fall då vi använder 

oss av direkta utdrag ur likabehandlingsplanerna.  

 

Sist men inte minst har vi valt att använda oss av material som redan finns i den empiriska 

delen av vår uppsats. Således har vi inte använt oss av intervjuer eller annat, av oss skapat, 

material för att undersöka diskursen om likabehandling. Anledningen är att vi i enlighet med 

diskurspsykologins metodologi (Phillips & Winther Jörgensen, 2000:117) till största möjliga 

mån velat undvika att påverka vårt material.  

 

5.2 Urval av teoretiskt material 
 
I denna uppsats utgår vi ifrån fem huvudböcker. Dessa är ”Diskursanalys som teori och 

metod” (Phillips & Winther Jörgensen, 2000, 2005), ”The practice of critical discourse 

analysis – an introduction” (Bloor & Bloor, 2007), Textens mening och makt – metodbok i 

samhällsvetenskaplig text – och diskursanalys (Bergström & Boréus, 2005), Diskursanalys i 

praktiken (Börjesson & Palmblad, 2007) och Intersektionalitet – kritiska reflektioner över 

(o)jämlikhetens landskap (de los Reyes & Mulinari, 2005). Dock kommer fler källor än dessa 

att användas till viss del.  

 

Fyra av våra huvudböcker behandlar diskurs som teori och metod. Dessa kommer därför att 

användas såväl i teoretisk ansats som i metodsammanhang. Dock kommer vissa att användas 

mer i det ena sammanhanget än i den andra. Således kommer de också, i detta metodkapitel, 

att presenteras i det sammanhang där de används mest. Medan de två förstnämnda böckerna 

(se ovan) presenteras under rubriken ”Diskursteori och diskursteoretiska perspektiv” kommer 

de efterföljande två att presenteras under rubriken ”Metodböcker”.  Vår femte bok, den som 

omnämns sist ovan, diskuterar intersektionalitet och vikten av ett intersektionellt perspektiv 

inom forskning. Denna bok kommer att presenteras under rubriken ”Diskursteori och 

diskursteoretiska perspektiv”. Här under en egen rubrik som heter ”Intersektionalitet”. Att 

denna bok ges en egen underrubrik samt mer utrymme än de andra beror på att då de fyra 

diskursböckerna till mångt och mycket för liknande resonemang så fokuserar 

intersektionalitetsbegreppet andra aspekter av makt och hur diskurser påverkar vår vardag.        
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5.3 Diskursteori och diskursteoretiska perspektiv 
 
Den diskursanalytiska bok som vi använt oss av mest i det teoretiska arbetet är Diskursanalys 

som teori och metod (Phillips & Winther Jörgensen, 2000, 2005). Denna bok, som vi har i två 

upplagor, har gett oss en grundlig förståelse för ett flertal olika diskursanalytiska 

förhållningssätt. I vårt teoretiska resonemang jämförs och diskuteras dessa förhållningssätt, 

men då vi genomför vår empiriska studie utgår vi främst ifrån Faircloughs kritiska 

diskursanalys samt Potter & Wetherells diskurspsykologiska inriktning. Dessa två inriktningar 

bör ses som våra forskarinställningar och perspektiv.  

  

Den kritiska diskursanalysen betonar vikten av ett kritiskt förhållningssätt till verkligheten 

och människans användning av språket. Det är endast genom en kritisk approach som det blir 

möjligt att hitta, samt avkoda, diskursens processer och maktskapande praktiker. Samtidigt 

måste diskursen placeras i en social kontext. I detta perspektiv existerar även sociala 

praktiker, strukturer, som är icke-diskursiva. Det kan exempelvis handla om institutioner 

vilka samverkar med diskursiva praktiker i skapandet och upprätthållandet av maktrelationer. 

(Phillips & Winther Jörgensen, 2005:67-68) Utifrån vår empiriska undersökning som utgår 

ifrån en institutionell social kontext, det vill säga grundskolan, anser vi denna inriktning vara 

högst relevant. Dessutom går den utmärkt att kombinera med diskurspsykologi, som även den 

erkänner den sociala kontexten samt icke-diskursiva praktiker som viktigt i sammanhanget 

även om skillnaden mellan dessa två dimensioner inte görs lika tydlig som i kritisk 

diskursanalys (Phillips & Winther Jörgensen, 2000:105).  

 

Diskurspsykologin fokuserar på hur identiteter uppstår, omformas och blir föremål för 

förhandlingar i sociala praktiker, vilket gör teorin intressant för oss då vi diskuterar vad 

diskursen för likabehandling innebär, i praktiken, för de individer den omfattar. Den blir 

också intressant med avseende på vilka grupper och individer som exkluderas. 

Diskurspsykologin menar även att människor, medvetet och aktivt, kan använda diskurser 

som resurser. På så sätt är människor både omedvetet bärare av diskurser samt användare av 

dem. (ibid)  

 

De två ovannämnda diskursanalytiska inriktningarna speglar vår egen uppfattning om makt 

och kan med fördel kombineras med ett intersektionellt perspektiv. Dessutom anser både 

Fairclough, Potter & Wetherell att diskurser är såväl konstruerade som konstruerande. Således 
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reproduceras ojämlika maktrelationer genom diskurser samtidigt som de också kan förändras 

genom diskurser. (Phillips & Winther Jörgensen, 2000:67-68, 105) Samspelet mellan diskurs 

och struktur samt ett stort intresse för social förändring genom diskursiv förändring är två 

saker som skiljer ovanstående teoretiker ifrån andra diskursteoretiker.  

 

Vidare har vi använt oss av boken ”The practice of critical discourse analysis – an 

introduction” (Bloor & Bloor, 2007). Denna bok engageras främst i våra teoretiska 

resonemang men kan även sägas ligga till grund för hur vi har undersökt vår empiri. Eftersom 

denna bok fokuserar kritisk diskursanalys kan den alltså kopplas till en av våra valda 

forskarinställningar som nyss beskrivits. Såldes fungerar denna bok bra ihop med boken 

”Diskursanalys som teori och metod” (Phillips & Winther Jörgensen, 2000, 2005).   

  

5.3:1 Intersektionalitet  

 
Boken Intersektionalitet – kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap (2005) av de los 

Reyes & Mulinari är den bok som vi har valt för att introducera samt förklara begreppet 

intersektionalitet som alltså utgör en av våra tre forskarinställningar. Vi har även kompletterat 

med en artikel skriven av genusforskaren Nina Lykke samt gjort kopplingar till 

diskurspsykologi. 

 

En individ ingår i flertalet olika sociala sammanhang och innehar därmed olika 

subjektspositioner. Subjektspositioner kan ses som delar av ens identitet såsom exempelvis 

jude, vit, medelålders, man och heterosexuell. Dessa positioner ingår också i olika sociala 

kategorier såsom religion, ras, ålder, kön, sexualitet etcetera. Även om alla subjektspositioner 

kanske inte är relevanta i just en specifik situation så innehar en individ alltid flera 

subjektspositioner samtidigt (Phillips & Winther Jörgensen, 2000:106). Exempelvis är en vit 

man både vit och man på en och samma gång. De båda subjektspositionerna konstruerar 

varandra och kön är således alltid rasifierat, liksom ras alltid är bekönat. (de los Reyes & 

Mulinari, 2005:10) Med andra ord är skapandeprocesserna dialektiska och ingen människa 

enbart sitt kön eller sin hudfärg. Det är just detta som ordet ”intersection” (vägkorsning) i 

detta sammanhang syftar till. Intersektionalitet kan alltså något förenklat sägas handla om hur 

olika positioner och maktstrukturer korsar, eller skär in i, och konstruera samt påverkar 

varandra. (Lykke, 2005)  
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En individs många olika subjektspositioner skapas, omskapas och upprätthålls dagligen 

genom sociala relationer och vardaglig interaktion människor emellan (Phillips & Winther 

Jörgensen, 2000:104, de los Reyes, 2005:23). Således kan jaget med innefattande 

subjektspositioner inte betraktas som isolerat eller autonomt, utan bör alltså ses som socialt 

och diskursivt konstruerat (Phillips & Winther Jörgensen, 2000:105). Utifrån detta måste 

därför även identiteter ses som relationella och instabila. Däremot menar vissa 

diskursteoretiker att man ibland som individ kan välja att göra en tillfällig tillslutning. Att 

man i vissa situationer kan låta en av subjektspositionerna ta större plats än de övriga och 

därmed undertrycka de andra delarna av identiteten. (ibid:107) På detta sätt kan man för 

stunden identifiera sig med endast en social kategori, och genom denna identifikation och 

inkludering vinna fördelar. Härigenom kan man alltså se diskurser som resurser, ett sätt för 

individer att tillskansa sig privilegier och makt (ibid:105,114).  

Såväl diskursteoretiker som intersektionalitetsteoretiker menar att det enda sättet att förstå en 

individ på är genom att placera individen i en social och historisk kontext. Vidare menar de 

senaste att det endast är då som man kan se vad individen har för möjligheter att tillskansa sig 

makt utifrån rådande ideologi, ekonomisk samhällssituation och samhällets organisering (de 

los Reyes & Mulinari, 2005:23). 

 

Intersektionalitetsbegreppet har skapats av kritiker och motståndare till de många 

forskningsfält och politiska fält där man väljer att fokusera på, samt lyfta fram enbart en viss 

position, en social kategori (de los Reyes & Mulinari, 2005:15). Inom dessa fält ger man en 

specifik kategori en hegemonisk karaktär, det vill säga att den får en ledande och privilegierad 

ställning (Phillips & Winther Jörgensen, 2000:39). Följaktligen ges olika sociala kategorier 

och subjektspositioner olika social status. Således kan man säga att effekten av vissa 

vetenskapliga och politiska diskurser är att en grupps intressen främjas på bekostnaden av en 

annan grupps (ibid:116). Inom marxismen väljer man till exempel att se klass som en 

viktigare kategori än andra, och inom feminismen prioriteras kön (Lykke, 2005). Utifrån 

dessa forskningsfält och politiska perspektiv ter sig makt ofta som en endimensionell och 

fixerad struktur, och motsättningar som arbete/kapital och manligt/kvinnligt ges större 

betydelse än andra motsättningar och relationer. Förespråkare för användandet av ett 

intersektionellt perspektiv menar att en endimensionell syn på makt leder till normativa 

föreställningar där ”man på förhand kan bestämma vilken typ av relationer av 

över/underordning som är viktigast och vilka som är av perifer betydelse”. (de los Reyes & 

Mulinari, 2005:90). Detta leder oundvikligen också till ett dikotomiskt tänkande och en risk 
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för essentialism (ibid). Det vill säga att människor fastnar i stereotypa och naturliggjorda 

positioner och relationer, med små möjligheter att ta sig ur dem. Vidare menar 

intersektionalitetsteoretiker att den endimensionella synen på makt är något förenklad och 

också felaktig, då sociala kategorier, som tidigare nämnt, aldrig går att separera från varandra 

(de los Reyes & Mulinari, 2005).  

 

Som forskare med ett intersektionellt perspektiv vägrar man alltså att sätta en maktstruktur 

framför en annan och på så sätt bortse ifrån diskursers och identiteters instabilitet, rörlighet, 

och därmed även dess förmåga att förändras. Tvärtom så vill man istället synliggöra de 

processer i vilka sociala kategorier, genom språkbruk och sociala praktiker, görs i vardagen 

liksom hur dessa processer skapar maktrelationer och ojämlikhet (Lykke, 2005). Genom 

användandet av begreppet intersektionalitet, liksom intersektionell teori och metod vill man 

också lyfta fram att det inte går att addera, plussa på, subjektspositioner och maktrelationer då 

dessa alltid skär in i varandra (de los Reyes & Mulinari, 2005:24). Ett intersektionellt 

perspektiv öppnar även upp för ett ifrågasättande av gamla sanningar och självreflexivitet då 

varken kunskap eller forskare är fri från påverkan av styrande diskurser, institutionella 

praktiker och maktrelationer som bestämmer när, var, hur och vad som ska produceras i 

kunskapsväg. (ibid:14) 

 

Utifrån samtliga ovanstående aspekter är det enligt oss högst väsentligt att införliva ett 

intersektionellt perspektiv inom sociologisk forskning, speciellt i samband med 

diskursanalyser. Vi kommer därför, i vår empiriska studie, att studera vårt material genom 

intersektionella glasögon. 

 

5.4 Metodböcker 
 
För avkodningen av vårt empiriska material har vi främst valt att använda boken Textens 

mening och makt – metodbok i samhällsvetenskaplig text – och diskursanalys (Bergström & 

Boréus, 2005). Samtliga fyra diskursanalytiska böcker vi använt redogör för olika 

metodologiska tillvägagångssätt. Dock är Bergströms & Boréus bok (2005) den mest 

omfattande. Samtidigt tillhandahåller den både enkla och mer konkreta analysredskap. Det är 

i denna bok som våra metoder, innehållsanalys och argumentationsanalys, beskrivs. De andra 

böcker som vi har valt att använda oss av i metodsammanhang är The practice of critical 

discourse analysis – An introduction (Bloor & Bloor, 2007) som vi alltså redan presenterat, 
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samt Diskursanalys i praktiken (Börjesson & Palmblad, 2007). Denna sistnämnda bok tar upp 

flera tips på hur man bör förhålla sig till sitt material i diskursanalyser, samt förslag på vad 

man kan titta på och på vilket sätt.  De metoder vi har valt att använda oss av presenteras mer 

ingående under rubrikerna som följer nedan.  

 

5.5 Diskursanalys  
 
Då man vill undersöka diskurser vetenskapligt gör man en så kallad diskursanalys. Denna kan 

se ut på flertalet olika sätt, precis som det finns flera olika sätt att genomföra och avkoda 

intervjuer på. Vissa diskursteoretiker fokuserar på diskursers uppbyggnad och struktur, det 

vill säga diskursers språkliga karaktär. Det man undersöker då är olika representationer, det 

vill säga betydelser, som görs gällande av olika fenomen, kategorier etcetera. Här kan man 

exempelvis titta på hur en viss föreställning blir till och legitimeras (Börjesson & Palmblad, 

2007:24). Man kan också undersöka vilka representationer som inte görs av olika fenomen, 

kategorier etcetera. (ibid:10-13) Intressant är att undersöka vilka kategorier som görs gällande 

i vissa kontexter och vilka som inte omtalas trots att de existerar i vardagstal (Kroger & 

Wood, 2000:105). Varför saknas en representation av dessa kategorier? (Börjesson & 

Palmblad, 2007:10) Vi använder oss av samtliga ovanstående tekniker för att få en överblick 

av hur man talar om likabehandling och vem som har rätt till likabehandling. Detta gör vi 

genom att titta på de kategorier som likabehandlingsplanerna, tillsammans med de lagar och 

styrdokument som dessa bygger på, definierar. Dessutom tittar vi på hur de olika kategorierna 

definieras. Vidare undersöks lagarnas och styrdokumentens relation till 

likabehandlingsplanerna för att titta på hur likabehandlingsplanerna legitimerar sitt innehåll.  

 

Andra diskursteoretiker fokuserar mer på diskursers effekter, det vill säga på hur de påverkar 

den sociala verkligheten med avseende på bland annat identitet, relationer och maktstrukturer. 

Denna metod lägger mindre vikt vid det lingvistiska, språkliga, och fokuserar mer på hur text 

och tal orienteras mot social handling. Här blir alltså den faktiska sociala interaktionen viktig 

tillsammans med på vilket sätt avsändaren talar till mottagaren. (Phillips & Winther 

Jörgensen, 2005:105-106,115) Ovanstående gör vi då vi diskuterar effekterna av diskursen för 

likabehandling. Det vill säga vad den innebär för de individer som befinner sig i kontexten 

skolan och alltså berörs av hur skolan förhåller sig till likabehandling.  
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5.6 Olika analysnivåer 
 
När man undersöker diskurser kan man röra sig på olika analysnivåer. Här brukar man prata 

om att undersöka små respektive stora diskurser. Små diskurser studeras lokalt och avgränsat, 

oftast i en specifik social kontext. Här ingår de diskursteoretiker som avser att studera social 

interaktion, såsom Potter & Wetherell, vilka tillhör det diskurspsykologiska fältet. I vårt fall 

är denna kontext grundskolor i Göteborg. Stora diskurser däremot studeras utifrån ett bredare 

perspektiv då man menar att diskurser överlappar flertalet olika sociala kontexter vilka måste 

undersökas i relation till varandra. (Börjesson & Palmblad, 2007:14-15) Bland dessa 

diskursteoretiker återfinns bland annat Foucault och Fairclough. Då likabehandlingsplaner är 

ett lagkrav blir således andra sociala kontexter än grundskolan relevanta för oss, till exempel 

rättsväsendet. Därför kan vår diskursanalys ses som tillhörande typen ’stora diskurser’.     

Vidare kan man välja att titta på flertalet olika funktioner i diskursen oavsett vilken nivå man 

rör sig på. Här kan man titta på diskursens styrningsformer, exempelvis om man inom 

diskursen uppmuntrar eller fördömer vissa beteenden och egenskaper. Man kan även 

undersöka hur man inom diskursen argumenterar för det ena eller det andra. Vidare kan man 

söka efter diskursens konsensus. Det vill säga om olika källor eller aktörer talar om ett 

fenomen på samma sätt. (ibid:13-16) Konsensus kan således översättas till ’att vara överens’, 

vilket nödvändigtvis inte är detsamma som majoritet. Dock är det även intressant att 

undersöka avvikelser då dessa kan ses som ett försök att förändra diskursen, utveckla eller 

begränsa den. Vi tittar på styrningsformer samt konsensus när vi dekonstruerar, det vill säga 

plockar isär, begreppet likabehandling. Styrningsformerna syns i likabehandlingsplanerna då 

motsatsen till likabehandling förklaras. Här kommer man alltså åt vad som är förbjudet inom 

ramarna för likabehandling. Konsensus framträder i de definitioner som görs av begrepp som 

ska förklara begreppet likabehandling. Konsensus framträder även då skolorna har 

förhållandevis lika styrningsformer. Förutom konsensus och styrningsformer så undersöker vi 

även hur skolorna argumenterar för sina likabehandlingsplaner.   

 

5.7 Språkets funktioner 
 
Inom diskursanalysen menar man att språket har två huvudfunktioner. Å ena sidan fungerar 

det för att uttrycka tankar och idéer. Detta är vad man kallar för diskursens innebördsaspekt. 

Det man undersöker är alltså vad texten säger. Å andra sidan består språket även av en 

interpersonell aspekt. Denna aspekt kopplas till hur vi använder språket i social interaktion. 

Med andra ord kopplas denna aspekt till handling. Pratar man med ett språk som alla förstår? 
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(Bergström & Boréus, 2005:16,44) I vår empiriska studie intresserar vi oss huvudsakligen för 

diskursens innebördsaspekt. Dock tar vi även hänsyn till den interpersonella aspekten då vi 

diskuterar hur man valt att uttrycka sig i sina likabehandlingsplaner. Här med avseende på att 

dokumentet ska vara lättförståeligt för såväl personal som föräldrar och elever. Den 

interpersonella aspekten blir även aktuell med avseende på hur skolorna har valt att 

legitimera, prata för, likabehandlingsplanernas innehåll.     

 

5.8 Diskursanalytiska metoder och förhållningssätt 
  
Som nämnt finns det flera olika diskursanalytiska metoder, både kvalitativa som kvantitativa, 

vilka man med fördel kan kombinera med varandra. Två av dessa metoder som vi har använt 

är argumentationsanalys samt innehållsanalys. Den första metoden är främst kvalitativ och 

undersöker hur man inom diskurser argumenterar för det ena eller det andra, samt vilka skäl 

som ges för att övertyga mottagaren om diskursens legitimitet. I den andra metoden, vilken 

främst är en kvantitativ metod, räknar man förekomsten av exempelvis olika ord, argument, 

idéer etcetera i sitt material. Här försöker man således få en bild av hur vanlig en viss 

uppfattning är. (ibid:18-19,44) Dessa två metoder, samt hur och varför vi har använt dem, 

kommer att presenteras nedan under egna rubriker.     

 

I vårt analys- och tolkningsarbete, tar vi hänsyn till de fem olika faktorer som diskursanalyser 

kräver att man tar hänsyn till. Dessa är texten/talet, den sociala kontexten som texten eller 

talet produceras inom, vem avsändaren är, vem mottagaren är, samt sig själv som uttolkare 

av texten/talet (ibid:24). Vad vill avsändaren förmedla och hur påverkar det mottagaren? 

Vidare kommer den sociala kontexten att vara betydelsefull då olika utsagor kan få olika 

betydelser och konsekvenser beroende på i vilket sammanhang de yttras (så är det även med 

ord som betyder olika saker i olika situationer). Vad gäller uttolkaren så måste denne, som 

alltid vad gäller forskning, vara självreflexiv och beakta sin egna förförståelse i 

tolkningsarbetet. (ibid:24-25) Samtliga dessa faktorer har inverkat på hur vi tagit oss an samt 

diskuterat resultaten av vår analys. Den sista faktorn, oss som uttolkare med viss förförståelse, 

är något som vi ständigt har haft i beaktande. Därför har vi valt att diskutera vår egen position 

som forskare och uttolkare i en egen del i denna uppsats. Dessa tankar och reflektioner 

återfinns under rubriken ”Reflektioner”. 
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5.9 Avkodning av empiriskt material 
 
För att avkoda likabehandlingsplanerna har vi använt oss av två praktiska diskursanalytiska 

verktyg: innehållsanalys och argumentationsanalys. (Bergström & Boréus, 2005)  

 

5.9:1 Innehållsanalys 
 
Innehållsanalys handlar främst om att kvantifiera data i en text. Exempelvis kan det handla 

om att räkna hur ofta en företeelse omnämns (ibid:43). Det positiva med att kvantifiera är att 

man lättare hittar mönster i större textmängder. Metoden används även då man vill jämföra 

olika texter. Båda dessa saker passar utmärkt för vår studie. Det negativa med kvantifieringar 

i detta sammanhang är att då man räknar exempelvis ord och uttryck så kan dessa ha olika 

betydelse för olika människor och forskare. Orden kan dessutom vara vaga och mångtydiga. 

Här riskerar alltså forskaren att utifrån sin egen förförståelse manipulera och påverka såväl 

analys som resultat. (ibid:80-81) Av dess skäl har vi valt att inte kvantifiera särskilda ord. 

Istället fokuserar vår analys på att hitta konsensus. Det vill säga att vi söker 

överensstämmelser, mönster, i talet om likabehandling för att komma åt just diskursen. 

(Börjesson & Palmblad, 2007:13) Här med fokus på definitioner av olika kategorier och 

handlingar. Detta innebär att vi kommer att räkna hur många likabehandlingsplaner som 

pratar om det ena eller det andra.  

Det man söker efter i innehållsanalysen är manifesta inslag; sådant som faktiskt uttrycks. 

Härigenom uppenbaras även det som inte sägs. (Bergström & Boréus, 2005:45) Syftet med 

innehållsanalys är att undersöka hur någonting värderas och framställs samt om det finns 

någon skillnad i värderingar mellan olika texter (ibid:47). Diskursen går alltså att identifiera 

genom att titta på vad som är gemensamt för de olika likabehandlingsplanerna, vad som är 

återkommande, vad som inte sägs men också vad som är avvikande. Det avvikande kan både 

ses som en begränsning av den allmänna diskursen såväl som en utveckling av den, vilket i 

sin tur skulle kunna leda till förändring av diskursen. Häri kommer vi, i enlighet med kritisk 

diskursanalys samt diskurspsykologi, diskutera såväl reproduktion som eventuell förändring 

inom diskursen. 

  

5.9:2 Argumentationsanalys 
 
I metoden argumentationsanalys söker man kartlägga hur avsändaren av en viss text, eller ett 

visst uttalande, går tillväga för att vinna trovärdighet för det denne vill förmedla. Härmed blir 

retorik ett viktigt inslag att undersöka. Inom retoriken finns tre aspekter som forskaren 
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försöker avkoda i sitt material. Dessa aspekter är Logos, Ethos och Pathos. Det förstnämnda 

innebär att avsändaren försöker legitimera det kommunicerade genom att rikta sig till 

mottagarens intellekt och rationella förmåga att dra slutsatser. I Ethos försöker avsändaren 

tillskriva sig själv vissa personliga egenskaper och karaktärsdrag för att vinna trovärdighet för 

sin sak. Vidare syftar det tredje, Pathos, till att avsändaren försöker påverka mottagarens 

känslor och affekter för att övertyga och vinna stöd för det kommunicerade. (Bergström & 

Boréus, 2005:89-90) I vår undersökning av såväl de lagar som engageras som de 

likabehandlingsplaner som ingår i vårt urval kommer vi att titta på Logos och Pathos. Logos-

aspekten blir västentlig då likabehandling i vårt fall utgår ifrån auktoritära lagar samtidigt som 

vi finner det intressant att undersöka hur man använder sig av känslor i sitt argumenterande 

för likabehandling, det vill säga Pathos. Detta då anspelningar på människors känslor utgör ett 

starkt redskap för upprätthållandet av maktrelationer enligt oss. Vi menar således att diskurser 

och normer till mångt och mycket vinner legitimitet just genom att hänvisa till hur avskyvärt, 

beundransvärt, hjältemodigt, sjukligt, avvikande, och eftersträvansvärt någonting är. Det bör 

även tilläggas att ovanstående aspekter endast kommer att synliggöras och diskuteras i vår 

analysdel och således inte i en presentationsdel. Detta då presentationen byggs upp på andra 

metoder.  

Vidare kommer vi också att titta på vad man inom argumentationsanalysen kallar för 

auktoritetsargument där både känslomässiga, förnuftiga och rationella anspelningar 

förekommer. Här vill avsändaren förmedla intrycket av att det uttalade utgår ifrån en solid 

grund såsom lagar. (ibid:124)  

 

Fördelarna med argumentationsanalys är bland annat att de synliggör såväl diskurser som hur 

de faktiskt konstrueras genom konkret språkanvändning. De ger också betydelsefulla insikter 

om ideologiska mönster i samhället genom att man kommer åt både det sagda, det 

underförstådda och det osagda. Dessutom påvisas sammanhanget och förhållandet mellan 

språk och social praktik på ett tydligt sätt. (ibid:115,144)  

Språkets positiva och kommunikativa aspeker överglänser många gånger dess negativa. Det är 

oftast inte förrän vi befinner oss i en situation där det talas över huvudet på oss eller där vi 

inte kan göra oss förstådda som vi inser hur tätt språk och makt kan länkas samman. Att 

språket bidrar till att konstruera vår sociala verklighet och våra uppfattningar om olika saker 

är med andra ord något som de flesta inte medvetet reflekterar kring. Dock finns det individer, 

särskilt inom sociala praktiker såsom politiker, myndighetsorgan och statliga institutioner, 

som använder språket och sin verbala förmåga just för att de är medvetna om språkets 



 17 

inflytande. Argumentationsanalysen blir därför aktuell också i fråga om makt kopplat till hur 

diskurser används som resurser.  

 

5.9:3 Kategoriseringsmetod 
 
För att undersöka de likabehandlingsplaner som ligger till grund för vår empiriska studie har 

vi gjort ett flertal omläsningar av dessa. Detta för att hitta mönster i talet om likabehandling, 

med andra ord för att titta på det som explicit uttrycks, samt för att hitta det som inte omtalas.  

För att strukturera vår analys har vi valt att arbeta med kategorisering av bland annat 

definitioner och andra språkliga fenomen som förekommer i likabehandlingsplanerna. Dessa 

har sedan ställts upp i tabeller varpå vi har räknat hur många av likabehandlingsplanerna som 

omtalar de utvalda kategorier. Vårt urval av kategorier har baserats på de kategorier som 

återkommer i lagarna, styrdokumenten och likabehandlingsplanerna. Således har urvalet 

gjorts på basis av konsensus (samtidigt som vi inte själva skapat några kategorier). Dock 

kommer vi också att diskutera det som inte sägs. Detta kommer emellertid inte att 

kategoriseras då det är omöjligt att räkna något som ”inte finns” i konkret text. Däremot anser 

vi att det osagda är högst viktigt att belysa då det i allra högsta grad existerar samt påverkar 

uppfattningen av vår sociala verklighet och det som finns i denna verklighet, såsom 

människor.    
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6. Teoretisk ansats  
 
6.1 Diskurs, mönster och makt 
 
Diskurs är ett begrepp som fått allt större betydelse för såväl samhällsvetenskapliga och 

språkliga studier som för analyser av samhälleliga och språkliga fenomen samt problem. Det 

är ett omdiskuterat begrepp som används på flera olika sätt av olika diskursteoretiker. 

Dessutom används begreppet såväl som teori som metod vilket bidrar till att dessa två 

funktioner många gånger glider in i varandra. Den vanligaste beskrivningen av begreppet är 

dock att diskurser är ett specifikt sätt att tala om något. Detta specifika sätt att tala om något 

leder vidare till en specifik förståelse av världen. (Phillips & Winther Jörgensen, 2005:7, 

Börjesson & Palmblad, 2007:13) Med andra ord kan diskurser ses som mönster i språket. 

Dessa mönster, som har en repetitiv karaktär, påverkar i sin tur vårt sätt att se på bland annat 

världen, sociala fenomen och människor. Det vill säga att diskurser påverkar vårt sätt att tycka 

och tänka (Bloor & Bloor, 2007:5). Således påverkar de även sociala relationer och den 

sociala interaktionen människor emellan (Phillips & Winther Jörgensen, 2005:105,114-116). 

Låt oss säga att kvinnor oftast beskrivs som snälla, söta, omvårdande, kärleksfulla och blyga. 

Dessa ord konstruerar alltså tillsammans diskursen om kvinnlighet. Diskursen blir här att 

kvinnor är på ett visst sätt. Vidare blir förståelsen som konstrueras i den sociala verkligheten 

att beskrivningen som görs av kvinnor är sann. De kvinnor som passar in på beskrivningen 

kommer att betraktas som sanna kvinnor medan de som avviker kommer att betraktas som 

ofullständiga eller onormala. Diskursen bidrar således även till att konstruera normen för 

kvinnlighet och kan därför också ses som en samling normer. Vidare kommer uppfattningen 

om att kvinnor är på ett visst sätt (och män på ett annat) att prägla den sociala interaktionen 

såväl mellan män och kvinnor som mellan olika kvinnor. På detta sätt skapar språket 

maktstrukturer och därmed ojämlika maktrelationer i samhället. 

 

6.2 Gränser, normer och handlingar 
 
I diskursen ingår förutom det som sägs också en gräns, eller ramar, för vad som är möjligt att 

säga. Därmed inrymmer diskurser alltså en begränsande och exkluderande dimension 

(Börjesson & Palmblad, 2007:10-12) samtidigt som de även är inkluderande. När man tittar 

på diskursen för sexuell läggning så inkluderas oftast endast homosexualitet, bisexualitet och 

heterosexualitet. Vidare exkluderas härmed andra sexualiteter såsom asexualitet vilket 

producerar föreställningen om att de tre omnämnda är de enda rimliga sexualiteterna. Språket 
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är alltså gränssättande för vad som är möjligt att tänka och föreställa sig (Bergström & 

Boréus, 2005:12). 

Diskurser påverkar härigenom även mänskliga handlingar. Närmare bestämt kan diskurser 

anses styra, påverka, och begränsa människors handlingsutrymme (ibid:12) och beteende. 

Orsakerna kan vara fördomar eller viljan att tillhöra en norm. Orsakerna till ett visst 

handlande eller beteende kan också vara högst oreflekterade då diskursens normativa karaktär 

bidrar till att ifrågasättanden om dess legitimitet uteblir. Detta då diskurser, likt normer, oftast 

bygger på naturaliserade antaganden. (Bloor & Bloor, 2007:10)  

 

I diskurssammanhang kopplas alltså konkret språkbruk, normer och social handling samman. 

Om man då är intresserad av att undersöka exempelvis varför vissa grupper av människor är 

exkludera i samhället eller varför dessa grupper anses vara mindre värda skulle man kunna 

göra en diskursanalys som problematiserar det sätt på vilket man talar om dessa grupper. 

Vilka ord används? Använder man ett positivt eller negativt värdeladdat språk? Hur definierar 

man gruppen och de karaktärsdrag som tillskrivs denna? För att komma åt diskursen om något 

blir det således också intressant att studera normen i relation till det avvikande och inte enbart 

det avvikande.      

 

6.3 Diskurs och identitet 
 
Med tanke på diskursers normativa karaktär är vi av uppfattningen att diskurser även är 

identitetsskapande samt att de påverkar sociala relationer. Detta är emellertid något som 

endast vissa diskursteoretiker tar fasta på. Häribland ingår Foucault som kan sägas vara 

diskursteorins fader, Potter & Wetherell som sysslar med diskurspsykologi samt Fairclough 

som utvecklat den kritiska diskursanalysen (Phillips & Winther Jörgensen, 2005:21,67-68,73, 

97-116, Bloor & Bloor, 2007:85-94). Det väsentliga är att dessa inriktningar kopplar konkret 

språkbruk, det vill säga diskurser, till ojämlika maktrelationer då olika identitetsformationer 

har olika social status (Bloor & Bloor, 2007:85). Diskursers inverkan på identitet ligger bland 

annat i att individer eftersträvar att passa in, antingen som norm eller som avvikare. Det 

senaste då diskurser också skapar motdiskurser utav de som anses vara avvikare, för vilka det 

blir viktigt att tillhöra normen i den nya (mot)diskursen. Dessutom finns det en ’man blir vad 

man kallas’-uppfattning kring diskursers konstruerande kraft (Phillips & Winther Jörgensen, 

2005:48). Det vill säga att man börjar se på sig själv med den andres ögon om man vid 

upprepande tillfällen blir kategoriserad eller omtalad på ett specifikt sätt.  
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6.4 Diskurs, social konstruktion och social förändring 

 
Det diskursteoretiska fältet utgår ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. Det innebär att 

man ser på den sociala verkligheten samt människorna i den som skapade av samhället och 

dess olika praktiker. Vidare menar man att mycket av den sociala konstruktionen sker genom 

språkbruket då det är via språket som vi skapar oss en gemensam förståelse av samhället samt 

ett gemensamt fungerande samhällsliv. Det är via språket som representationer och betydelser 

görs begripliga. Språket är dock inget färdigt och givet system utan används och skapas aktivt 

av människor. Genom att definiera olika företeelser har således verklighet producerats 

(Börjesson & Palmblad, 2007:10). Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är diskurser 

alltså socialt, historiskt och kulturellt präglade (ibid:2007:11-12, Phillips & Winther 

Jörgensen, 2005:100). Dock skiljer sig olika diskursteoretiker åt med avseende på hur mycket 

av den sociala konstruktionen som anses ligga i språket och hur mycket som beror på hjälp 

från andra sociala praktiker såsom institutioner. Medan vissa, såsom Laclau och Mouffe, 

påpekar att den sociala verkligheten enbart är diskursivt konstruerad menar andra, såsom 

Potter och Wetherell, att det även finns andra, icke-diskursiva, sociala praktiker som 

medverkar i konstruktionen av verkligheten omkring oss (Phillips & Winther Jörgensen, 

2005). Här är Fairclough den diskursteoretiker som enligt oss har utvecklat de mest ambitiösa 

teorierna och metoderna för diskursanalys. Han är även den främsta förespråkaren för social 

förändring genom diskursiv förändring. Syftet med den kritiska diskursanalysen är att 

synligöra diskursers roll i skapandet av den sociala verkligheten och sociala relationer för att i 

nästa steg kunna genomföra social förändring (ibid:69). Inom denna inriktning handlar det om 

att granska diskursen utifrån den andres ögon. På så sätt försöker man hitta de normer och 

ideologier som finns inbäddade i diskursen samtidigt som man identifierar diskursens 

effekter. Det är endast genom att upptäcka exempelvis orättvisor och ojämlika 

maktförhållanden som vi kan förändra invanda diskurser. (Bloor & Bloor, 2007:5) Enligt 

Fairclough konstrueras verkligheten av såväl en diskursiv som en strukturell dimension. Den 

strukturella dimensionen, som skapats av diskurser, hjälper till i upprätthållandet av den 

diskursiva ’sanningen’. I den strukturella dimensionen ingår bland annat institutioner, såsom 

skola och familj, vilka byråkratiskt och traditionellt reproducerar diskurser genom icke-

språkliga praktiker. Processen är således dialektisk. (Phillips & Winther Jörgensen,2005:67-

68) De diskursteoretiker som inte erkänner den strukturella dimensionen, såsom Laclau & 

Mouffe, förklarar diskursers, och därmed den sociala verklighetens, föränderlighet genom att 

språket inte är en fixerad struktur. Med andra ord menar dessa att diskursen aldrig kan låsas 
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fast på grund av språkets instabilitet och människans valmöjlighet att uttrycka sig. (ibid:13-

15) Således sker diskursiv förändring när diskursiva element artikuleras på nya sätt (ibid:80). 

Med andra ord är det genom möjligheten till förändringar i det konkreta språkbruket som 

dessa menar att rum för social förändring öppnas upp. Exempelvis har flera afroamerikaner i 

USA försökt förändra innebörden av den negativa stämplingen ”nigger” genom att själva 

använda sig av ordet. Härmed förväntas man neutralisera ordet så att det inte ska uppfattas 

som kränkande. Syftet är alltså att dessa individer ska kunna rycka på axlarna när någon 

försöker använda uttrycket emot dem, det vill säga i ett nedvärderande och stigmatiserande 

syfte. Genom att kalla sig själv för ”nigger” tar man själv ordet så att de personer som 

använder det i nedvärderande syfte inte ska vilja använda sig av det längre. Utifrån detta 

exempel kan diskurser därför få en positiv effekt. Dock ser vi denna förändring som något 

problematisk då begreppet ursprungligen har tillskrivits en grupp människor utav andra med 

mer makt. Dessutom är denna typ av diskursiv förändring långsam då den maktimpregnering 

som ligger i ordet ”nigger” kommer att finnas kvar så länge det finns människor som kan 

relatera till dess historia. 

Enligt Foucault, som pratar om institutionaliserade diskurser såsom lagar, kan diskurser även 

betraktas som produktiva i en positiv bemärkelse. Exempelvis kan vissa lagar förändra 

förlegade och stereotypiserade föreställningar (Phillips & Winther Jörgensen, 2005:20). En 

sådan lag skulle kunna vara lagen som gav svenska kvinnor rösträtt. Förändringspotential 

ligger även i att sociala handlingar och uttryck inte enbart är en upprepning utan också 

rymmer något nytt då ingen kan upprepa exakt samma sak på exakt samma sätt hela tiden 

(ibid:36).       

  

En viktig utgångspunkt i diskurssammanhang är, som vi varit inne på tidigare, vikten av att 

inse att språkbruket är en aktivitet som ständigt skapas och omskapas. Därför är diskurser 

både skapade och omskapande (ibid:13,15,104), på gott och på ont. De föreställningar som 

ligger inbäddade i diskursen bygger alltid på tidigare föreställningar och diskurser, samt andra 

diskurser som förs parallellt (ibid:13,15). Med andra ord uppstår inte en diskurs över en natt 

vilket också leder till att den sociala förändringen, genom diskursiv förändring, kan uppfattas 

som en långsam och trög process. Detta då det tar tid att förändra människors invanda 

föreställningar och tolkningar av verkligheten samt språket. Dessutom tar det tid för samhället 

att acceptera vissa betydelseförändringar. Exempelvis var det inte längesen som 

homosexualitet ansågs vara en sjukdom trots att homosexualitet har varit en del av 

människans sexuella praktik lika länge som människan har funnits. Det har dessutom tagit 
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snart 100 år (från det att kvinnor fick rösträtt i Sverige) för kvinnor i Sverige att bli betraktade 

och behandlade på ett sätt som kommer i närheten av hur män betraktas och behandlas. Och 

fortfarande har vi långt kvar innan vi kan kalla oss jämlika.  

Om homosexualitet omtalas och omskrivs som ett sjukdomstillstånd i bland annat lagar, inom 

den medicinska världen, inom religiösa sammanhang etcetera kommer det bli så som 

människor betraktar homosexualitet. Således är språk makt.     

 

6.5 Institutionellt språkbruk 
 
Inom diskurspsykologin är man av uppfattningen att diskurser kan användas som resurser 

(Phillips & Winther Jörgensen,2005:114-116). Med andra ord finns en medveten tanke bakom 

vissa kategoriseringar, exkluderingar, uttryck etcetera. Användandet av diskurser som resurser 

leder vidare till en ojämn fördelning av makt människor emellan. Det vill säga att någon gör 

sig mäktigare på någon annans bekostnad. Användandet av diskurser som resurser återspeglar 

och grundar sig oftast på sociala och kulturella värderingar (Börjesson & Palmblad, 2007:11-

12) vilket gör det viktigt att undersöka institutioners språkbruk. Detta då institutioner, dess 

praktik och de föreställningar som förespråkas här har mycket stort inflytande över hur vi 

väljer att agera, tänka, värdera etcetera eftersom institutioner redan besitter en stor social 

kontroll och makt (Bloor & Bloor, 2007:5,30). Det som är institutionaliserat har redan en 

högst legitim karaktär då de flesta institutioner bygger på principen om ”samhällets bästa”. 

Institutioners funktion är många gånger att värna om samhällets ideal och blir således både 

upprätthållare och producent av dessa ideal. Bra exempel på sådana institutioner är 

rättsväsendet och dess lagar samt skolan. Skolans uppgift är bland annat att förbereda barn 

och ungdomar inför vuxenlivet. I skolan får man lära sig om samhällets krav och 

förväntningar samt vilken typ av individ som är önskvärd i samhällets ögon. Skolan ses därför 

som en institution, vilken förmedlar värdefulla samhälleliga normer. Likaså gör lagen som är 

tvingande. Med andra ord är både skola och rättsväsendet viktiga strukturer i samhället. Dessa 

institutioner har dessutom strama tyglar, eller ramar, för vilken social praktik som anses vara 

eftersträvansvärd respektive förkastlig. Om man (som inom diskursteorin) anser att språket 

påverkar och sätter gränser för den sociala praktiken blir det således högst väsentligt att 

undersöka språkbruket i dessa institutioner. Detta kan man göra genom att titta på hur olika 

lagar och styrdokument inom skolan är utformade. Således är diskurser också materiella 

(Phillips & Winther Jörgensen, 2005:42). Vad säger dessa texter och vad får det för 

konsekvenser för de individer som underställs dem?  
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Inom kritisk diskursanalys, mer än i någon annan diskursteoretisk inriktning, poängteras 

vikten av att kritiskt granska exempelvis lagar, förordningar och styrdokument. Detta 

eftersom språkbruket i denna kontext skapar så kallade expertdiskurser. Som i andra fall då 

man pratar om expertkunskap kopplas begreppet expert i detta sammanhang ihop med makt 

och kontroll (Bloor & Bloor, 2007:160). Följaktligen skapar makt det sociala (Phillips & 

Winther Jörgensen, 2005:45) liksom det sociala skapar makt. Inom kritisk diskursanalys 

menar man således att nästan vad som helst kan legitimeras i lagens namn då experten är den 

som vet bäst. Samtidigt menar man att den vanliga medborgaren lätt blir omkullpratad då 

denne från början känner sig underlägsen staten och inte alltid förstår det språk som används i 

lagtexter då det är både komplext och svårbegripligt (Bloor & Bloor, 2007:62,160) och många 

gånger även förvirrande. De som förstår hur lagar ska läsas, tolkas samt hur de kan användas 

är oftast akademiskt utbildade. Här blir det således väldigt tydligt att språk är makt och att det 

finns en diskriminerande såväl som en exkluderande aspekt i den praktik som är till för, och 

berör, alla individer i ett samhälle. (ibid:160) Vidare menar man att lagar kan vara skrivna på 

ett sätt så att de tillsynes verka rättvisa. Däremot är det inte sagt att de är rättvisa. Detta då 

vissa lagar bygger på kategoriseringar, vilka till sin natur är exkluderande.  

 

Lagar och styrdokument är samtidigt viktiga att undersöka då de är högst diskursiva, det vill 

säga baserade på språk både i tal- och textform i flertalet olika konstellationer (ibid16). Som 

nämnt tidigare kan lagar och styrdokument också ha en positiv effekt på den sociala 

verkligheten. Detta då de faktiskt är tvingande och på så sätt underlättar vardagen för grupper 

som kan anses vara utsatta (Phillips & Winther Jörgensen, 2005:20).  

Institutioner, dess lagar, förordningar och styrdokument bidrar genom kategorisering och 

definitioner till att legitimera vissa identiteter som existerande medan andra osynliggörs. På så 

sätt institutionaliseras vissa identiteter vilket gör dem privilegierade i relation till de andra. 

Därmed är det inte sagt att alla institutionella identiteter är önskvärda. Exempelvis finns det 

inom fältet för socialt arbete flera kategorier av människor som man försöker anpassa till 

normen, häribland narkomaner och alkoholister. Det anmärkningsvärda är istället att de 

identiteter som institutionaliserats är de som erkänns och synliggörs oavsett om de anses bra, 

sämre eller dåliga. De är även de som på ett eller annat sätt antingen tillåts finnas eller erbjuds 

hjälp i olika sammanhang. De identiteter som inte erkänns, som inte omnämns, har dock en 

sak gemensamt. De är icke önskvärda och har därför ingenstans att vända sig om de behöver 

stöd eller hjälp på något sätt. Och även om dessa individer varken behöver stöd eller hjälp så 

möter de ändå många gånger motstånd i vardagen alternativt oförståelse.  
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Det bör också tilläggas att kategoriseringar och definitioner i institutionella sammanhang även 

påtvingar människor olika identiteter. Exempel på sådana identiteter är kön, ras och 

klasstillhörighet. Dessa är identiteter som människor inte själva väljer. (Bloor & Bloor, 

2007:85) Dessa identiteter kommer vidare att prägla individens liv i flertalet olika 

sammanhang, för vissa på ett positivs sätt och för andra på ett negativt sätt. För vissa individer 

kan dessa identiteter dessutom kännas högst främmande och ovälkomna (ibid:85). Om vi tittar 

på identiteten kön kommer samhället, genom de institutionella definitionerna av vem som 

tillhör ett visst kön, också att klassa vissa människor som antingen man eller kvinna. Vidare 

kommer den tillskrivna identiteten och föreställningarna kring denna också prägla hur 

individen blir bemött i vardagen. Återigen då olika sociala identiteter har olika social status 

(ibid:85). Detta är problematiskt då vissa individer inte trivs i de bekönade kroppar som de 

har. Det är alltså, enligt oss, väldigt viktigt att undersöka institutionellt språkbruk och 

institutionell praktik, samt hur dessa saker påverkar den sociala verkligheten, identitet, sociala 

relationer och makt. Detta då lagar är auktoritära och anses svårare att ifrågasätta i jämförelse 

med mer vardagliga diskurser som inte är offentligt legitima på samma sätt som lagar. 

Ramarna är med andra ord betydligt fastare. 
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7. Bakgrund för empirisk undersökning 
 
Under denna rubrik följer en presentation av vad en likabehandlingsplan är samt vad den 

innehåller. Vidare beskrivs fyra av de lagar och styrdokument som flera av våra 19 

likabehandlingsplaner hänvisar till. Vidare kommer presentationen av lagarna att fokusera 

dess viktigaste innehåll för vår empiriska studie.  

 

7.1 Kort om likabehandlingsplanerna 
 
Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever trädde i kraft 2006. Enligt denna ska alla utbildningsanordnare upprätta en 

likabehandlingsplan som ska motverka diskriminering. Denna lag är numera ersatt av 

Diskrimineringslag (2008:567). Likabehandlingsplanen ska syfta till att främja elevers och 

studenters lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Således ska alla likabehandlingsplaner 

innehålla såväl en översikt över skolans förebyggande arbete (här ingår ofta aktiviteter som 

syftar till ökad förståelse för olikheter), som en redovisad åtgärdsrutin om någon form av 

kränkande behandling skulle förekomma på skolan. Varje likabehandlingsplan ska också visa 

på hur arbetet har sett ut under det föregående året. I samtliga 19 likabehandlingsplaner som 

vi har undersökt finner vi alla dessa obligatoriska inslag. De allra flesta har dessutom lagt till 

skolans mål för kommande år, liksom skolans policy, framtidsvision, ansvarsfördelning 

och/eller definitioner av begrepp som man anser vara betydelsefulla. Alla dessa punkter gör 

att de flesta likabehandlingsplanerna omfattar ca 6-7 sidor text.  

 

Likabehandlingsplanerna är tänkta att rikta sig till alla som på ett eller annat sätt vistas i, eller 

berörs av den specifika skolans värld, såsom elever, personal och vårdnadshavare. Dock är 

dokumenten öppna för allmänheten. Det yttersta ansvaret för upprättandet, efterlevandet och 

uppföljningen av likabehandlingsplanen på den enskilda skolan är rektorn.   

 

De flesta likabehandlingsplaner hänvisar till olika lagar och styrdokument där vissa är mer 

förekommande än andra. Dessutom liknar de allra flesta likabehandlingsplaner varandra. 

Nästan som om de alla var upprättade utifrån samma mall. Det bör dock tilläggas att varje 

enskild skola har friheten att själv utforma sin likabehandlingsplan. Emellertid måste de 

inkludera ovan nämnda struktur (förebyggande arbete, åtgärdsrutiner etcetera).  
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7.2 Lagar och styrdokument 

 
Utifrån tanken att språk är makt och faktumet att institutioner har ett eget språkbruk så blir det 

intressant att titta närmre på några av de lagar och styrdokument som nämns i vårt empiriska 

material, likabehandlingsplanerna. Vad tar då de fyra vanligast förekommande lagarna och 

styrdokumenten upp? 

 

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever, som samtliga våra likabehandlingsplaner är upprättade efter, trädde i kraft 1 april, 

2006. Denna syftar till att ”främja barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering 

på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder”.  

Lagen definierar begrepp såsom elev, barn och personal men även etnisk tillhörighet, sexuell 

läggning, funktionshinder och trakasserier. Den talar också om att det är förbjudet att beordra 

någon annan att diskriminera, samt att det är olagligt att utsätta ett barn eller en elev för 

repressalier, det vill säga bestraffning, om denne anmäler att skolan strider mot 

diskrimineringsförbudet. Denna lag har dock ersatts 2009-01-01 av Diskrimineringslag 

(2008:567) där det har tillkommit två diskrimineringsgrunder. Dessa är könsöverskridande 

identitet eller uttryck och ålder. Dock avser inte tillägget likabehandlingsplanerna. Med andra 

ord är det inte lagstadgat att de två nya diskrimineringsgrunderna måste ingå i 

likabehandlingsplanerna. Således krävs inte heller några aktiva åtgärder eller något 

förebyggande arbete ifrån skolans håll med avseende på dessa. 

 

I Skollagen (1985:1100) kapitel 1 § 2 står det att alla skolor ska byggas på en demokratisk 

plattform och att alla inom skolan ska respektera såväl varje människas egenvärde som den 

gemensamma skolmiljön. Man skriver att jämställdhet mellan könen och ett aktivt arbete 

emot alla former av kränkande behandling, såsom mobbning och rasistiska beteenden, är 

några av de viktigaste åtagandena som skolan har.  

 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo –94) är 

ingen lag, utan snarare ett obligatoriskt styrdokument. I läroplanen omnämns att skolan ska 

förmedla de grundläggande värden som vårt samhälle bygger på. Med andra ord ska skolan, 

via bland annat undervisning och litteratur överföra samhälleliga normer till eleverna. Dessa 

normer är exempelvis: ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
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människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta” 

(Lpo-94). Samtidigt menar man att skolan vill ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet” (Lpo –94).  

Skolan ska arbeta aktivt för flickors och pojkars lika rätt och möjlighet, och man ska 

motverka traditionella könsmönster. Ingen i skolan, varken elev eller lärare, ska utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

sexuell läggning eller funktionshinder. Alla former av trakasserier och annan kränkande 

behandling skall aktivt motarbetas. Samtidigt ska främlingsfientlighet och intolerans bemötas 

med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. 

I läroplanen (Lpo –94) står också att alla elever ska bemötas med respekt, att skolan ska vara 

en trygg och demokratisk miljö som främjar gemenskap och lusten att lära.  

 
FN:s barnkonvention är i likhet med Lpo –94 heller ingen lag. Dock måste man i Sverige rätta 

sig efter denna. Många av de punkter som omnämns i FN:s barnkonvention återfinns även i 

flera av Sveriges lagar.  

Den punkt som främst finns med i likabehandlingsplanerna är den där tanken om att alla barn 

har samma rättigheter omtalas. Detta oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller 

annan åskådning, nationalitet, etniskt eller social ursprung, egendom, handikapp, börd eller 

ställning. (artikel 2:1) Barnet ska också ”skyddas mot alla former av diskriminering eller 

bestraffning på grund av föräldrars, vårdnadshavares eller familjemedlemmars ställning, verksamhet, 

uttryckta åsikter eller tro”. (artikel 2:2). 
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8. Presentation och analys 
 
Nedan följer såväl presentation som analys av de 19 likabehandlingsplaner som engageras i 

vår empiriska studie. Följande delar kommer att fokusera de begrepp som man bygger 

diskursen om likabehandling på. Med andra ord ämnar vi dekonstruera, plocka isär, 

likabehandlingsplanerna för att synliggöra strukturen hos begreppet likabehandling. Detta gör 

vi främst i tabellform men även i löpande text. Vidare skiljer sig analysen av tabell 1 ifrån de 

övriga tabellanalyserna. Detta genom att vi här tittar på auktoritetsargument samt Logos och 

Pathos-aspekten av argumentation vilket vi inte gör i de andra tabellerna.  

 

8.1 Hur används lagar och styrdokument i likabehandlingsplanerna?  
 
Nedan följer en tabell över de vanligast förekommande lagarna och styrdokumenten samt hur 

många likabehandlingsplaner som nämner någon av dessa. Denna tabell syftar därmed endast 

till att visa hur många likabehandlingsplaner som nämner de olika lagarna/styrdokumenten. 

Det bör tilläggas att diskrimineringslagen (2008:567) som presenterades i bakgrunden för 

denna empiriska studie inte omnämns i tabellen. Detta då samtliga likabehandlingsplaner är 

upprättade innan denna lag trädde i kraft.  

 

Tabell 1 

 Omnämns Omnämns inte 

Lag (2006:67) 12 7 

Skollagen (1985:1100)  11 8 

Läroplanen -94 11 8 

FN:s barnkonvention 7 12 

 

 

Tabellen visar att merparten av likabehandlingsplanerna använder sig av någon, alternativt 

flera av de tre vanligaste lagarna/styrdokumenten (således är det inte lika vanligt att använda 

sig av FN:s barnkonvention). Att inte referera till någon av de fyra lagarna/styrdokumenten i 

tabellen är ovanligt. Av samtliga likabehandlingsplaner är det endast 1 skola (I) som har valt 

att inte göra detta. Denna likabehandlingsplan avviker på detta sätt helt ifrån de andra. Samma 

likabehandlingsplan utmärker sig också genom att den inte har angett några som helst 

hänvisningar till andra styrdokument eller lagar. Däremot ser vi hur denna skola använder sig 

av vissa definitioner som går att finna ibland annat Lag (2006:67), dock utan att öppet referera 
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till denna. Ytterligare 1 likabehandlingsplan (C) som är ensam i sitt slag är en som valt att 

utgå endast ifrån FN:s barnkonvention. Även här använder man sig av formuleringar och 

definitioner som återfinns i de olika auktoritära dokumenten utan att direkt referera till dem.    

  

Ytterligare 1 av de 19 skolornas likabehandlingsplaner utmärker sig. I denna har man valt att 

lägga stort fokus på fysiskt våld och elevers eventuella vapeninnehav. Detta medför att man 

även på flera ställen refererar till olika paragrafer i Brottsbalken. Samma likabehandlingsplan 

utmärker sig också genom att vara ensam om att nämna Socialtjänstlagen. 

 

8.1:1 Analys av tabell 1 
 
Som tabell 1 visar är det vanligt att använda sig av auktoritetsargument genom att man 

återkommande hänvisar till olika, samt flera, lagar och obligatoriska styrdokument. Detta görs 

för att förklara, motivera eller styrka skolans policy och agerande i olika situationer eller för 

att överhuvudtaget argumentera för, samt berättiga, likabehandlingsplanens existens och 

utformande. (Bergström & Boréus, 2005:124) Vidare grundar sig dessa auktoritetsargument 

till stor del på Logos-aspekten, det vill säga på rationalitet och intellektualitet (ibid:89-90). 

Detta är inte förvånande då rationella och förnuftiga människor inte förväntas ifrågasätta 

lagstadgad text. Det som skolornas likabehandlingsplaner förmedlar görs härigenom sant. 

Således påvisas här hur diskursiv praktik (lagarna och likabehandlingsplanerna) och det som 

Fairclough benämner som andra sociala praktiker, såsom institutioner (rättsväsendet och 

skolan), samverkar i konstruktionen av verkligheten (Phillips & Winther Jörgensen, 2005:67-

68).  

Pathos-aspekten blir tydlig då lagarna och styrdokumenten i sin tur bygger på en demokratisk 

värdegrund som utgår ifrån alla människors lika värde och rätt till skydd mot diskriminering. 

Här anspelar man alltså på känslor för att vinna legitimitet (Bergström & Boréus, 2005:89-

90). Detta då de värdegrunder, normer och åsikter som uttrycks anses vara viktiga mänskliga 

rättigheter. Här ser vi även hur diskursen om likabehandling är påverkad av andra diskurser i 

andra fält (Phillips & Winther Jörgensen, 2005:13,15), såsom det politiska fältet. Följaktligen 

blir, i vår jämförelse av de olika likabehandlingsplanerna, diskursens mönster och repetitiva 

karaktär synlig. Detta då likabehandlingsplanerna verkar kopiera såväl varandra som de olika 

lagarna och styrdokumenten.  
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Den skola som presenteras som avvikande genom att hänvisa till både Brottsbalken och 

Socialtjänstlagen i sin likabehandlingsplan kan helt klart ses som ett tydligt försök till att 

utveckla diskursen om likabehandling och elevers rätt till trygghet i skolan. Detta då den del 

där dessa lagar omnämns ges mest utrymme. Genom att föra in nya element i sin 

likabehandlingsplan ändrar man betydelsen och synen på vad likabehandling innebär på den 

enskilda skolan. Härmed påvisas hur språket är instabilt och skapar samt omskapar olika 

betydelser för sociala fenomen, handlingar etcetera (ibid:13, 15).  

 

8.2 Mönster i diskursen för likabehandling 
 
De mönster som vi kunnat hitta i vår empiri är att de olika skolorna genom förbud mot all 

kränkande behandling syftar till att motverka diskriminering med avseende på de fem 

diskrimineringsgrunderna. Detta för att främja likabehandling. Vad innebär då kränkande 

behandling? Nedan följer utdrag från hur flera av likabehandlingsplanerna i fri text pratar om 

kränkande behandling. Dock bör det tilläggas att inte alla likabehandlingsplaner har en 

sektion som, i fri text, avser att förklara kränkande behandling.    

 

Kränkande behandling är... 
 
När någon blir illa behandlad en eller flera gånger/kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara 

systematiska och återkommande. 6 likabehandlingsplaner (A, F, G, O, P, S) 

 
Ett uttryck för makt och förtryck. 6 likabehandlingsplaner (D, E, G, P, R, S) 
 
Kränkande behandling kan… 
 
Utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. 4 likabehandlingsplaner (F, G, 
P, S) 
 
Drabba såväl barn som vuxna. 5 likabehandlingsplaner (B, G, O, P, S) 
 
Vidare är… 
 
En viktig utgångspunkt (är) att den som utger sig för att ha blivit kränkt alltid måste tas på 

allvar. 11 likabehandlingsplaner (B, D, G, H, J, N, O, P, Q, R, S) 

 

Gemensamt för all kränkande behandling är att de strider mot principen om alla människors 

lika värde. 7 likabehandlingsplaner (D, E, G, O, P, R, S) 
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Kränkningar är inte…. 
 
Befogade tillrättavisningar som har till syfte att upprätthålla ordning och en god miljö mellan 

personal och elev (A, P).  

 

8.2:1 Analys av fri text 
 
Utifrån hur man i fri text vill förklara vad som menas med kränkande behandling finns det två 

beskrivningar som kan sägas utgöra konsensus. I den som engagerar flest 

likabehandlingsplaner (11 stycken) poängteras vikten av att ta individens egen upplevelse av 

att ha blivit kränkt på allvar. Här förmedlas tanken om att det är individens subjektiva 

upplevelse av att ha blivit kränkt som ska stå i fokus. Samtidigt är det viktigt att alla 

människor ges möjlighet att veta vad som räknas som kränkande behandling. Dock talar inte 

någon av ovanstående beskrivningar om vad kränkande behandling är. Hur ska man veta, 

genom att läsa dessa beskrivningar, om man har riskerar att kränka någon? Avsaknad av 

tydliga definitioner påverkar även individens möjlighet att uppfatta sig som kränkt och 

därmed även den kränkta individens handlingsutrymme (Bergström & Boréus, 2005:12). 

Exempelvis kan det vara svårt för en individ att både veta och hävda sin rätt om denne ingår i 

ett sammanhang där kränkningar dagligen förekommer (såsom våld i hemmet) och därigenom 

har normaliserats.  

 

De beskrivningar som görs av kränkande behandling i fri text är alltså tydliga exempel på 

oreflekterat språkbruk, där läsaren förväntas ha samma förståelse som avsändaren (Bloor & 

Bloor, 2007:10) av begreppet kränkande behandling. Detsamma gäller de 

likabehandlingsplaner (8 stycken) där förbud mot kränkningar utgår ifrån principen om alla 

människors lika värde.  

 

3 likabehandlingsplaner avviker då de inte beskrivit kränkande behandling i fri text. Alltså är 

man, i detta sammanhang, inte delaktig i talet om likabehandling. Då vi inte känner till 

orsakerna till varför detta val har gjorts kan vi inte spekulera i om skolan aktivt vill begränsa 

eller utveckla diskursen. Däremot kan effekten bli att de beskrivningar som görs, i de andra 

likabehandlingsplanerna, vilka samtliga utgår ifrån olika lagar och styrdokument, blir tagna 

för givna. Detta då diskurser som inte ifrågasätts lättare legitimeras (Bloor & Bloor, 2007:10).   
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Ytterligare 2 likabehandlingsplaner avviker genom att även beskriva vad kränkande 

behandling inte är. Detta kan sägas utvidga förståelsen av begreppet för deras läsare samt för 

oss som jämför flertalet olika planer. Detta då de ger kränkande behandling en betydelse som 

saknas i de andra likabehandlingsplanerna. Däremot är tillägget problematiskt då ”befogade 

tillrättavisningar som har till syfte att upprätthålla ordning …” (A) kan upplevas som kränkande. 

Exempelvis var det lagligt att i Sverige aga elever ända in på 1970-talet. Vem bestämmer vad 

som är en befogad tillrättavisning, utifrån vems referensramar? Språket i detta fall, genom en 

viss beskrivning, skapar exkludering och maktrelationer då det är auktoriteten, exempelvis 

skolledningen, som innehar makten att avgöra vad som är befogat.     

 

8.3 Konkreta kränkningar och specifika handlingar 
 
De allra flesta likabehandlingsplaner beskriver även kränkningar utifrån vad vi har valt att 

kalla olika konkreta kränkningar och specifika handlingar. Således kan kränkningar te sig på 

olika sätt. Mönstret vi har funnit här är att de flesta skolor valt att använda sig av en modell 

som rekommenderas av Skolverket 2006. Denna modell anser, och ser ut, följande: 

 

Kränkningar kan vara:  
 
- Fysiska (knuffar och slag),  

- Verbala (hot, att kalla någon bög, hora),  

- Psykosociala (utfrysning, ryktesspridning),  

- Text- och bildburna (brev, mms, sms, klotter, e-post) 

 

För att få ytterligare inblick i diskursen om likabehandling följer nedan en tabell som 

kategoriserar hur vanligt förekommande ovan nämnda modell är.  

 

Tabell 2 

 Använder modellen Avviker från modellen Använder inte modellen 
Modell  13 3 3 
 
 

Tabellen visar att den modell som Skolverket 2006 ställt upp för att förtydliga vad kränkande 

behandling kan innebära är populär att använda sig av.  2 av de 13 likabehandlingsplaner som 

valt denna modell har även valt att utveckla den med egna exempel på vad de olika konkreta 

kränkningarna kan innebära. En av dessa har exempelvis, under typen verbala kränkningar, 
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valt att inkludera att göra till åtlöje (B). Den andra likabehandlingsplanen har dessutom valt 

att ändra benämningen psykosociala kränkningar till psykiska (J).  

 

3 likabehandlingsplaner avviker ifrån modellen. 1 av dessa har valt att endast återge typerna 

fysiska, verbala och psykiska. Alltså har även denna likabehandlingsplan valt att ändra 

benämningen från psykosociala kränkningar. Samma plan har även valt att kasta om de 

exempel som ges av Skolverket 2006 genom att sätta in dem under någon av de andra 

typerna. Exempelvis anges ryktesspridning under typen verbala kränkningar istället för under 

den ursprungliga, psykosociala kränkningar. Man har också lagt till egna exempel under 

typen psykiska kränkningar såsom fniss, skratt och miner. (H)  

Ytterligare 1 plan av de 3 som avviker har valt att komma med egna exempel på kränkningar. 

Häribland återfinns sabotage av kamrats arbete, fasthållning, öknamn, anonyma 

telefonsamtal. Denna plan har dessutom valt att lägga till ytterligare en typ av kränkning, 

nämligen icke-verbal. Här ges exempel som grimaser och gester (K).  

Den tredje planen som avviker har istället för att ställa upp modellen valt att införliva delar av 

den i en löpande och förklarande text. Här i samband med vad mobbning kan vara. Man 

använder de exempel som modellen anger för de olika konkreta kränkningarna och därför har 

vi valt att kategorisera denna likabehandlingsplan som avvikande istället för i kategorin 

Använder inte modellen.  

 

3 likabehandlingsplaner har valt att inte använda sig av modellen. Dessa har inte heller valt att 

använda sig av modellens exemplifieringar någon annanstans i sitt dokument. 

 

8.3:1 Analys av tabell 2 
 
13 av 19 skolor använder sig av Skolverkets modell 2006 samtidigt som 2 även ger egna 

exempel på kränkningar. Konsensus är således tydlig i det här fallet, nämligen att modellen 

anses vara användbar. 1 av de 2 skolor, som använder modellen, och som ger egna exempel 

på kränkningar har också valt att byta benämningen psykosociala kränkningar till psykiska 

(J), vilket ytterligare 1 plan i kategorin Avviker från modellen gör (H). Det man gör i bytet är 

att man osynliggör det sociala sammanhanget där kränkningen sker och endast påvisar dess 

effekter. Dock kan samtliga ovan gjorda konkreta kränkningstyper sägas ha psykiska effekter. 

I dessa planer kan därför innebördsaspekten av de tre andra konkreta kränkningstyperna 

komma att påverkas och uppfattas som mindre psykiskt skadande för individen som utsätts. 
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Diskurspsykologin betonar språkets betydelse för sociala praktik (Phillips & Winther 

Jörgensen, 2005:105-106, 115). Genom att specifikt betona en kränkningstyp som psykisk 

kan man tänka sig att betydelsen av denna anses bli mer eller mindre viktig i relation till de 

andra. Härigenom kan diskursens effekter därför bli att man tar vissa kränkningar och 

individer på större allvar än andra.  

 

3 avviker ifrån modellen genom att inte använda sig av alla fyra konkreta kränkningstyper 

alternativt genom att lägga till en femte typ, byta namn på typerna och byta plats på 

exemplen. Att lägga till eller ta bort kränkningstyper kan ses som en vilja att utvidga eller 

begränsa synen på vad som är kränkande behandling. Dock kan tilläggen och borttagningen 

även bero på olika referensramar, och erfarenheter, kring de olika handlingarna. Dessutom 

skulle flera av de specifika handlingarna kunna placeras under flera av kränkningstyperna. En 

förändring av diskursen, åt det ena eller det andra hållet, behöver alltså inte vara skolornas 

syfte här (även om det kan vara det). Däremot kan förändring komma att ske ändå då 

diskursiva element artikuleras på nya sätt, av flertalet skolor, vilka därigenom skapar nya 

innebörder för likabehandling (Phillips & Winther Jörgensen, 2000:36, 2005:80). Innebörder 

som i sin tur kommer att kopieras och reproduceras.   

 

Den plan som avviker genom att inte använda modellen men införlivar den i en löpande text 

kan anses tillhöra konsensus. Denna skola har använt ett språk som levandegör modellen samt 

gör den lättförståelig, såväl för barn som för vuxna. Detta gör kränkande behandling lätt att 

sätta in i ett verkligt sammanhang. På så sätt påverkar denna likabehandlingsplan förståelsen 

av kränkande behandling och fungerar, som Foucault skulle säga, på ett positivt och 

produktivt sätt för likabehandling (Phillips & Winther Jörgensen, 2005:20).   

 

De 3 skolor som inte använder modellen påverkar, i denna specifika kontext, inte diskursen 

nämnvärt. Däremot begränsas förståelsen på den specifika skolan då de individer som rör sig 

här riskerar att ges mindre information, med konkreta exempel, vilket kan komma att 

avspegla sig i individernas bemötande gentemot varandra (Bergström & Boréus, 2005:10-12).  

 

8.4 Hur definieras kränkande behandling? 
 
Ovan har vi presenterat och analyserat hur de olika skolorna beskriver kränkande behandling. 

Nedan följer tabeller som avser presentera hur skolorna definierar kränkande behandling. 
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Skillnaden ligger i att definitioner är betydligt mer gränssättande och rambundna än 

beskrivningar.  

 

Nästintill alla likabehandlingsplaner definierar kränkande behandling som ett 

samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. De olika sorters kränkningar som lyfts 

fram är diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. I samband med dessa 

former beskrivs även direkt/indirekt diskriminering, sexuella trakasserier samt mobbning. 

Dock skiljer sig planerna åt genom att vissa enbart nämner några av formerna och dess 

underkategorier medan andra nämner flera eller samtliga. För att få grepp om vad som menas 

med kränkande behandling, det vill säga för att synliggöra diskursen om likabehandling, har 

vi därför behövt titta på hur planerna explicit definierar de olika formerna av kränkningar.  

 

Vidare visar nedanstående tabeller hur likabehandlingsplanerna förhåller sig till den 

vanligaste förekommande definitionen av begreppen diskriminering, direkt/indirekt 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, annan kränkande behandling och 

mobbning. Före varje tabell följer även en presentation av de definitioner som tabellen utgår 

ifrån (den vanligaste förekommande för respektive begrepp). 

 

8.5 Diskriminering 
 
Den vanligaste förekommande definitionen av diskriminering i våra likabehandlingsplaner är 

följande: ”Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling 

av individer eller grupper utifrån olika grunder såsom kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Diskriminering används också som begrepp i 

fall där samhällsinstitutioner genom till exempel sina strukturer och arbetssätt upplevs som 

kränkande”  

 

Vidare definieras direkt diskriminering som ”…då ett barn eller elev missgynnas genom 

särbehandling på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning eller funktionshinder”  

 

Indirekt diskriminering definieras som ”…då ett barn eller elev missgynnas genom att tillsynes 

neutrala ordningsregler m.m., tillämpas så att de får en i praktiken diskriminerande effekt”.   
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Tabell 3 

 Vanligaste definitionen Annan definition Ingen definition 

Diskriminering 6 9 4 

Direkt/indirekt diskriminering 7 1 11 

 

Som tabellen visar anses det vara viktigt att definiera begreppet diskriminering då det endast 

är 4 likabehandlingsplaner som inte gjort något försök till en definition. Av de 9 

likabehandlingsplaner som har en annan definition än den vanligaste så har 4 valt att enbart 

definiera direkt/indirekt diskriminering. De 5 likabehandlingsplaner som återstår av de 9 i 

kategorin ”Annan definition” skiljer sig vidare ifrån varandra. Detta bidrar till att 

uppfattningen om begreppets innebörd, samt hur man bör förhålla sig till diskriminering, ändå 

är entydig då 6 likabehandlingsplaner använder sig av samma definition.   

1 (P) av dessa 6 likabehandlingsplanerna utvecklar dock föreställningen om diskriminering 

genom att även nämna att det är förbjudet att instruera eller beordra någon annan att 

diskriminera vilket också omnämns i Lag (2006:67).   

   

Tabell 3 visar också att det anses mindre nödvändigt att bryta ner begreppet diskriminering i 

de två underkategorierna direkt/indirekt diskriminering då mer än hälften av 

likabehandlingsplanerna inte har valt att definiera dessa olika former. 1 likabehandlingsplan 

avviker här ifrån den vanligaste definitionen av direkt diskriminering (F). Detta genom att 

beskriva direkt diskriminering som ”att man på grund av ovanstående kriterier (de fem 

diskrimineringsgrunderna vår parantes), behandlar någon sämre än man skulle ha behandlat någon 

annan i en likvärdig situation” (F). Här beskriver man således direkt diskriminering med ett 

exempel istället. Av de likabehandlingsplaner som använder sig av den vanligaste 

definitionen finner vi även här 1 som har valt att beskriva direkt diskriminering med hjälp av 

ett eget exempel (D). Detta exempel handlar om att skolan nekar en elev utbildning på grund 

av en viss sexuell läggning.      

 

8.5:1 Analys av tabell 3  
 
Tabell 3 visar att det råder konsensus kring begreppet diskriminering. I enlighet med Lag 

(2006:67) samt Diskrimineringslag (2008:567) säger oss konsensus att det är förbjudet att 

diskriminera någon utifrån de fem diskrimineringsgrunderna. Däremot är skolan fri att 

inbegripa ytterligare grunder för diskriminering såsom ålder, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, socioekonomisk klass etcetera. Det blir i detta sammanhang tydligt att skolorna har 
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valt att hålla sig till lagens exkluderande karaktär i sina likabehandlingsplaner. Detta är något 

som kommer att påverka de individer som på ett eller annat sätt faller utanför ramarna som 

satts av lagen. Likabehandlingsplanerna reproducerar således lagens diskursiva gränser. 

(Börjesson & Palmblad, 2007:10-12, Phillips & Winther Jörgensen, 2000:106) 

Däremot skriver man uttryckligen i 1 av likabehandlingsplanerna som ingår i kategorin 

Vanligaste definition att det även är förbjudet att beordra någon att diskriminera någon annan. 

Genom att göra detta tillägg avviker denna likabehandlingsplan något. Trots att vi inte anser 

att den direkt påverkar diskursen så är tillägget intressant då skolan härigenom påvisar den 

makt som ligger inbäddad i såväl institutionell praktik som relationer människor emellan då 

tillsynes harmlösa arbetsuppgifter kan få en diskriminerande effekt. Fastän denna 

likabehandlingsplan är ensam i sitt slag så går samma bestämmelse att finna i Lag (2006:67). 

Tillägget bidrar därmed inte till någon ny diskussion eller definition av begreppet 

diskriminering, utan lutar sig helt mot en auktoritär bestämmelse och kan därför inte heller 

betraktas som utmanare av den rådande diskursen.  

 

Vad gäller definitionerna av direkt/indirekt diskriminering har över hälften av planerna valt 

att inte definiera dessa former. Konsensus är alltså att detta inte är nödvändigt att göra, vilket 

kan ses som problematiskt då man genom de två underformerna faktiskt exemplifierar 

diskriminering med formuleringar som särbehandling och tillsynes neutrala ordningsregler. 

Det vill säga att man, tillskillnad ifrån definitionen av diskriminering, försöker belysa hur 

diskriminering kan yttra sig mer konkret. I de fall där man valt att definiera de två 

underformerna är dock konsensus tydlig. Då endast en avvikande definition ges tyder detta på 

att det saknas en diskussion kring dessa begrepp och dess innebörd. Följden blir att det 

tillsynes endast finns ett sätt att förhålla sig till dessa underformer av diskriminering. Även 

här begränsar man alltså diskursen kring likabehandling genom att begränsa diskursen om 

diskriminering. Detta kan i sin tur komma att avspegla sig i hur man bedömer huruvida någon 

har blivit diskriminerad eller inte. Med andra ord kommer diskursen att påverka den sociala 

praktiken och uppfattningen om vilka handlingar som är tillåtna och inte (ibid:105, 114-116) 

samt vad likabehandling syftar till. Då det handlar om diskriminering i detta fall bidrar även 

diskursen, såsom Bloor & Bloor (2007:5) påvisar, till skapandet av ojämlika 

maktförhållanden. Således tar man inte hänsyn till den enskilda individens upplevelse.  

 

Det vi vill belysa som positivt är de exempel som 2 likabehandlingsplaner ger av direkt 

diskriminering. Även om de inte bidrar till en förändring av diskursen i stort så ger de läsaren 
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av likabehandlingsplanerna en bättre förståelse för vad särbehandling kan innebära. Således 

erbjuder dessa exempel en expansion av dessa skolors elevers handlingsutrymme. Motsatsen 

till ovanstående är de 4 likabehandlingsplaner som har valt att inte definiera diskriminering 

överhuvudtaget trots att de säger sig arbeta mot diskriminering för att främja likabehandling. 

Med andra ord blir det svårt för individer i dessa fyra skolor att hävda att de har blivit 

diskriminerade.  

 

8.6 Trakasserier 

Den vanligaste förekommande definitionen av trakasserier i våra likabehandlingsplaner är:  

”… ett uppträdande som kränker ett barns/en elevs värdighet utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder”. 

 

Sexuella trakasserier definieras som något som ”…avser kränkningar grundade på kön eller som 

anspelar på sexualitet”.  

 

Tabell 4 

 Vanligaste definitionen Annan definition Ingen definition 

Trakasserier 6 4 9 

Sexuella trakasserier 4 1 14 

 

Tabellen visar att strax över hälften av skolorna vill definiera begreppet trakasserier i sina 

likabehandlingsplaner. Merparten av dessa utgår ifrån en och samma definition, den vanligast 

förekommande. Dock har 4 av dessa 6 likabehandlingsplaner valt att göra vissa tillägg. I 3 är 

tillägget att: ”Trakasserier är av sexuell natur (sexuella trakasserier)” (D, F, M). Dessa 3 återfinns 

dock inte i tabellens kategori Sexuella trakasserier då man inte gjort någon ansträngning att 

definiera vad sexuella trakasserier är eller kan vara. 1 av dessa 3 likabehandlingsplaner gör 

ytterligare ett tillägg vilket lyder ”trakasserier är alltså diskriminering…” (.D) Den fjärde 

likabehandlingsplanen tillägger att trakasserier är aktiva och medvetna handlingar (B).  

 

Av de 4 likabehandlingsplaner som har valt att definiera trakasserier på ett annat sätt så 

återfinns 3 av dessa också i kategorin Sexuella trakasserier. Med andra ord definierar dessa 3 

likabehandlingsplaner (A, J, L), på ett eller annat sätt, trakasserier enbart som sexuella 

trakasserier. Den fjärde likabehandlingsplanen som avviker ifrån den vanligaste definitionen 
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definierar trakasserier följande ” Personalen i verksamheten får inte bete sig på ett kränkande sätt 

gentemot ett barn eller en elev. Trakasserier är diskriminering och trakasserier blir det om 

kränkningarna har samband med någon av de fem diskrimineringsgrunderna” (P). Denna definition 

är alltså avvikande då man bland annat poängterar att trakasserier är diskriminering då det 

endast är ytterligare en likabehandlingsplan som gör detta (den som presenterades i stycket 

ovan och som alltså inte ingår i samma kategori).  

  

Tabellen visar också att färre skolor har valt att definiera sexuella trakasserier jämfört med 

hur många som definierat begreppet trakasserier. Här har dock 4 likabehandlingsplaner 

använts sig av samma definition. Den skola som avviker i sammanhanget definierar sexuella 

trakasserier följande ”… kan vara när någon på skolan, vuxen eller annan elev vid ett eller flera 

tillfällen tafsar eller tar på en annan elev som inte uppskattas av den berörda eleven. Visar sexuella 

bilder som känns obehagliga. Gör sexuella anspelningar genom gester, ord eller handling. Sexuella 

trakasserier är en form av mobbning av sexuell natur” (A).  

Endast 2 av 5 likabehandlingsplaner ger konkreta exempel på handlingar rörande sexuella 

trakasserier. Man nämner bland annat tafsande, blottningar och visande av sexuella bilder. (A, 

Q) 

 

8.6:1 Analys av tabell 4 
 
10 av 19 planer har valt att definiera trakasserier på ett eller annat sätt. Trots det är det nästan 

hälften av likabehandlingsplanerna som valt att inte definiera begreppet. Det är därför svårt 

för oss att analysera hur viktigt begreppet uppfattas vara för huvudbegreppet kränkande 

behandling. Det verkar nästan som att det finns två olika konsensus. Av de 10 skolor som valt 

att definiera trakasserier går även meningarna isär. Här utgörs konsensus av 6 gentemot 4 

likabehandlingsplaner. Den vanligast förekommande definitionen av begreppet betonar att 

handlingen kränker en annan människas värdighet på basis av de fem 

diskrimineringsgrunderna. Således skiljer sig inte uppfattningen om, och definitionen av, 

trakasserier ifrån uppfattningen om, och definitionen av, diskriminering. Detta kan förklara 

varför så många skolor har valt att inte definiera trakasserier.  

Genom att hänvisa till de fem diskrimineringsgrunderna exkluderas även i detta fall (precis 

som i fallet med begreppet diskriminering) vissa sociala kategorier av människor. Det vill 

säga de som faller utanför dessa fem grunder. Effekterna av detta upprepande och 

gränssättande språkbruk förmedlar alltså tanken om att det endast är på dessa fem grunder 

som någon kan bli diskriminerad (Börjesson & Palmblad, 2007:10-12, Bergström & Boréus, 
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2005:12) vilket naturligtvis är diskutabelt. Precis som Bloor & Bloor (2007:10) skriver skapas 

här ett antagande som naturliggörs genom sättet att prata om något på ett specifikt sätt.  

 

Av de 4 likabehandlingsplaner som avviker ifrån konsensus inom den grupp som definierar 

trakasserier menar 3 skolor att trakasserier är av sexuell natur. De gör med andra ord ingen 

åtskillnad mellan trakasserier och sexuella trakasserier. Då de varken definierar sexuella 

trakasserier eller vad som menas med av sexuell natur ges ingen betydelse av innebörden. 

Således säger den här definitionen oss egentligen ingenting. Samtidigt har dessa skolor valt att 

införliva dessa ord och begrepp i sina likabehandlingsplaner vilket kan tolkas som att de anser 

att de är betydelsefulla för likabehandling. Detta är motsägelsefullt såtillvida att inte alla som 

läser likabehandlingsplanerna förväntas ha samma referensram och förståelse, något vi ser 

som osannolikt, bland annat då dessa likabehandlingsplaner riktar sig till barn och ungdomar.           

Den interpersonella aspekten som Bergström & Boréus (2005:16, 44) beskriver som viktig att 

undersöka i diskurssammanhang, säger oss här att man ’pratar över huvudet’ på vissa. Bloor 

& Bloor (2007:62, 160) påvisar hur komplext och svårbegripligt språkbruk exkluderar vissa 

grupper av människor då de inte förstår det språk som används. Därmed ser vi i detta fall 

avsaknaden av tydliga definitioner som ett oreflekterat maktutövande. Detta är för övrigt inte 

specifikt just för denna tabell och de begrepp som tas upp här. Snarare är det ett mönster vi 

har upptäckt men som vi valt att lyfta just i denna fråga.       

 

Konsensus gällande sexuella trakasserier är att inte synliggöra denna form av trakasserier. 

Således görs den mindre viktig, vilket kan komma att påverka den sociala interaktionen i 

skolan. Det vill säga att exempelvis kommentarer om någons kropp, tafsande och gester 

elever emellan kan uppfattas som okej och som en naturlig del av tillvaron hos unga 

människor. Med andra ord skapar i detta fall osynliggörandet en hierarkisering inom 

kränkande behandling och normer för hur en individ tillåts bete sig. (Phillips & Winther 

Jörgensen, 2005:21, 67-68, 73, 97-116)  

 

4 av 5 skolor menar att sexuella trakasserier anspelar på sexualitet men (likt tidigare nämnda 

avsaknad av tydliga definitioner) definierar man inte sexualitet. Endast 2 

likabehandlingsplaner ger konkreta exempel på vad sexuella trakasserier kan innebära vilket 

gör det enklare att förstå innebörden. 1 av dessa 2 likabehandlingsplaner, den enda som 

kategoriserats i Annan definition, ger en utförlig beskrivning av vad sexuella trakasserier kan 

innebära genom flera situationsbundna exempel. Dessutom görs beskrivningen på ett 
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lättbegripligt språk. Denna likabehandlingsplan är ensam om att ge sexuella trakasserier 

utrymme och kan därför sägas problematisera den, i de andra likabehandlingsplanerna, 

förgivettagna referensramen för sexualitet. Härigenom ges möjlighet till förståelse för vad 

sexuella trakasserier kan vara och därmed inkluderas de individer som tidigare exkluderats på 

grund av bristande referensramar.       

 
8.7 Annan kränkande behandling 
 
Den definition av annan kränkande behandling som oftast förekommer i 

likabehandlingsplanerna är: ”annan kränkande behandling är ett uppträdande som utan att vara 

trakasserier kränker en annan människas värdighet”.  

 

Många av likabehandlingsplanerna definierar även mobbning. Den vanligaste 

begreppsbestämningen för denna handling är: ”en person är utsatt för mobbning när hon/han, 

upprepande gånger under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer”.  

 

Tabell 5 

 Vanligaste definitionen Annan definition Ingen definition 

Annan kränkande behandling 5 4 10 

Mobbning 8 5 6 

 

Det som synliggörs i den här tabellen är att det är vanligare att skolorna har en definition av 

mobbning än av begreppet annan kränkande behandling. De 4 likabehandlingsplaner som 

hamnar i kategorin Annan definition skriver endast att mobbning är en form av annan 

kränkande behandling. (L, O, R, S) Det är således deras definition av annan kränkande 

behandling. Av de 5 likabehandlingsplaner som använder sig av den vanligast förekommande 

definitionen så utmärker sig 2 stycken. Dessa belyser att annan kränkande behandling inte 

utgår ifrån de fem diskrimineringsgrunderna utan kan grunda sig på saker såsom 

kroppsstorlek, hårfärg, studieförmåga, klädsel (D, Q) 

 

Utifrån de likabehandlingsplaner som har en definition av mobbning så verkar flertalet vara 

överens om en slags grunddefinition (den vanligaste förekommande) av begreppet. Dock är 

det flera likabehandlingsplaner som på olika sätt har valt att göra tillägg. Till exempel nämner 

3 av de i kategorin Vanligaste definitionen (H, J, L) att det även råder någon form av obalans i 

makt mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning. Samtidigt påpekar 2 av 
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likabehandlingsplanerna i samma kategori (A, H) också att konflikter inte är detsamma som 

mobbning. Av de 5 likabehandlingsplaner som valt att definiera mobbning på ett annat sätt 

har dock 3 stycken samma definition. Denna lyder ”…en upprepad negativ handling när någon 

eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag” (D, 

M, O). Skillnaden från den vanligaste definitionen är alltså att man valt att belysa att 

handlingen är medveten och att det finns en tydlig avsikt med kränkningen. Medvetenheten 

och avsikten poängteras även av den fjärde likabehandlingsplanen som avviker: ”… förutsätter 

att den som utsätts kränks medvetet och med avsikt vid upprepande tillfällen vilket skiljer mobbning 

från andra former av kränkande behandling. Den upprepade handlingen har som mål att skada eller 

orsaka obehag” (Q). Definitionen från den femte likabehandlingsplanen som avviker ifrån den 

vanligaste definitionen lyder ”…sker kränkning vid upprepade tillfällen kan den vara frågan om 

mobbing. Mobbing utförs av en eller flera individer som utsätter någon för fysiska eller verbala 

kränkningar” (R). Även 1 av de 5 likabehandlingsplanerna som hamnat i kategorin Annan 

definition belyser att det råder någon form av obalans i makt mellan den som mobbar och den 

som utsätts för mobbning. 

 

8.7:1 Analys av tabell 5   
 
Precis som i fallet med definieringen av begreppet trakasserier så är det svårt att avgöra om 

annan kränkande behandling anses vara viktigt att definiera eller inte. 9 skolor tycker att det 

är det, 10 tycker det inte. Dock finns konsensus inom den grupp som gör en definition av 

begreppet, trots att 4 likabehandlingsplaner avviker ifrån den vanligast förekommande. Detta 

då dessa 4 endast ger ett exempel på annan kränkande behandling och inte definierar 

uppträdandet. Dock går det att diskutera den vanligaste definitionen av annan kränkande 

behandling då man har valt att införliva begreppet trakasserier. Detta gör definitionen vag 

förutsatt att man inte har definierat trakasserier tidigare. Dessutom blir definitionen svårare att 

hänga med i då man måste gå tillbaka för att titta på definitionen av trakasserier om en sådan 

finns. Definitionen av annan kränkande behandling kan i det här fallet jämföras med hur 

Bloor & Bloor (2007:62, 160) menar att lagtexter pratar omkull den vanliga människan som 

inte förstår innebörden av det som sägs. Man kan även tolka definitionen som ett sätt för 

skolan att begränsa eventuella anmälningar då denna form av kränkande behandling inte utgår 

ifrån de fem diskrimineringsgrunderna. Således skulle man kunna tänka sig att kränkningar 

kan innefatta allt som en individ uppfattar som ett hot. På så sätt kan denna svårbegripliga 

definition ses som ett användande av språket som resurs från skolans sida (Phillips & Winther 

Jörgensen, 2005:114-116).      
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Konsensus är tydlig vad gäller den vanligaste definitionen av mobbning. Dock är det flera 

skolor i den här kategorin som gjort tillägg i sin definition, bland annat vad gäller ojämlika 

maktförhållanden samt att konflikter inte är detsamma som mobbning. Båda dessa tillägg 

påverkar onekligen hur man uppfattar definitionen av mobbning samt hur man kan komma att 

hantera frågan i praktiken, på de enskilda skolorna. Trots att skolorna som gör dessa tillägg 

gör det enklare för läsaren att förstå vad mobbning är så går båda tilläggen också att 

ifrågasätta. Dels kan man fråga hur gränsen för obalans i makt synliggörs och bestäms, i 

vilket skede blir relationen ojämlik? Och när övergår en konflikt till att bli mobbning? Är det, 

som samtliga planer påpekar (och som en understryker), genom påtalandet av att mobbning är 

något som sker vid upprepade tillfällen, vilket är det enda som skiljer mobbning ifrån andra 

former av kränkningar? Samtidigt ställer vi oss frågande till vad som menas med under en 

viss tid. Handlar det om kränkning vid två tillfällen på en månad eller vid två tillfällen på ett 

år? Vem avgör hur lång tid som är tillräcklig för att kränkningen ska kunna uppfattas som 

mobbning? Genom att inkludera under en viss tid i definitionen kan man göra den utsatta 

individen maktlös. Detta då det kan räcka med två tillfällen för att en individ ska vilja stanna 

hemma ifrån skolan och skolan kan ha en annan uppfattning om under en viss tid. Dessutom 

kan kränkningar vara av olika art, och ta olika hårt på olika individer. Det som den ena 

individen kan ’vifta bort’ kan andra ligga sömnlösa över. Således kan skolans formulering 

även i detta fall uppfattas som ett sätt att använda språket som resurs för egen del (ibid.) 

samtidigt som individens möjlighet att själv avgöra om denna har blivit kränkt eller inte 

begränsas.   

 

2 av likabehandlingsplanerna påpekar att annan kränkande behandling inte har med de fem 

diskrimineringsgrunderna att göra. Här finns alltså utrymme för skolorna att utvidga, förändra 

och påverka, diskursen om likabehandling och därmed den sociala praktiken. Man har alltså 

möjlighet att inrymma andra sociala kategorier genom sina exempel. Exempelvis har den ena 

skolan av de 2 valt att ta upp förbud mot kränkningar som avser någons klädsel. Här skulle 

kategorin socioekonomisk klass kunna inbegripas liksom könsöverskridande uttryck. Ingen av 

dessa kategorier ingår som diskrimineringsgrund i kontexten likabehandlingsplaner. Ett 

exempel påvisar, enligt oss, diskursiv förändring, nämligen då man talar om förbud mot 

kränkningar som avser någons studieförmåga. Läs- och skrivsvårigheter var länge kopplat till 

tröghet och individens intellekt. Idag vet vi att det inte är så samtidigt som det finns en 

diagnos; dyslexi som uppmärksammas allt mer och mer. Diskurser förändras alltså med tiden 

och är även socialt och kulturellt präglade (Börjesson & Palmblad, 2007:11-12, Phillips & 



 44 

Winther Jörgensen, 2005:100). Genom att föra in exempelvis studieförmåga i kontexten 

mobbning vidgar man således förståelsen för, och betydelsen av, likabehandling. Samtidigt 

inkluderas fler människor och dessa människors rätt till likabehandling. (Börjesson & 

Palmblad, 2007:10-12).        

I 4 av de 5 likabehandlingsplaner som avviker ifrån den vanligaste definitionen av mobbning 

poängteras att mobbning sker medvetet och med avsikt att kränka. Dessa skolor har alltså 

gjort ytterligare försök till att förklara vad som skiljer mobbning ifrån andra former av 

kränkande behandling vilket underlättar läsarens förståelse. Detta genom att handlingen 

kopplas till en individ som utför den då den görs aktiv och medveten. Formuleringens 

tydlighet ger även individer möjlighet att ta avstånd ifrån, anmäla och vägra ingå i mobbning.   

Genom denna formulering kan mobbning motverkas och upptäckas lättare. På så sätt fungerar 

språkbruket i detta fall produktivt för den sociala interaktionen i de enskilda skolorna och kan 

därmed ses som positivt även för social förändring (Phillips & Winther Jörgensen, 2005:20).  

 

8.8 Andra aktuella begrepp 
 
Under läsandet av likabehandlingsplanerna upptäckte vi att det även fanns andra begrepp som 

regelbundet återkom och definierades i samband med då man talar om kränkande behandling. 

Dessa är rasism, främlingsfientlighet och homofobi. Vi anser att det är både angeläget och 

intressant att inkludera dessa begrepp, samt avsaknaden av dem, för vår empiriska studie. 

Detta då en inkludering/exkludering av dessa begrepp kan tänkas bidra till en utveckling, 

alternativt begränsning, av diskursen kring kränkande behandling och därmed av 

likabehandling. Tabellen nedan visar således inte hur begreppen definieras, utan om dem 

överhuvudtaget definieras.  

 

Tabell 6 

 Definierar  Definierar inte 

Rasism 8 11 

Främlingsfientlighet 7 12 

Homofobi 7 12 

 

Som tidigare nämnt och som tabellen visar har övervägande delen av skolorna valt att inte 

definiera något av begreppen. Viktigt att påpeka är att de likabehandlingsplaner som 

definierar ett av dessa begrepp nödvändigtvis inte har definierat flera. Vanligast 
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förekommande att definiera är rasism. Dock är det ingen nämnvärd skillnad i jämförelse med 

hur många skolor som valt att definiera de andra begreppen. Ett annat begrepp som vi kom att 

stöta på var sexism. Däremot har endast 3 av 19 likabehandlingsplaner valt att definiera detta 

begrepp. Således kan det inte betraktas som ett mönster och därför har vi inte valt att 

kategorisera begreppet i en tabell. Emellertid anser vi att det i sammanhanget avvikande 

begreppet är viktigt att lyfta fram. Detta då dessa 3 skolor använder sig av en definition där 

könsöverskridande identitet eller uttryck skulle kunna inrymmas vilken är en av de två 

diskrimineringsgrunder som tillkommit i diskrimineringslagen från och med 1 januari, 2009. 

Vidare har 2 av 3 skolor samma definition som de hämtat ifrån skolverket och som lyder: 

”Sexism: negativ betraktelse- eller handlingssätt mot en individ vars könstillhörighet och/eller 

könsuttryck skiljer sig från normen för det kön som registrerats för personen vid födseln” (M, O). 

Vidare har den tredje planen modifierat sin definition men innebörden är densamma.  

 

8.8:1 Analys av tabell 6 
 
Majoriteten av likabehandlingsplanerna har valt att inte definiera de olika begreppen. 

Konsensus är således att dessa begrepp inte ses som nödvändiga att uttrycka explicit då de 

inryms i de fem diskrimineringsgrunderna. Dock är det strax under hälften av skolorna som 

tycker det är viktigt med synliggörandet av begreppen rasism, främlingsfientlighet och 

homofobi. Detta tyder på att de skolor som ligger bakom dessa likabehandlingsplaner vill 

införa begreppen i talet om likabehandling och kränkande behandling. Här syns ett försök till 

att förtydliga innebörden av likabehandling trots att de tre begreppen redan tas upp i de fem 

diskrimineringsgrunderna. Effekten kan däremot bli att vissa diskrimineringsgrunder förstärks 

och prioriteras på bekostnad av andra (Phillips & Winther Jörgensen, 2000:116) såsom 

funktionshinder.    

 

3 likabehandlingsplaner har valt att också definiera sexism vilket inkluderar de individer som 

har en/ett könsöverskridande identitet eller uttryck. Dock är det inte lagtvingande att inrymma 

denna diskrimineringsgrund i likabehandlingsplanerna. Detta kan därför ses som ett 

produktivt inslag i diskursen (Phillips & Winther Jörgensen, 2005:20), som en vilja att 

utvidga diskursen om likabehandling genom att föra in exkluderade sociala kategorier.   
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9. Sammanfattning och slutdiskussion 

 
Nedan följer en sammanfattning av de redan analyserade resultaten av vår empiriska studie.  

Vidare kommer dessa resultat här att diskuteras utifrån vår teoretiska ansats. Då uppsatsen är 

teoretisk så kommer vi även här att utveckla vårt tidigare förda resonemang, genom att bland 

annat föra in nya exempel. 

 
9.1 Likabehandling utifrån kränkande behandling 
 
Ingenstans, i någon av de 19 likabehandlingsplanerna, finns en separat definition av begreppet 

likabehandling. Istället visar vår empiriska studie att likabehandling förklaras genom vad 

kränkande behandling anses vara. Med andra ord beskriver man likabehandling genom att 

definiera dess motsats. Här hänvisar man till begrepp som diskriminering, trakasserier och 

annan kränkande behandling samt tillhörande underbegrepp som direkt/indirekt 

diskriminering, sexuella trakasserier och mobbning. Flertalet skolor har även beskrivit 

kränkande behandling i fri text vars innehåll bygger på lagar och styrdokument. Vanligast är 

här att poängtera att det är individens egen upplevelse av att ha blivit kränkt som räknas och 

ska tas på allvar. Vidare förbjuds all form av kränkande behandling genom att hänvisa till 

principen om alla människors lika värde. Flera av likabehandlingsplanerna definierar även 

begreppen rasism, främlingsfientlighet och homofobi. På så sätt förtydligar de således några 

av de grunder som diskriminering kan ske på.   

 

Problemen med att definiera likabehandling genom dess motsats i detta fall är att begreppet 

kränkande behandling görs högst svårbegripligt. Detta då man använder sig av så många olika 

underdefinitioner och kränkningstyper vilka är svåra att skilja åt. Exempelvis ser definitionen 

för diskriminering och trakasserier i vissa fall likadan ut. Vidare är det enda som skiljer 

mobbning ifrån de övriga kränkningarna det faktum att kränkningen ska ha förekommit vid 

upprepade tillfällen under en viss tid. Problematiken ligger alltså i vilka sociala konsekvenser 

som detta får för de individer som drabbas av kränkande behandling. Har man blivit utsatt för 

trakasserier, diskriminering, eller annan kränkande behandling? Ges alla anmälningar, och 

kränkningsgrunder, samma tyngd och allvar? Och hur behandlas kränkningen i exempelvis en 

rättstvist? Ses den ena kränkningen som värre än den andra? I likabehandlingsplanerna är det 

ingen skola som gör den ena kränkningsformen allvarligare är den andra, men hur ser det ut i 

praktiken?    
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För att uppnå likabehandling förbjuder man alltså all form av kränkande behandling istället 

för att uppmana till positiva handlingar. Det vår studie inte visar är dock det förebyggande 

arbete som samtliga skolor bedriver för främjandet av likabehandling vilket till mångt och 

mycket handlar om aktiviteter som syftar till ökad förståelse för olikheter. I skolorna förs med 

andra ord ett arbete som kan sägas uppmana till positiva handlingar. Dock bygger även dessa 

på förbudet mot kränkande behandling. Det ständiga närvarandet av förbud är egentligen inte 

konstigt då Lag (2006:67) och numera Lag (2008:567) är de bestämmelser som säger att 

skolorna att ha en likabehandlingsplan och som själva bygger på förbud. Som Foucault 

(Börjesson & Palmblad, 2007:14-15) menar har vi alltså här en diskurs som överlappar flera 

olika sociala kontexter, såväl skola som rättsväsendet.  

 

9.2 Auktoritetsargument 
 
De begreppsdefinitioner och andra beskrivningar som görs för att förklara kränkande 

behandling och således likabehandling är oftast direkt tagna ifrån såväl lagar som 

styrdokument. Samtidigt hänvisar likabehandlingsplanerna återkommande och frekvent till 

dessa lagar och styrdokument. Auktoritetsargument är således ständigt närvarande vilket kan 

tänkas påverka hur likabehandlingsplanerna mottas av läsaren.   

 

Vi ser både för- och nackdelar med användandet av auktoritetsargument. Fördelarna är att 

dessa ger en viss tyngd och seriositet till likabehandlingsplanerna. Med andra ord signaleras 

budskapet att likabehandling ska tas på allvar. Då värdegrunden för likabehandling anses vara 

positiv, det vill säga främja alla människors lika värde, samtidigt som diskurser påverkar den 

sociala verkligheten, kan likabehandlingsplanerna ses som positiva och produktiva för social 

förändring (Phillips & Winther Jörgensen, 2005:20). Med andra ord förbjuder 

likabehandlingsplanerna diskriminering av vissa sociala kategorier som inte hade detta skydd 

tidigare. Utan auktoritära lagar så hade förmodligen likabehandlingsplanerna inte existerat på 

så många skolor idag.  

Nackdelarna är emellertid att lagar inte alltid tar hänsyn till hur den sociala praktiken ser ut i 

verkligheten. Detta då rättsväsendet är byråkratiskt och lagförslag samt lagändringar kan ta 

väldigt många år att driva igenom. Dessutom bygger lagar på kategorisering, något som 

ibland kan anses ofrånkomligt, men vilket oundvikligen leder till inkludering av vissa och 

exkludering av andra. Kategoriseringar bygger även på normer vilka är socialt, kulturellt och 

historiskt skapade (Börjesson & Palmblad, 2007:11-12, Phillips & Winther Jörgensen, 
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2005:100). Detta är problematiskt då samhällen förändras, oftast snabbare än normer och 

kategoriseringar.  

 
 
9.3 Likabehandlingsplanernas språkbruk 
 
Utifrån ett kritiskt diskursanalytiskt förhållningssätt måste diskursen om likabehandling 

granskas och dekonstrueras för att man ska komma åt innebörden av den, samt vad den har 

för sociala effekter (Bloor & Bloor, 2007:5, Phillips & Winther Jörgensen, 2005:69). Således 

måste man undersöka hur begreppet beskrivs och definieras. Detta då vem som helst kan yttra 

ord utan försök till att definiera vad som menas, vilket gör det sagda betydelselöst. Som 

nämnt definierar man olika begrepp för att förklara likabehandling genom kränkande 

behandling. Då de vanligaste förekommande definitionerna av dessa begrepp utgår ifrån olika 

lagar och styrdokument ges dessa definitioner en byråkratisk, auktoritär och svårbegriplig 

karaktär. På så sätt kan man undra till vem dessa likabehandlingsplaner riktar sig. Språkbruket 

blir problematiskt då inte alla ges samma chans till att förstå innebörden av 

likabehandlingsplanerna. Exempelvis finns de individer som har ett annat modersmål än 

svenska samt barn och ungdomar som inte tillägnat sig ett akademiskt ordförråd. Härigenom 

exkluderar man således vissa av de individer som likabehandlingsplanerna säger sig vilja 

skydda (Bloor & Bloor, 2007:160). Varför väljer de flesta skolor att skriva på ett sådant språk 

när de har möjlighet att uttrycka sig på ett enklare sätt?  

 

Dessutom är flera definitioner och ordval vaga och mångtydiga, vilket skapar både förvirring 

och öppnar upp för olika tolkningar. Exempelvis används ord som värdighet, sexuell natur, 

negativ behandling och befogade tillrättavisningar. Vissa av likabehandlingsplanerna 

beskriver vad som menas med några av dessa formuleringar. Dock gör övervägande del inga 

som helst försök till förtydligande. Ingenstans står att likabehandlingsplanerna måste följa 

lagarnas och styrdokumentens språkbruk, det vill säga ordval etcetera. Effekterna av både 

oreflekterat och komplext språkbruk kan komma att påverka en utsatt individs möjlighet att 

hävda sin rätt och sin upplevelse av att ha blivit kränkt. Det försvårar även individers 

möjlighet att veta om dem har kränkt någon annan, eller riskerar att göra det. Det blir således 

lätt för flertalet skolor och individer som diskriminerar andra att undvika kritik och 

ifrågasättande. Detta då språket kan användas som resurs på bekostnad av andra individer och 

sociala kategorier (Phillips & Winther Jörgensen, 2000:105, 114).  
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Vaga och tolkningsbara definitioner kan även uppfattas som positivt då nya och alternativa 

tolkningar kan göras. Avsaknad av konkreta exempel och definitioner kan även ses som ett 

försök till att undvika en begränsning av diskursen. I det här fallet ser vi dock att de negativa 

aspekterna överskuggar de positiva. Detta då skolan har tolkningsföreträde vid en eventuell 

rapportering av kränkning, då det är dessa som har upprättat planerna.  

Genom att inte ge alla individer samma förutsättningar att förstå de lagar som skyddar dem 

ger man inte heller alla individer lika rätt till likabehandling. Vidare ger användandet av 

komplext och oreflekterat språkbruk skolan ett maktövertag. Utifrån ovan förda resonemang 

menar vi således att flera av skolorna blir motsägelsefulla då de skriver att kränkande 

behandling utgår ifrån principen om alla människors lika värde. Motsägelsefulla blir de 

eftersom alla människor inte ges samma möjlighet och därför inte heller lika värde.  

 
9.4 Diskursiv och social förändring 
 
Även om de allra flesta likabehandlingsplanerna liknar varandra till både struktur och innehåll 

finns det skolor som gör egna tillägg, egna exemplifieringar, definitioner samt använder ett 

mer begripligt och vardagligt språkbruk. Dessa är däremot avvikande. I några fall är det enligt 

oss tydligt att man vill föra in nya element i talet om likabehandling, såsom i fallet med 

skolan som avsätter stort utrymme till tal om våld och vapeninnehav. I andra fall uppfattas 

nya exemplifieringar mer som egna inlägg som inte syftar till en större påverkan på diskursen. 

Däremot innebär samtliga nya element att betydelsen av likabehandling påverkas i den 

specifika kontext där de yttras, det vill säga i den enskilda skolan. Om fler skolor väljer att 

avvika och ta in egna element kommer dagens konsensus kring den allmänna diskursen att 

utmanas och kanske tillslut förändras. (Phillips & Winther Jörgensen, 2005:13-15,80) 

Förändring blir även möjlig då sociala handlingar och uttryck inte enbart är en upprepning 

utan också rymmer något nytt, då ingen kan upprepa exakt samma sak på exakt samma sätt 

hela tiden (ibid:36). Här då skapandet av verklighet är en pågående process som präglas av 

flertalet sociala villkor och kontexter.      

 

Vi kan i denna uppsats inte yttra oss om huruvida de skolor som avvikit på ett eller annat sätt 

har haft som syfte att begränsa eller utveckla den allmänna diskursen. Detta då vi inte har 

intervjuat de enskilda upphovsmakarna om deras tankar kring likabehandling. Tillägg etcetera 

skulle lika väl kunna bero på skolans historia samt dess sociala och geografiska kontext.  

Några av de exempel som vi i vår presentation och analys har valt att lyfta fram som positiva 

för förståelsen av likabehandling är att tre skolor väljer att definiera sexism som en form av 



 50 

kränkande behandling. Vidare inkluderar denna definition de individer som avviker ifrån 

normen för sitt biologiskt tillskrivna kön. Med andra ord inrymmer definitionen och såldes de 

tre likabehandlingsplaner som använder sig av den, en av de två nya 

diskrimineringsgrunderna (vilka återigen inte är lagtvingande att inkludera för skolor).    

En annan skola skriver att det förbjudet att kränka någon på grund av studieförmåga, såsom 

dyslexi (vårt exempel) medan en tredje inrymmer en definition som kan sägas inkludera 

socioekonomisk klass (vårt exempel). Samtliga dessa skolor utgör alltså exempel på att vilja 

införliva fler sociala kategorier i talet om likabehandling och diskriminering. Det är högst 

viktigt och enligt oss sociologiskt relevant att undersöka vilka kategorier som görs gällande i 

vissa kontexter och vilka som inte omtalas trots att de existerar i vardagstal (Kroger & Wood, 

2000:105). Detta då exkludering är uttryck för makt vilket kan komma att skada och 

missgynna människor som anses avvikande.   

 

Vad vi saknar i samtliga likabehandlingsplaner och finner anmärkningsvärt är att ingen av 

skolorna har valt att införa ålder som diskrimineringsgrund. Visserligen är denna erkända 

diskrimineringsgrund inte obligatorisk för skolorna men vi ställer oss ändå frågande till varför 

ingen skola anser att det finns ett behov av att diskutera den. Detta då skolans struktur till 

mångt och mycket kretsar kring just ålder. Kanske är det så att man just på grund av detta ser 

ålder som en problematisk diskrimineringsgrund och därför väljer bort den. Här menar vi 

däremot att det är viktigt att skolorna på något sätt uppmärksammar den makt som är 

förknippad med, samt ligger inbäddad i, ålder. Exempelvis kan man tänka sig att de äldre 

eleverna är de man ser upp till, de man är rädd för, de som känner ”rätt personer” och har en 

etablerad relation till lärarna. Med andra ord de som, i sammanhanget, oftast äger störst 

socialt kapital. Det är inte svårt att föreställa sig hur en yngre elev utnyttjas av, eller söker 

bekräftelse hos, äldre elever.   

 
9.5 Effekten av kategorisering  
 
Som socialkonstruktionister ser vi en stor problematik med hur vissa kategorier görs stabila 

och legitimeras som de enda förekommande just genom bland annat lagar. Detta då de 

härigenom riskerar att ges en essentiell, det vill säga en av naturen given, existens. Att vissa 

kategorier och således specifika subjektspositioner ges en hegemonisk karaktär är farligt då 

olika identiteter och individer härmed tillskrivs olika social status (Phillips & Winther 

Jörgensen, 2000:39, Bloor & Bloor, 2007:85). Härigenom ses alltså inte alla människor som 

lika värda.  
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Institutionaliserade kategorier påtvingar även individer vissa subjektspositioner, det vill säga 

subjektspositioner som de kanske inte nödvändigtvis hade valt att tillskriva sig själva, såsom 

kvinna i kategorin kön. Med andra ord väljer eller tilldelas vissa människor en viss identitet då 

det inte finns några andra alternativ. Man utgår alltså ifrån de kategorier och 

subjektspositioner som redan existerar för att kunna förstå och förklara sig själv. På så sätt 

menar vi, i enlighet med flera diskursteoretiker, att språket som skapar lagar och 

kategoriseringar samt representationer av bra och dåligt, påverkar identitetsskapande och 

individens valmöjlighet. Det vill säga dennes handlingsutrymme (Phillips & Winther 

Jörgensen, 2005:48, 2000:106, Bergström & Boréus, 2005:12). Ett annat exempel är kategorin 

ras med tillhörande subjektsposition svart som skapar ett dikotomiskt tänkande människor 

emellan istället för att endast se varandra bortom hudfärg (de los Reyes & Mulinari, 2005:90). 

Kategorin ras har onekligen påverkat den sociala interaktionen mellan exempelvis svarta och 

vita människor, där de vita har ansett sig vara bättre än svarta. Detta har i sin tur påverkat vad 

vita människor tycker och tänker om, samt hur de behandlat, svarta människor både historiskt 

och idag. Idag har vi emellertid ett samhälle som säger sig vilja motverka rasbiologi och 

rasism. Således kan vi se hur diskursen kring exempelvis svarthet har förändrats. Exempelvis 

är det inte socialt accepterat att prata om svarta människor som underlägsna vita längre. Ännu 

värre är det att behandla svarta människor sämre än vita. Här har vi ett tydligt exempel på hur 

diskurser är normativa samt påverkar social praktik, sociala relationer och vice versa (Phillips 

& Winther Jörgensen, 2005:105, 114-116, Bloor & Bloor, 2007:5). Ovanstående två exempel 

påvisar även hur diskurser är gränssättande för vad som är möjligt att säga och föreställa sig 

(Börjesson & Palmblad, 2007:10-12, Bergström & Boréus, 2005:12).     

 

Genom att hänvisa frekvent och nitiskt till olika lagar och styrdokument där bland annat fasta 

diskrimineringsgrunder omnämns, bidrar likabehandlingsplanerna till upprätthållandet samt 

reproducerandet av dessa diskrimineringsgrunder och dess inneboende sociala kategorier och 

subjektspositioner. Dessutom införlivar man inga nya eller andra diskrimineringsgrunder och 

därmed inte heller några nya sociala kategorier eller subjektspositioner. Rätt till skydd mot 

diskriminering gäller alltså bara vissa människor.    

 
9.6 Diskursens effekter och inverkan på den sociala verkligheten 
 
Utifrån hur man i likabehandlingsplanerna talar om likabehandling samt utifrån vilka 

diskrimineringsgrunder som man inbegriper i dessa blir det i vår empiriska studie tydligt vilka 

kategorier och individer som representeras och tillskrivs betydelse. De sociala 
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konsekvenserna detta medför, kan som tidigare nämnts, bli förödande för såväl grupper av 

människor som för enskilda individer. Vad händer om man upplever sig som kränkt, men inte 

passar in i någon av de diskrimineringsgrunder som finns? Blir man då betraktad som icke-

likabehandlad eller avfärdad? Och vad händer om man har blivit diskriminerad eller kränkt på 

flera grunder samtidigt? Frågan är egentligen om det ens är möjligt att separera en social 

kategori från en annan, en diskrimineringsgrund från en annan. Detta då processer, varigenom 

kategorier, subjektspositioner, identiteter och maktrelationer konstrueras och upprätthålls, är 

dialektiska och ständigt pågående (de los Reyes & Mulinari, 2005:10, 90). Som 

intersektionalitetsforskare menar så ser maktrelationer och förtryck olika ut beroende på just 

vilken sammansättning av subjektspositioner som en individ innehar. En kvinna med 

arbetarklassbakgrund och en man med liknande bakgrund befinner sig således inte på samma 

positioner inom en maktrelation. Dessa olika positioner går inte heller att enbart lägga på 

varandra eller att ignorera då de skär in i, och levandegör varandra. (ibid:24) 

 

Vi ser här en komplexitet i både görandet, och ett eventuellt ickegörande, av sociala 

kategorier. Genom det aktiva görandet, till exempel konstruerandet och upprätthållandet av de 

diskrimineringsgrunder som omnämns i likabehandlingsplanerna, så synliggörs människor 

och ojämlika maktrelationer människor emellan. Detta är givetvis positivt. Som nämnt 

tidigare medför dock inkluderandet av vissa kategorier ett exkluderande av andra. Man 

placerar också människor i fack och individer pekas aktivt ut som avvikare ifrån normen, ’den 

andre’, exempelvis funktionshindrad. På detta sätt upprätthåller man därigenom den 

maktobalans man ifrån början ville motverka.  

Om man istället skulle välja att inte kategorisera människor och inte ge vissa grupper ett eget 

utrymme i likabehandlingsplaner, lagar och styrdokument så skulle detta indikera att alla 

människor är jämbördiga och har samma möjligheter. Detta alternativ skulle med andra ord 

osynliggöra och ignorera såväl makten i sig och de processer som skapar makt, som de 

människor som utsätts för förtryck av olika slag.  

Vi menar alltså att likabehandlingsplanernas sätt att tala om diskriminering och kränkande 

behandling, utifrån de fem diskrimineringsgrunderna, kan tyckas både motsägelsefullt och 

onödigt. Detta då konsensus i likabehandlingsplanerna är att det är individens egen 

uppfattning av att ha blivit kränk som ska stå i fokus. Trots det är det viktigt att 

uppmärksamma kränkningar och förtryck samt påvisa att de många gånger är en del i en 

ojämlik maktstruktur. Vad gäller kategorisering eller ej av människor så finns det således 

ingen enkel lösning. Dock menar vi att i de fall då kategoriseringar görs så måste man 
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ifrågasätta samhällets ideal, normer och prioriteringar. Vem bestämmer vilka kategoriseringar 

som ska göras? Vilka maktstrukturer anses vara viktiga? Vilka blir konsekvenserna? Vem 

gynnas…och vem gör det inte?  
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10. Slutsats 
 
Nedan avser vi knyta ihop säcken för denna uppsats genom att tydligt besvara våra tre 

frågeställningar.  

 
Hur påverkar språket konstruktionen av den sociala verkligheten? 
 
Som vi påvisat i vår teoretiska ansats är den sociala verkligheten till mångt och mycket 

diskursivt skapad. Det vill säga att språket spelar en avgörande roll för hur vi uppfattar 

världen och människor omkring oss. Exempelvis kommer de betydelser som görs genom 

språket att påverka hur vi skapar kategorier, hur vi ser på vissa människor, hur vi förhåller oss 

till andra, vad vi uppfattar som eftersträvansvärt etcetera. Genom diskurser skapas alltså bland 

annat beteenden, social praktik, relationer och makt. Således har social verklighet skapats. 

Den sociala verkligheten påverkar i sin tur diskursen. Bland annat genom att den sociala 

praktiken, som alltså är avhängig diskursen, reproducerar diskursens betydelser. Samtidigt 

finns ett visst handlingsutrymme där avvikelser och motstånd mot diskursen kan komma att 

påverka eller förändra den, det vill säga omskapa den delvis eller helt. Genom att dessa två 

dimensioner ständigt konstruerar, upprätthåller och omskapar varandra går de därför inte att 

separera och inte heller negligera. 

Som svaren på de två nedanstående frågeställningarna kommer att visa syns denna dialektiska 

process tydligt i vår empiriska studie.  

 

Hur ser konstruktionen för likabehandling ut i 19 av Göteborgs största grundskolor?  
 
Utifrån vårt empiriska material konstrueras likabehandling genom dess motsats, det vill säga 

utifrån kränkande behandling. Vidare görs konstruktionen legitim genom olika lagar och 

styrdokument av vilka främst en lag tvingar skolorna att upprätta en likabehandlingsplan. 

Konstruktionens innehåll avser definitioner av olika begrepp, kategorier och 

diskrimineringsgrunder som alla återfinns i en annan social kontext än skolan, nämligen 

rättsväsendet. Här ser vi hur dessa två institutioner samverkar i konstruktionen, 

upprätthållandet och omskapandet av innebörden för likabehandling.     

Då skolorna legitimerar sina likabehandlingsplaner genom lagar och styrdokument avspeglar 

detta det språkbruk man använder sig av. Språket är många gånger byråkratiskt och 

akademiskt samtidigt som både vaga och invecklade definitioner förekommer. Detta kan vara 

problematiskt med tanke på den varierande målgruppen. 
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Vidare är betydelsen av likabehandling att all form av kränkande behandling, såsom 

diskriminering, direkt/indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, annan 

kränkande behandling och mobbning är förbjudet. Detta då man härigenom kränker rätten till 

alla människors lika värde. Samtidigt är det individens egen upplevelse av att ha blivit kränkt 

som ska uppmärksammas. Utöver dessa saker är det även vanligt att definiera rasism, 

främlingsfientlighet och homofobi när man pratar om förbud mot kränkande behandling. Det 

är alltså de mönster som vi har kunnat identifiera i diskursen om likabehandling, så som den 

ser ut idag.  

 

Vilka sociala konsekvenser har konstruktionen av likabehandling?  
   
Då skolornas likabehandlingsplaner är uppbyggda på definitioner, kategoriseringar, ett urval 

av diskrimineringsgrunder, samt ett många gånger svårbegripligt språk så skapar de en 

inkluderande och exkluderande dimension. Här ställs således vissa kategorier av människor, 

vissa individer, vissas upplevelse av att ha blivit kränkt utanför likabehandlingsplanernas 

skydd. Genom att osynliggöra exempelvis vissa kategorier av människor kan dessa komma att 

bemötas med oförståelse av andra individer. Härigenom påverkas alltså den sociala relationen 

och den sociala interaktionen människor emellan.   

Utifrån ovanstående kan man se det som att skolorna istället för att motverka ojämlika 

maktrelationer faktiskt är med om att skapa och upprätthålla dem. Detta i en miljö där barn 

och ungdomar ska garanteras trygghet. Med stor sannolikhet är dock denna process 

förmodligen helt omedveten. 

 

Dock måste vi återigen konstatera att såsom diskursen om likabehandling ser ut idag så kan vi 

tyvärr inte säga att alla människor har samma rätt till likabehandling.  
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11. Reflektioner 
 
Då denna uppsats är teoretisk men även inbegriper en empirisk studie, där material bland 

annat har ställts upp i tabellform och analyserats, så skulle man kunna påstå att vi har gjort två 

uppsatser i en. Detta har stundtals gjort vårt arbete oerhört komplicerat, då materialet för 

uppsatsen både har varit stort och svårgreppbart. Samtidigt har vi ibland haft problem med att 

begränsa såväl vårt urval av teori som vårt empiriska material. Likaså har det ibland uppstått 

en viss förvirring kring vad som bör klassas som teori och vad som bör ses som metod, då 

diskursanalysen inte direkt separerar dessa delar utan ser dem som tätt sammanflätade. 

 

Vad gäller ovanstående nämnda empiriskt material så anser vi att det har varit mycket 

omfattande, ibland till och med för omfattande. Dock tycker vi att det är viktigt att lyfta fram 

att, genom det stora antalet undersökta likabehandlingsplaner, så vet vi att diskursen kring 

likabehandling som förs i dessa även berör många, såväl elever som personal och föräldrar. 

Således känns resultatet av vår forskning, om inte för berörda parter så åtminstone för oss, 

betydelsefullt. 

Det bortfall som vi har på två likabehandlingsplaner kan vi inte säga så mycket om. Beroende 

på vad som står i dessa så hade nya infallsvinklar, alternativt begränsningar eller 

förstärkningar av diskursen kunnat ha uppmärksammats. Vad gäller en eventuell förändring 

av diskursen så anser vi dock två likabehandlingsplaner är för få för att ensamma kunna skapa 

en större sådan. 

 

Genom hela denna uppsats har vi förhållit oss kritiskt till vårt empiriska material. Våra 

diskussioner kring materialet, som många gånger utgått ifrån vår egen förförståelse, våra 

sociala positioner (bland annat som unga kvinnor uppväxta i Göteborg) liksom vårt 

socialkonstruktionistiska synsätt, har också öppnat upp för en vidare förståelse av materialet. 

Vi har exempelvis försökt att lyfta olika sociala kategorier i olika exempel. Denna förståelse 

har ibland även yttrats sig i form av nya, bredare, omtolkningar av materialet.  

 

Vi ser att vi i vårt arbete hade kunnat vidareutveckla resonemanget kring hur språk är makt 

samt kring hur talet om likabehandling påverkar den enskilda individen genom bland annat 

inkludering, exkludering och kategorisering. Dock hade ett sådant arbete kunnat bli ett 

evighetsgöra, och istället för att göra läsaren intresserad och nyfiken hade detta kunnat leda 

till att läsaren tröttnar. Vad som annars hade kunnat vara intressant är om man hade 



 57 

undersökt, exempelvis genom intervjuer, hur talet om likabehandling ser ut i den sociala 

praktiken, det vill säga på skolorna. Detta är emellertid en uppsats som vi lämnar åt någon 

annan att skriva. 
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