
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rektorers handlingsutrymme: Antingen hittar vi en väg, eller så 

gör vi en. 

  – En kvalitativ studie om rektorers tolkningar av sitt rättsliga 

handlingsutrymme 

Bukic, Mia 

 

LUNDS UNIVERSITET 

Rättssociologiska institutionen 

 

http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Logotyper_Lundsuniversitet.zip
http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Logotyper_Lundsuniversitet.zip
http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Logotyper_Lundsuniversitet.zip
http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Logotyper_Lundsuniversitet.zip
http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Logotyper_Lundsuniversitet.zip
http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Logotyper_Lundsuniversitet.zip
http://www5.lu.se/upload/GrafiskProfil/Logotyper/Logotyper_Lundsuniversitet.zip


2 

 
                             

Rektorers handlingsutrymme: Antingen hittar vi en väg, 

eller så gör vi en. 

– En kvalitativ studie om rektorers tolkningar av sitt rättsliga 

handlingsutrymme  
 

 

Bukic, M. Rektorers handlingsutrymme: Antingen hittar vi en väg eller så gör vi en. En 

kvalitativ studie om hur rektorer väljer att tolka sitt rättsliga handlingsutrymme.  

Examensarbete i Rättssociologi 15/30 högskolepoäng. Lunds Universitet: Institutionen för 

Rättssociologi, 2016. 

 

Rektorer har idag en stor ansvarsroll. Det finns ett regelverk med diverse skollagar, direktiv 

och läroplaner. Dock finns det ett brett spektrum av handlingsutrymme och 

handlingsmöjligheter att handla inom ramen av lagar. Problemhantering av vardagsvåld och 

vidtagande av disciplinära åtgärder är ett återkommande inslag i en rektors dagliga arbete. 

”Rektorers handlingsutrymme: Antingen hittar vi en väg eller så gör vi en” är en studie vars 

syfte är att undersöka hur rektorer i en kommun i Region Syd väljer att tolka sitt rättsliga 

handlingsutrymme med grövre skolvåld som bakgrund utifrån sociologen Micheal Lipskys 

teori om gräsrotsbyråkrater. Frågeställningarna som uppsatsen har behandlat är vilka 

tolkningar av begreppet handlingsutrymme görs inom respektive skola, hur använder sig 

rektorerna av sitt handlingsutrymme för att hålla skolvåldet nere samt om resurser är en faktor 

som kan påverka handlingsutrymmet. För att utforska och vidare besvara dessa frågor har en 

kvalitativ forskningsmetod använts. Fyra stycken intervjuer som var av semi-strukturerad 

design genomfördes med rektorer från en kommun i Region Syd. Frågeställningarna som 

uppsatsen har behandlat har besvarats och redovisats under slutsats. Resultatet har analyserats 

och diskuterats utifrån teorin om gräsrotsbyråkrater och tidigare forskning. 

 

Nyckelord: Skoljuridik, handlingsutrymme, rektor, skolvåld, gräsrotsbyråkrati, rättssociologi 

Antal ord: 12  694 
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Förord 

 

I en uppsats brukar det relevanta vanligtvis börja vid inledningen. 

I detta fall börjar det relevanta i förorden. 

Genomförandet av denna uppsats hade aldrig blivit av om mina respondenter inte hade tagit 

sig tiden, trots hög arbetsbelastning, att ställa upp på en intervju vilket jag är skyldig dem ett 

stort tack för. Vidare vill jag ge flera olika tack. Ett tack min handledare Matthias Baier för 

alla uppsatsförslag som ledde fram till denna, ett tack till Ulf Leo som har guidat mig genom 

skollagar och svarat på mina oändliga frågor med ett stort tålamod men även ett tack till 

Patrik Olsson, lärare vid Rättssociologiska Institutionen som genom sina föreläsningar och 

seminarier har varit en stor källa till kunskap och inspiration.  

Och sist men verkligen inte allra minst, ett obeskrivligt tack till mina nära och kära, för 

tålamodet ni givit mig när mitt eget började ta slut. Ni är guld värda! 

 

 

Mia Bukic  

2016-05-20  
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Inledning 

 

I denna uppsats studeras rektorer samt biträdande rektorers upplevelser av sitt rättsliga 

handlingsutrymme. Rektorer har flertalet skollagar, direktiv och läroplaner att utgå efter men 

har ett stort handlingsutrymme att agera inom sin institution. 

Detta ämne uppstod vid diskussion med min handledare då vi diskuterade tragedin i 

Trollhättan där en skolattack ägde rum men även Yara - fallet där den dåvarande rektorn för 

skolan blev utpekad som syndabock för att flickan for illa. 

Detta resulterade i en reflektion över vad en rektors ansvar är och vad är dennes befogenhet? 

Vilka skyldigheter har egentligen en rektor, var slutar ansvaret? Är rättsreglerna för snäva att 

handla inom eller är det en garanti för att ha ryggen fri? Mitt intresse ligger att undersöka hur 

rektorer upplever sitt rättsliga handlingsutrymme och vad det fylls med. 

Bakgrund 

Rektorsrollen – en förändring genom tiden 

 

I takt med att skolan som institution utvecklas så har även rollen för rektorer förändrats.  

Berg (2003) förklarar i boken Att förstå skolan - En teori om skolan som institution och skolor 

som organisationer att den svenska skolan har sedan mitten av 1950-talet genomgått en 

förändring från att vara en enhetlig och regelstyrd skola till en mångfaldig och resultatstyrd 

skola som kan se ut på många olika sätt. 

Detta har medfört att dagens rektorer har en mycket större ansvarsroll, då denne ska förvalta 

ett regelsystem och likt en dirigent organisera verksamheten ska en rektor utöva ett socialt 

ledarskap. (a.a.) 

 Detta innebär att hen har ansvar för trivselfrågor, arbetsmiljö i både fysisk och psykosocial 

bemärkelse, personalfrågor och även utöver detta ansvara för ekonomi, löner och upprätthålla 

skolans ansikte utåt. (a.a.) 

Vidare förklarar Leo (2010) i sin doktorsavhandling Rektorer gör och rektorer bör att en 

rektor är även en myndighetsutövare men i den bemärkelsen är allt denne gör inte en 

myndighetsutövning. 
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Förväntningar, krav och styrande 

Det ligger även höga krav men framförallt förväntningar på en rektor. 

 Berg (2003) förklarar att det är internt från sin egen arbetsplats av lärare och elever men även 

externt från staten, kommunen och föräldrar.  

 Traditionellt bör en rektors arbete riktas in på sina elevers inhämtning av kunskaper och 

lärande än administration och förvaltning men då kommuner har implementerat bredare 

arbetsuppgifter innebär detta att rektorer har förväntningar att ständigt vara medverkande och 

närvarande i den kommunala skolverksamheten. 

Leo (2010) skriver i sin doktorsavhandling Rektorer bör och rektorer gör att rektorer styrs av 

olika formella verktyg såsom skollagar, läroplaner och skolinspektionens kontroller och bör 

handla inom dessa direktiv men har ett stort handlingsutrymme. Detta kan illustreras som ett 

brett spektrum av handlingsutrymme inom ramen av lagar. En utmaning kan vara att 

förverkliga sina uppdrag om elevernas lärande och skolans utveckling samtidigt som skolan 

granskas, inspekteras och har externa krav på att uppnå resultatförbättringar. (a.a.) Detta 

innebär att det kan finnas två olika strukturer i det enskilda styrandet, ett som arbetar utifrån 

de externa kraven men även en struktur som fokuserar realistiskt på skolans faktiska arbete. 

(a.a.)  

Problemhantering är en något rektorer dagligen utför och är en del av deras pedagogiska 

ledarskap, dock är det så kallade vardagsproblem är det som driver igenom en utveckling 

inom det pedagogiska ledarskapet.  (a.a.) Rektorer kan tolka styrdokument och därefter 

genomföra dess intentioner på sin arbetsplats och genom att implementera dessa får rektorn en 

möjlighet att vidga sitt pedagogiska ledarskap utifrån reglerna. (a.a.) 

Ett exempel på ett dilemma som kan uppstå är om kommunens förvaltning anser att det 

ekonomiska ansvaret och tillika problemlösning ska ske inom dessa ramar medan en rektor 

kan se det väsentliga i den sociala faktorn, vilket i detta fall innebär kontakten med elever, 

sina anställda lärare och föräldrarna till eleverna. 

 

Problemområde 

Ursprungligen fanns det en vilja att göra en studie om skolskjutningar och skolattacker. Detta 

tillkom efter medias exponering av skolvåld efter skolattacken som ägde rum i Trollhättan 
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2015. Vid vidare granskning framkom det att även om media framkallar så kallad moralpanik 

i samhället så visar studier att det finns bristfällig statistik på skolattacker och skolskjutningar.  

År 2012 genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en nationell 

riskbedömning där de identifierade 27 allvarliga risker som riskerar ge få negativa påföljder åt 

samhället. Riskbedömningen gjordes på uppdrag av regeringen och resultatet skulle bidra till 

en vägledning om hur resurser ska fördelas och vilket behov av utbildning inom krisberedskap 

(a.a.) Vidare komprimerades detta till 7 scenarios med en tillhörande bedömning av 

krisberedskapsförmåga, bland urvalet av dessa fanns skolskjutning. (a.a.) Riskbedömningen 

gav en övergripande bild av att sannolikheten bedöms som hög, utifrån att risken att detta 

skulle kunna inträffa 1 gång vart 10e år, trots detta finns det bristfällig statistik på inträffande. 

(a.a.) 

En skolskjutning är en extrem form av våld som utövas med skjutvapen mot elever och 

personal i en skolmiljö beskriver MSB (2012)  i sin riskbedömning. Skolskjutningar har 

inträffat mestadels i USA men även också i Finland vid två olika tillfällen (a.a.)  

 I Sverige inträffade den senaste skolskjutningen år 1961 på Kungälvs läroverk, vidare år 

2004 förhindrades en elev att utföra sin planerade massaker (a.a.) Det har det förekommit fall 

av hot om våldsdåd mot skolor men inget har vidare inträffat sedan händelsen 1961 (a.a.) 

Trots att en skolskjutning inte har inträffat i Sverige på 55 år kan det diskuteras om 

bedömningen om att en skolskjutning i Sverige faktiskt kan ses som en "hög sannolikhet". 

Vid vidare efterforskningar framkom det att vardagsvåld och så kallat grövre skolvåld är ett 

problem som rektorer mer sannolikt får hantera än en skolskjutning.  

Herlin & Munthe (2011) skriver i boken En tryggare skola att det inte är en ovanlig 

utveckling att brottslighet som finns i samhället även ofta ger sig utryck på olika sätt i skolan. 

Ungdomsvåld och ungdomsbrottslighet är en socialpolitisk fråga som kräver ett stort 

engagemang och ett longitudinellt arbete. (a.a.) Vidare finns det en kunskap, beredskap och i 

viss mån resurser i samhället för att möta denna problematik vilket skolor inte alltid har.   

I nästa kapitel presenteras syfte med tillhörande frågeställningar. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur rektorer i en kommun i Region Syd väljer att 

tolka sitt rättsliga handlingsutrymme med grövre skolvåld som bakgrund. 
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Frågeställningar: 

Följande frågeställningar som uppsatsen ska behandla redovisas nedanför. 

•Hur uppfattar rektorn sitt handlingsutrymme inom skolan? 

•Hur väljer en rektor att agera utifrån sitt handlingsutrymme för att hålla skolvåldet nere? 

• Ser rektorer resurser som en faktor vilket kan påverka deras handlingsutrymme? 

 

Tidigare forskning 

Rektorers rättsliga handlingsutrymme med grövre skolvåld som bakgrund är ett relativt 

outforskat område. 

USA, Finland och Tyskland är länder där skolattacker och grövre skolvåld har ägt rum ett 

antal gånger, dock finns det avsevärda skillnader i ländernas skolsystem jämfört med det 

svenska så dessvärre kan forskning från dessa länder om rektorers handlingsutrymme inte kan 

tillämpas på svensk kontext vilket har bidragit till att majoriteten av forskningen som 

presenteras nedan har genomförts i Sverige. 

BRÅ (2009:6) genomförde en kartläggning av grövre våldsbrott i skolan på uppdrag från 

utrikesdepartementet. Fokus på studien låg på våld som har skett i skolan som vidare har lett 

till personskador. Studien visade att majoriteten av gärningspersoner respektive offer var 

pojkar och var 10:e polisanmälan involverade ett vapen som identifieras som trubbiga 

föremål.  Vidare rapporterades det att polisanmält skolvåld har få fall av mycket grovt våld 

men att resultaten visar en korrelation mellan nivåer av våld och förekomsten av mobbning. 

Enligt Brottsbalken 24 kap §4 framkommer det att sekretesskyddade uppgifter kan behövas 

lämnas ut till polis i en nödsituation och vidare i Brottsbalken 23 kap §6 står det att ” den som 

känner till ett allvarligt våldsbrott är omedelbart förestående, men som ännu inte har skett, 

har skyldighet att göra polisanmälan för att förhindra att brott begås”. 

Dock kan det finnas en problematik i att det inte finns någon skyldighet att polisanmäla ett 

brott som redan har begåtts. 

Herlin och Munthe (2011) skriver att hot som uttalas av barn och ungdomar oftast är tomma 

och genomförs aldrig, utan är snarare ett sätt att hävda sig och i enskilda fall, en 

försvarsmekanism mot en händelse som barnet/ungdomen har varit med om.  
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Borum et al. (1999) förklarar även att det finns skillnader i att enbart uttala ett hot och faktiskt 

genomföra det. Dock kan ett äldre barn i de senare skolåren som har visat tendenser till våld 

vara mera benägen att genomföra hoten denne har uttalat.  

Vidare utvecklar Herlin & Munthe (2011) att skolpersonal bör vara observanta på tidiga 

varningstecken såsom allvarliga hot om våld men att det kan finnas överhängande 

varningstecken såsom allvarliga slagsmål, detaljerade hot om våld med dödlig utgång eller 

självdestruktivt beteende. 

Brå (2009:6) förklarar att en hotbedömning kan ses som en passande preventiv åtgärd för att 

förhindra dödligt skolvåld. Forskare har bevisat att skolskjutningar inte är något som 

impulsivt inträffar utan snarare har planerats under en längre tid. Under denna tid brukar 

gärningsmännen uppvisa signaler till skolkamrater som avslöjar deras planer och kan på så vis 

förhindras av skolpersonal, detta innebär att personal bör vara uppmärksam och systematiskt 

utvärdera och reagera på dessa signaler. I detta fall bedömer BRÅ att skolans rektor alternativt 

biträdande rektor är ansvarig att styra ett hotbedömningsteam. 

För att en hotbedömning ska kunna genomföras bör de befintliga hoten komma till kännedom 

för en vuxen i skolan. För att detta ska kunna ske finns det viktiga faktorer, bland annat att 

eleverna känner tillit till lärare och skolpersonal men även att eleverna har en stark 

anknytning till skolan. Enligt Brå (2009:6) visar forskning att disciplinära straffinriktade 

åtgärdssystem kan vara skadliga och förvärra situationer. Detta kan även försvåra 

möjligheterna att åstadkomma en främjande miljö där anknytningen förstärks. Att ha som 

åtgärd att reducera mobbning och annat våld är en beståndsdel till att förebygga grövre våld. 

Forskningslitteratur har identifierat olika strategier för våldsförebyggande metoder på olika 

preventionsnivåer och dessa har utvärderas. Det har även konstaterats att dessa fungerar olika 

bra på särskilda skolmiljöer och för att säkerställa vilken metod fungerar bäst bör en noggrann 

analys och kartläggning av skolans problem och behov genomföras. 

En annan preventiv åtgärd att i ett tidigt stadium skapa goda relationer till eleverna. BRÅ 

(2009:6) har även konstaterat att under studiens gång har rektorer och skolpersonal berättat 

om svårigheter att skapa ett våldsförebyggande arbete då detta sällan prioriteras och det finns 

brister i kunskap och tid då det råder en hög arbetsbelastning. 

Brå (2009:6) har åstadkommit en bred studie där de belyst olika problemområden och hittat 

olika åtgärder. Dock finns det kritik över konstanteringen att skolpersonal och rektorer har 
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svårigheter att skapa en våldsförebyggande miljö eftersom det finns en hög arbetsbelastning 

och inte prioriteras. Trots detta känner rektorerna sig både säkra och osäkra kring hur de ska 

handla vid våldsamma incidenter och hur de ska applicera lagarna realistiskt på olika 

situationer.  

Rapp (2013) förklarar i avhandlingen Rektor och lagen att en rektor arbetar med klienter- i 

detta fall - elever, lärare och föräldrar. Det kan även finnas många förväntningar på denne 

samtidigt som det kan finnas en möjlighet att klienterna står i en konflikt med varandra. (a.a.) 

För att kunna hantera detta måste rektorn ha en kunskap i hur man kan möta olika 

förväntningar som konkurrerar om rektorns åtgärder (a.a.) 

Vidare slår Rapp (2012) fast att för att en rektor bör ha en bra kunskap om skolans juridiska 

och ideologiska styrning för att kunna utöva sitt pedagogiska ledarskap. Dock konstaterades 

det i hans studie att många rektorer anser att skoljuridiken kan vara lika svår att förstå som 

tillämpa. (a.a.) Detta leder till en kritik mot att lagstiftningen vilken tolkas som otydlig och 

utlämnande till rektorer att själva definiera lagens innehåll.(a.a.) 

Hallerström (2005) förklarar att det är drivkrafter till förändring samt de individuella 

grundläggande värderingarna som påverkar en rektors handlande, skulle det enbart fokuseras 

på styrdokumentens budskap riskerar nytänkande idéer inte implementeras.  

Vidare skriver Hallerström (2005) att skapandet av nytänkande idéer kan ses som en 

samverkan i kombination mellan en rektors personliga värderingar, engagemang och 

egenskaper. Ramar i form av ekonomi kan skapa möjligheter men även begränsningar. 

Rektorer har ett ansvar att få skolan som ett system att fungera problemfritt trots hög 

arbetsbelastning och tryck från medarbetare, elever och föräldrar, dock upptäckte Hallerström 

(2005) i sin studie att det fanns en oro bland rektorer över de höga förväntningar som ligger 

på en rektor, ibland måste en rektor prioritera en handling och samtidigt välja bort en annan. 

Med tanke på deras ledarpostion förväntas de även ha en särskild unik förmåga att kunna lösa 

problem som passar den enskilde eleven men även kunna hitta lösningar på problem med 

andra faktorer i fokus som sker samtidigt. (a.a.) 

Detta utvecklar Svedberg (2000) och förklarar att som skolledare kan befinna sig i ett antal 

ledarskapsdilemman eftersom vissa situationer kräver aktiva val och ett särskilt agerande. 

Problematiken i detta är att en rektor förväntas visa lojalitet mot sina överordnare chefer, 
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solidaritet gentemot sin personal, en trohet mot elever och föräldrar samtidigt som denne ska 

känna en övertygelse till sina egna handlingar. (a.a.) 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att det finns få polisanmälningar av mycket grovt 

våld men att det finns en korrelation mellan våld och mobbning. Vidare forskning visar att hot 

som uttalas av barn och ungdomar brukar oftast vara tomma och ses snarare som ett sätt att 

hävda sig, dock kan barn som visat tecken på våldsamt beteende vara mer benägna att 

genomföra de sagda hoten. Utvecklingsvis finns det preventiva åtgärder såsom 

hotbedömningar, uppmärksam personal och en främjande miljö med hög anknytningsnivå. 

Dessa preventiva åtgärder kan ses som en viktig beståndsdel för att förebygga grövre våld. Att 

skapa goda relationer till eleverna är en annan preventiv åtgärd som enligt presenterad 

forskning sällan prioriteras eftersom det oftast råder en hög arbetsbelastning i skolor.  

Tidigare forskning har rapporterat att rektorer kan uppleva en svårighet att tolka lagstiftningen 

för att vidare kunna skapa ett eget innehåll inom ramarna för lagen. Drivkrafter och 

individuell förmåga är huvudkomponenterna för att etablera och implementera ett eget 

handlingsutrymme, därefter visar forskning att ekonomiska ramar bidrar till möjligheter likväl 

begräsningar. Eftersom en rektor har ett stort ansvarsområde vilar även stora förväntningar på 

dennes axlar från både elever, lärare och föräldrar vilket i olika fall kan leda till 

ledarskapsdilemman där klienterna har olika intressen. 

För att förtydliga vilka lagar en rektor bör handla efter utifrån denna studies intresse, har ett 

särskilt kapitel om trygghet och studiero valts ut Skollagen 2010:800, beskrivits och 

analyserats. I nästa avsnitt följer en beskrivning av diverse lagar som rektorer bör handla efter 

för att öka tryggheten och studieron i skolan.   

Lagar och definition 

Skollagen 2010:800 finns med i Svensk författningssamling och etablerades för att samla 

olika lagar i ett lättöverskådligt dokument som behandlar skolan. I denna studie sätts fokus på 

kapitel 5 som heter "Trygghet och studiero". 

Detta kapitel har bidragit till ökade befogenheter för lärare och rektorer till att främja studiero 

genom att kunna använda sig av disciplinära åtgärder och allmänna befogenheter. 

"Trygghet och studiero" (skollagen 2010:800 kap. 5) innehåller bestämmelser om berörda 

skolreformer, elevernas arbetsmiljö, diverse ordningsregler samt disciplinära och andra 

särskilda åtgärder och dokumentation. Nedanför har det tidigare nämnda redovisats, beskrivits 
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och även analyserats i en tabell. Vidare följer en definition på vad som räknas som grövre 

skolvåld eftersom studiens bakgrund lutar sig på det. 

Lag Beskrivning Analys 

Rektor och 

förskolechef 9 § 

“Det pedagogiska arbetet vid 

en skolenhet ska ledas och 

samordnas av en rektor”. 

Det pedagogiska arbetet är ett av de 

bredare handlingsutrymmen en 

rektor har genom att lagen lämnar 

utrymme till kreativitet och 

möjligheter till alternativitet. 

Arbetsmiljö 3 § 

 

“Utbildningen ska utformas på 

ett sådant sätt att alla elever 

tillförsäkras en skolmiljö som 

präglas av trygghet och 

studiero”. 

För att denna lag ska uppnås krävs en 

helhetssyn på på arbetsmiljön och 

innefattar både fysisk, psykisk och 

social miljö. 

Arbetsmiljö 4 § “I arbetsmiljölagen 

(1977:1160) finns 

bestämmelser om kraven på en 

god arbetsmiljö”. 

 

Arbetsmiljölagen täcker både 

personal och elever och det är 

rektorn som är ytterst ansvarig dock 

kan arbetsmiljöansvaret kan 

delegeras vidare. 

Ordningsregler 5 §  “Ordningsregler ska finnas för 

varje skolenhet. De ska 

utarbetas under medverkan av 

eleverna och följas upp på 

varje skolenhet”. 

 

Rektorn beslutar om ordningsregler 

och varje skola kan upprätta egna 

regler såvida de inte strider mot 

lagen. 

Disciplinära och 

andra särskilda 

åtgärder - Allmänna 

befogenheter för 

rektor och lärare 6 § 

“Rektorn eller en lärare får 

vidta de omedelbara och 

tillfälliga åtgärder som är 

befogade för att tillförsäkra 

eleverna trygghet och studiero 

eller för att komma till rätta 

med en elevs ordningsstörande 

uppträdande”. 

Denna lag bidrar till befogenhet att 

reglera en situation som kan ses som 

ordningsstörande, oroliga eller 

våldsamma. Rektorn kan utgå från de 

disciplinära åtgärderna eller delegera 

ansvaret till läraren. 
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Utredning 9§ 

 

“Om en elev i förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan eller 

gymnasiesärskolan vid 

upprepade tillfällen stört 

ordningen eller uppträtt 

olämpligt eller om eleven gjort 

sig skyldig till en allvarligare 

förseelse, ska rektorn se till att 

saken utreds. Samråd ska ske 

med elevens vårdnadshavare”. 

 

I denna lag har rektorn ett större 

handlingsutrymme. Utredningen kan 

delegeras vidare till 

klassföreståndaren som ska ta 

föräldrakontakt. Vid 

uppföljningssamtal kan olika 

åtgärder diskuteras och planeras för 

att hitta en lösning för elevens bästa. 

Även olika disciplinära åtgärder kan 

sättas in och detta redovisas för 

längre ner i tabellen. 

 

Utredning 10 § 

 

Med utgångspunkt i vad som 

har framkommit vid en 

utredning enligt 9 § första 

stycket ska rektorn se till att 

åtgärder genomförs för att få 

eleven att ändra sitt beteende. 

 

Rektorn har ett större 

handlingsutrymme för att hitta 

åtgärder som passar den specifika 

situationen men dock har en rektor 

utredningsskyldighet och måste 

genomföras. Se ovanstående. 

Skriftlig varning 11§ “Efter en utredning enligt 9 § 

första stycket får rektorn 

besluta att tilldela eleven en 

skriftlig varning. En sådan 

varning ska innehålla 

information om vilka åtgärder 

som kan komma att vidtas om 

eleven inte ändrar sitt 

beteende - Elevens 

vårdnadshavare ska 

informeras om rektorns 

beslut”. 

 

Även i denna lag har rektorn 

möjlighet att avgöra vilket som blir 

bäst i den pågående situationen. 

Istället för att tilldela en skriftlig 

varning kan beslut tas om att istället 

ringa eller kalla till samtal med 

vårdnadshavare för att informera om 

det beslut som tagits. 
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Tillfällig 

omplacering 12§ 

“I förskoleklassen, 

grundskolan, grundsärskolan, 

specialskolan, sameskolan, 

gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan får rektorn 

besluta att en elev ska följa 

undervisningen i en annan 

undervisningsgrupp än den 

eleven annars hör till eller 

undervisas på annan plats 

inom samma skolenhet om 

åtgärderna som gjorts efter en 

sådan utredning som avses i 9 

§ första stycket inte varit 

tillräckliga eller om det annars 

är nödvändigt för att 

tillförsäkra de andra eleverna 

trygghet och studiero. 

Åtgärden får dock inte gälla 

för en längre tid än fyra 

veckor”. 

Ses en situation som ohållbar trots 

åtgärder som satts upp tidigare och 

dessa inte varit tillräckliga har en 

rektorn befogenhet att förflytta en 

elev temporärt till en annan skola för 

att hänsyn ska tas till övriga elevers 

studiero, dock bör detta beslut 

motiveras av en rektor och även få 

vårdnadshavares godkännande. 

Rektorn har handlingsutrymme att 

bestämma om åtgärden ska 

genomföras dock finns det 

bestämmelser hur länge åtgärden får 

vara. 

Avstängning i vissa 

obligatoriska 

skolformer 14 §  

“I grundskolan, specialskolan 

och sameskolan får rektorn 

besluta att stänga av en elev 

helt eller delvis om 

1. det är nödvändigt med 

hänsyn till övriga elevers 

trygghet och studiero, 

2. syftet med åtgärder enligt 7, 

8 och 11 §§ inte uppnåtts eller 

det finns andra särskilda skäl 

med hänsyn till elevens 

beteende. Ett beslut om 

avstängning gäller omedelbart 

om inte annat beslutas”. 

 

Om de disciplinära åtgärderna är 

uttömda har en rektor 

handlingsutrymme att besluta om en 

elev ska stängas tillfälligt av från 

skolan. Detta innebär även att eleven 

inte får vistas på skolans område 

eller närvara vid undervisning. Detta 

är dock det slutgiltiga av alla 

åtgärder och gäller omedelbar 

verkan. En rektor kan inte bestämma 

att eleven kan vistas på skolans 

område trots detta eller göra 

undantagsfall vilket innebär att lagen 

är låst och handlingsutrymmet är 

stängt. 
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Avstängningstid i 

vissa obligatoriska 

skolformer 15 § 

“Ett beslut enligt 14 § får 

innebära avstängning endast 

under den tid som behövs för 

en skyndsam utredning av 

vilka andra åtgärder som kan 

behövas. 

- En elev får inte stängas av 

för en längre tidsperiod än en 

vecka och inte heller vid fler 

tillfällen än två gånger per 

kalenderhalvår”. 

 

Se ovanstående. Vidare är denna 

paragraf i lagen ”låst” vilket innebär 

att rektorn inte kan handla utanför 

eller kompromissa genom att 

exempelvis stänga av flera gånger än 

vad lagen säger alternativt förlänga 

avstängningen för att slutföra 

utredningen om nästkommande 

åtgärder. 

Inhämtande av 

yttrande och 

information till 

berörda 16§ 

 

”Innan rektorn beslutar om 

avstängning enligt 14 § ska 

eleven och elevens 

vårdnadshavare beredas 

tillfälle att yttra sig.  Rektorn 

ska informera huvudmannen 

när han eller hon har fattat ett 

beslut om avstängning. Om 

eleven är under 18 år ska även 

socialnämnden informeras om 

beslutet”. 

 

Vårdnadshavare har möjlighet att 

överklaga beslutet till 

Förvaltningsdomstolen. I första hand 

har en rektor handlingsutrymme att 

boka ett möte med vårdnadshavare 

för att motivera och diskutera 

beslutet. Vidare har rektorn 

skyldighet att informera 

socialnämnden så detta ”steg” i 

processen kan inte förhandlas ifrån.    

Omhändertagande 

av föremål 

22 §  

”Rektorn eller en lärare får 

från en elev omhänderta 

föremål som används på ett 

sätt som är störande för 

utbildningen eller som kan 

utgöra en fara för säkerheten i 

denna.  Rektorn får inte 

uppdra åt någon annan att 

fatta beslut enligt första 

stycket”. 

 

I denna paragraf finns ett 

handlingsutrymme i form att rektorn 

har möjlighet att etablera 

ordningsregler i förväg, och på så vis 

avgöra när föremål kan användas 

eller får tas med. Exempelvis kan det 

vara tillåtet för en elev att ha mobil 

med sig i skolan men förbud att 

använda den under undervisning. 

Dokumentation 24 §  ”Om en åtgärd vidtagits enligt 

7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22 eller 23 §, ska 

Finns det en utredningsskyldighet 

finns det även en 
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den dokumenteras skriftligt av 

den som genomfört åtgärden. 

Om åtgärden rör 

omhändertagande av föremål 

enligt 22 §, gäller denna 

skyldighet endast om föremålet 

inte återlämnats efter 

lektionens slut”. 

dokumentationsskyldighet .Om en 

åtgärd genomförs bör en rektor eller 

den som utfört åtgärden dokumentera 

händelsen. Dokumentationen kan 

inte förbises dock har en rektor 

handlingsutrymme att göra en 

bedömning i varje enskilt fall för 

vilken åtgärd ska genomföras och 

därefter följas upp genom att gå 

igenom dokumentationer kring 

eleven för att kunna urskilja ett 

mönster. 

 

 
Grövre skolvåld 

Göransson (2011) beskriver Arbetsmiljöverkets definition över skolvåld i boken 

Kunskapsöversikt: hot och våld i skolan: en enkätstudie bland lärare och elever:              

"Skolvåld inbegriper samtliga de situationer eller förutsättningar som bidrar till 

ett klimat i skolan där elever och lärare känner rädsla eller känner sig hotade" -  Göransson, 

(2011), sid. 17                      

Sammanfattningsvis innebär detta att våldet utspelar sig i en skolmiljö där både elever och 

personal vistas och riskerar utsättas för detta. Uppsatsen kommer att utgå från denna 

definition när begreppet skolvåld nämns. Efter att ha presenterat och analyserat diverse lagar 

samt presenterat en definition på grövre skolvåld, följer avsnittet ”Teoretiskt ramverk” var jag 

vill applicera Micheal Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och därefter granska hur rektorer 

som skolans huvudansvarig väljer att tolka sitt handlingsutrymme. 
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Teoretiskt ramverk 

Gräsrotsbyråkrati och dess utmaningar 

För att undersöka hur rektorer i en kommun i Region Syd väljer att tolka sitt 

handlingsutrymme med grövre skolvåld som bakgrund har jag valt att utgå från Michael 

Lipskys teori om "street level bureaucracy"- översatt till svenska "gräsrotsbyråkrati”.  

Micheal Lipsky är en erkänd sociolog och hans teori om gräsrotsbyråkrati hjälper till att förstå 

olika sociologiska fenomen. I denna studie ger teorin om gräsrotsbyråkraten ett sätt att förstå 

rektorers tolkande av sitt rättsliga handlingsutrymme inom en människoförändrande 

organisation; skolan. 

År 1980 myntande Micheal Lipsky begreppet i boken Street-level bureaucracy: dilemmas of 

the individual in public services, vilket han syftade på myndighetsutövare som arbetar utifrån 

sitt individuella handlingsutrymme med lagar, normer, förordningar och direktiv som 

utgångspunkt. Dessa gräsrotsbyråkrater kan arbeta inom olika yrkesområden såsom skola, 

socialtjänst, polisär verksamhet med flera. (a.a.) Dessa arbetar med människor och trots att 

arbetsuppgifterna ser olika ut har de ändå en stor roll i samhällsmedborgarnas liv (a.a.). 

 Traditionella byråkrater har regelverk och diverse styrningar att utgå från medan 

gräsrotsbyråkrater måste implementera detta med hänsyn till individerna som dessa hanterar i 

sitt yrke.  (a.a.) Det som karaktäriserar gräsrotsbyråkraters arbete är direktkontakten med så 

kallade klienter, i detta fall, elever. Rektorer kan tillägna sig mer makt än vad deras position 

formellt medger (a.a.) 

Roine Johansson (2007) betonar i boken Vid byråkratins gränser: om handlingsfrihetens 

organisatoriska begränsningar i klientrelaterat arbete att det som skiljer gräsrotsbyråkrater 

från andra aktörer är att dessa utgår ifrån lagar och allmänna direktiv men därefter tillämpar 

dessa individuellt och handlar därefter. I denna studie avser skollagen som ett politiskt beslut 

och tillämpningen av disciplinåtgärder i skolan som själva praktiken.  

Lipsky (2010) förklarar att det är de mänskliga relationerna som gör arbetet utmanande, 

situationer som kräver problemlösning är inte sällan unika och detta kräver en frihet som just 

gräsrotsbyråkraterna kan ägna sig åt.  

Vidare utvecklar Lipsky (2010) förklarar att gräsrotsbyråkrater har en brett handlingsutrymme 

att röra sig inom och att de sällan blir granskade. Detta stämmer inte i detta sammanhang 

eftersom skolverket brukar genomföra utredningar och inspektioner av skolor.  



18 

Lipsky (2010) resonerar att om handlingsutrymmet skulle begränsas skulle 

gräsrotsbyråkratens arbete försvåras i praktiken.  

Varje enskild situation i skolan kan vara unik i sitt slag och ha olika förutsättningar vilket 

kräver ett handlingsutrymme som är tillräckligt stort för att fatta rätt beslut. 

Dock påpekar Lipsky (2010) vidare att bristfällig information om den rådande situationen och 

tidsbrist kan bidra till svårigheter att hålla den ekonomiska aspekten och den unika situationen 

på en jämn nivå då verksamheten i sig är oförutsägbar och varierande i både omfattning och 

innehåll. Detta kan leda till att många politiska beslut och intentioner inte blir genomförda 

utan förbisedda.  

Detta som nämnt i kapitlet "bakgrund" kan rektorer känna en press från både organisationen- i 

detta fall, skolan- och även från klienterna - eleverna- vilket blir en utmanande 

arbetsuppgift. I artikeln Professionals, Managers and discretion: critiquing street-level 

bueraucracy har Tony Evans (2011) granskat Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrati och 

handlingsutrymmet detta tillför. Evans hittade två olika uttryck som delar upp 

gräsrotsbyråkrater i olika läger. "Top- down policy theorist" är en grupp som ser sina riktlinjer 

som redskap att vidga sitt handlingsutrymme att handla inom. Motsatsen till detta är så 

kallade "bottom-up theorists" som ser sina riktlinjer som begränsningar och på så sätt anser att 

detta kväver handlingsutrymmet.  

Utifrån denna granskning kan en utgå från att handlingsutrymmets fördel är att den mänskliga 

dimensionen fyller ut det riktlinjerna saknar dock kan en nackdel vara att det stora 

handlingsutrymmet kan bidra till att det individuella handlandet urholkar riktlinjerna. 

Tänk först, handla sedan? 

I förhållande till mina forskningsfrågor vill jag applicera Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater 

på rektorer och dess klienter; eleverna. 

Lipsky (2010) resonerar att gräsrotsbyråkrater kan söka efter luckor i regelverket eller praxis 

och lägga pussel för att få sin verksamhet att fungera. Detta pussel kan vara ett försök att 

utöka sitt handlingsutrymme för att det ska vara en fördel för klienten, vilket inte alltid kan 

vara parallellt med arbetsgivarens mål med organisationen är. Det är inte ovanligt att det kan 

förekomma våldsamma situationer eller incidenter i en skola som kan vara svårlösta. Detta 

innebär att en rektor får improvisera utifrån de enskilda situationerna och implementera 

lagarna i beslutfattandet men ur en bearbetad mänsklig dimension.  
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Herlin & Munthe (2011) förklarar att för att uppnå en trygghet och säkerhet i skolan för både 

personal och elever krävs en bra arbetsmiljö. Givetvis har alla ett ansvar för att bidra till en 

god arbetsmiljö men i slutändan är det  rektorn som har det yttersta ansvaret. 

Även forskning gjord av Svedberg (2000) kan relateras till Lipskys (2010) teori om 

gräsrotsbyråkrater eftersom Svedberg (2000) förklarar att skolledare kan befinna sig i ett antal 

ledarskapsdilemman eftersom en rektor förväntas visa lojalitet mot sina överordnare chefer, 

solidaritet gentemot sin personal, en trohet mot elever och föräldrar samtidigt som denne ska 

känna en övertygelse till sina egna handlingar, vilket är en central problematik som Lipskys 

(2010) tar upp i sin teori.  

Varför är detta rättssociologiskt relevant? 

Ur en rättssociologisk synvinkel vore det intressant att se vad en rektor respektive biträdande 

rektor har för tolkning av sitt rättsliga handlingsutrymme, ses regelverket som ett stöd eller är 

det för snävt för att kunna handla för elevens bästa? Detta ämne ses som rättssociologiskt 

relevant eftersom den granskar rättsreglers funktion i skolan och ger även förståelse för vad 

som påverkar rektorers handlande.  

Metod 

Utifrån uppsatsens frågeställningar ansågs en kvalitativ undersökningsmetod vara den 

föredragna metoden eftersom det fanns en önskan om att få ett större djup och förståelse för 

svaren än att generalisera dessa, vilket är vanligare vid kvantitativ metod.  

I boken Samhällsvetenskapliga metoder hänvisar Bryman (2011) till kvalitativa 

undersökningsmetoder om forskaren önskar att få rik och djup information om få enheter ur 

just dessas perspektiv. Hade studiens utgångspunkt varit att få lite information om många 

enheter och generalisera resultatet över en population hade en kvantitativ forskningsansats 

varit passande till studien ifråga.  Vidare utvecklar Bryman (2011) att nackdelen med en 

kvantitativ forskningsansats är att forskare oftast använder sig utav enkätundersökningar med 

slutna svarsalternativ vilket bidrar till en utmaning att skapa uttömmande svarsalternativ. 

Detta kan riskera att respondenten blir låst vid svarsalternativen. (a.a.) 

Motiveringen till varför jag har valt en kvalitativ metod är att jag ville få en djupare förståelse 

i ämnet, intervjua rektorer i deras naturliga miljö och få en uppfattning om vad just dessa 

använder sitt handlingsutrymme till. 
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Esaiasson et al (2012) förklarar i boken Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, individ 

och marknad att i en respondentundersökning är det svarspersonerna och deras tankar som 

studeras, vidare försöker forskaren analysera deras svar för att hitta ett mönster i svaren. 

Vidare utvecklar Esaiasson et al (2012) att forskaren därefter redogör och förklarar hur 

respondenternas svar skiljer sig åt beroendes på hur de svarar på frågorna som ställs. 

Urval 

Bryman (2011) skriver i Samhällsvetenskapliga metoder att om en försöker skapa en 

överensstämmelse mellan urval och forskningsfrågor kan ett målinriktat urval vara lämpligt. 

Ett målinriktat urval innebär att deltagarna är utvalda efter ett strategiskt sätt så att just dessa 

är relevanta för studien utifrån studiens forskningsmål. (a.a.) 

Då uppsatsens tidsram var begränsad kändes ett målinriktat urval passande och kunde 

sannolikt leda till specifik information om det uppsatsen ämnar undersöka. 

Då det finns flera sorters skolor med olika inriktningar sattes urvalskriterier upp som nämns 

nedan. 

Respondenterna skulle vara: 

 Rektor eller biträdande rektor 

 Vara verksamma i en kommunal skola 

 Ha ansvarsområde för årskurserna 7-9 

Telefonsamtal och mailutskick användes för att komma i kontakt med rektorer för att se om 

det fanns ett intresse att delta och förhoppningsvis som var intresserade att ställa upp som 

intervjupersoner.  Mallen för informationsbladet som skickades ut till diverse skolor finns 

med i bilagor. 

Tillvägagångsätt 

Kontakt togs via telefon med 22 stycken grundskolerektorer på kommunala skolor där dessa 

tillfrågades om att deltaga vid studien, av dessa skolor ställde två rektorer upp. En del rektorer 

hade ett större intresse att ställa upp som intervjupersoner men valde att avböja, eftersom det 

är ett högt tryck under vårterminen med planering inför skolavslutning, höstterminen samt 

rekrytering till tjänster. Andra rektorer avböjde eftersom dessa redan har blivit kontaktade 



21 

flertalet gånger av andra studenter och var ”trötta” att bli kontaktade vid så kallade 

uppsatsperioder. 

Därefter gjordes ett mailutskick till ytterligare 15 rektorer, även då fanns det ett högt intresse 

men låg tillgänglighet. Av dessa rektorer valde 4 stycken att ställa upp varav 2 ställde in med 

anledning av oväntad arbetsbelastning och tidsbrist. Detta var ett bakslag men då jag inte är 

ute efter att generalisera mina svar valdes respondentantalet vara uppnått. 

Alla rektorer som kontaktades fick ta del av ett s.k. informationsblad. I detta informationsblad 

stod det information om studien, hur diverse intervju skulle genomföras samt hur deras svar 

skulle behandlas. Vidare fick deltagarna ta del av ett samtyckesblad med sammanfattad 

information som de fick skriva under som ett medgivande på sitt deltagande. Även detta 

samtyckesblad finns med under bilagor. 

Respektive intervjuer har skett under skoltid på rektorernas arbetsplats. Intervjuerna har 

spelats in med ett ljudupptagningsprogram på en Iphone för att därefter direkt transkriberas. 

Vid intervjutillfället skrevs även stödanteckningar ner. 

Om respondenten inte ville ge sitt medgivande att spelas in med ljudupptagning skulle dessa 

erbjudas att materialet skulle antecknas ner. 

Bryman (2011) ger som förslag att erbjuda att utförliga anteckningar kan genomföras istället, 

dock gick alla deltagare med på att spelas in. Total inspelad tid var 97 minuter. 

Intervjuerna som genomfördes var av semi-strukturerad struktur vilket innebär att alla 

respondenter fick samma frågor utifrån en intervjuguide men med öppna svarsalternativ. 

En fördel med att ha etablerat ett strukturerat intervjuschema var att de förvalda frågorna 

håller syftets mål i fokus under intervjuns gång. Det uppkom tillfällen där uppföljningsfrågor 

fick ställas, detta för att respondenten skulle utveckla sitt svar. Detta skedde dock endast 

under tillfällen där detta var nödvändigt för att intervjun skulle hålla samma röda tråd. 

Malterud (2009) beskriver att det är viktigt att lägga tyngd på respondenternas egna 

uppfattningar och att intervjun ska vara flexibel och tillåts beröra olika riktningar. Därefter 

kan nya ämnen bildas som forskaren inte efterfrågade i första hand. 

Intervjuerna ägde rum i lokaler som tillhör respektive skolor under skoltid.  

Bryman (2011) skriver att kontexten där intervjun äger rum bör vara avspänd så att 

informanterna känner sig trygga och bekväma i att intervjuas. För att göra det bekvämt för 
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respondenterna valde jag att möta dessa på respektive arbetsplats än att mötas i en annan 

miljö. 

Materialet transkriberades direkt med motiveringen att ta med detaljer om besöket utöver vad 

ljudinspelningen hade spelat in, såsom ansiktsuttryck, gestikulationer m.m. Allt inspelat 

material har transkriberats enskilt av mig. Intervjuerna lyssnades igenom och antecknades ner 

under tiden. Om det transkriberade materialet krävde redigering i något stycke genomfördes 

detta eftersom en meningsformulering kan låta osammanhängande i text trots att det lät 

naturlig när det sades.  Malterud (2009) bekräftar detta genom att förklara att denna form av 

redigering förekommer ofta vid kvalitativa studier och tillämpas av forskare. Under 

transkriberingens gång har uttryck såsom ”eeh”, ”mm”, ”nja” uteslutits. Detta är för att jag var 

med ute efter vad som sades och inte hur det sas. Dock är det vanligt att inkludera dessa 

uttryck vid en semantisk analys.  

Kvale & Brinkman (2009) förklarar att det inte finns några standardprocedurer under en 

transkribering och därav rättfärdigandet av detta genomförande. 

Presentation av informanter 

Jag fick möjlighet att intervjua 4 stycken rektorer i en kommun i Region Syd. Under bilagor 

finns kort information om respondenterna. Deras namn och skola har avidentifierats för att 

inte kunna spåras och detta har ytterligare förstärkts av att det är enbart jag som har 

transkriberat materialet. 

Analys av data 

Analysmetoden som har tillämpas på den insamlade data kallas för meningskoncentrering.  

Kvale & Brinkmann (2009) förklarar i boken Den kvalitativa forskningsintervjun att detta 

innebär att forskaren skriver upp två kolumner och fördelar dessa i naturliga enheter 

respektive central tema.  Vidare utvecklar Kvale & Brinkmann (2009) att i kolumnen 

naturliga enheter ska uttalanden och uttryck som respondenterna förmedlade placeras och i 

kolumnen central tema ska förgående uttalande sammanfattas. Vidare i processen följer 5 

stycken steg. (a.a.) 
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 I det första steget bör forskaren läsa igenom helheten av intervjuerna för att på en 

uppfattning av materialet. 

 I det andra steget ska forskaren välja ut stycken ur materialet, även kallat 

meningsenheter, som anses vara betydande uttalanden. 

 I det tredje steget ska forskaren utforma olika teman utifrån sina egna tolkningar av 

informantens berättelse. 

 I det fjärde steget ska meningsenheterna som bildades under steg två, placeras i de 

teman som formulerades under steg tre. Dessa bör stämma in med studiens syfte och 

frågeställningar.  

 I det femte steget ska steg fyra kombineras ihop till ett slutresultat. 

 

I kolumnen naturliga enheter skrevs all transkriberat material ner och i kolumnen central tema 

sammanfattades materialet. Teman jag valde att formulera var förebyggande arbete mot 

oroligheter, tolkning av resurser, upplevelse av handlingsutrymme samt implementerande av 

lagar och valde att ha dessa som centrala teman.  

Vidare har materialet hanterats utifrån analysmetoden som förtydligats ovanför.  Delar av 

respondenternas uttalanden har plockats ut för att därefter kategoriseras efter de 

förutbestämda teman.  Efter att materialet hade bearbetats, överflödig information har sållats 

från relevanta uttalanden och resulterat i ett passande och lätthanterligt material.  

Validitet 

Bryman (2011) beskriver i boken Samhällsvetenskapliga forskningsmetoder att validitet 

handlar om att säkerställa att forskaren har identifierat, observerat och vidare mätt vad denne 

har avsett att mäta, dock skiljer det sig mellan extern och intern validitet. Dessa begrepp 

redogörs för löpande i texten. 

Vidare utvecklar Malterud (2009) genom att förklara att i kvalitativ forskning mäts validitet 

på ett annat sätt jämfört med kvantitativ forskning. I kvalitativ forskning bör forskaren 

redogöra för sitt systematiska arbete för att säkerställa trovärdigheten medan i kvantitativ 

forskning säkerställs trovärdigheten utifrån siffror (a.a.) För att läsaren ska kunna följa 
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arbetets process och värdera min systematik har jag valt att beskriva tillvägagångsättet 

konkret och distinkt.  

Intern validitet innebär enligt Bryman (2011) att det bör finnas en likhet mellan det forskaren 

har observerat och de teoretiska idéer som utvecklats. Detta kan säkerställas genom 

deltagarkontroll men även av kommunikativ validitet, detta innebär en utförlig redogörelse av 

förförståelse, datainsamlingen, urvalet och analysprocessen. För att läsaren ska kunna följa 

min systematik under studiens förlopp dessa redogjorts under egna avsnitt där min 

förförståelse om ämnet har beskrivits, likaså datainsamling, urval och själva analysprocessen.  

Malterud (2009) förklarar att när informanter som har deltagit i en intervju får möjlighet att 

rätta missuppfattningar och missförstånd som uppstått av intervjuaren kallas det för 

deltagarkontroll.  Vidare utvecklar Malterud (2009) att detta kan genomföras genom att 

författaren kan transkribera intervjuns innehåll och därefter låta informanten rätta till 

missuppdattningar.  

Eftersom mina respondenter har en hög arbetsbelastning konstanterades detta att vara 

ogenomförbart i ett tidigt stadium. Hade studien haft en bredare tidsram hade ordentlig 

deltagarkontroll troligtvis kunnat genomföras, nackdelen med att detta inte kunde genomföras 

hade exempelvis kunnat vara detaljer som respondenten lägger till i efterhand för att 

förtydliga eller förklara en formulering. Respondenten hade även fått möjlighet att på egen 

hand kunna bedöma om en del information kan ses som känslig och därmed ta bort den. För 

att ändå kunna uppnå en viss deltagarkontroll genomfördes detta på plats medan intervjun 

genomfördes genom att respondenten fick förtydliga en formulering eller upprepa sig vid 

behov.  

Bryman (2009) förklarar att extern validitet innebär i kvalitativ forskning generalisering 

alternativt överförbarhet och används för att utröna möjligheterna att resultatet ska kunna 

generaliseras över en annan  social miljö eller situation. Malterud (2009) understryker att det 

är författaren som beslutar hur resultatet av studien och de insamlade kunskaperna  som 

upptäckts under studiens gång kan tillämpas. Vidare är det läsaren som avgör om kunskaperna 

bör appliceras på ett annorlunda sätt än vad författaren har avsett eller om hen anser att denne 

håller med författaren. Jag har under avsnittet “resultatdiskussion” givit förslag på hur 

studiens resultat och fynd kan tillämpas i en större kontext.  
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Reliabilitet 

För att en studie ska kunna betraktas som pålitig bör det finnas en hög reliabilitet.  

Malterud (2009) framhåller att studier som har tillämpat en kvalitativ ansats och kombinerar 

teknisk utrustning och människor bör informationen förmedlas på ett trovärdigt sätt.  

Reliabilitet i kvalitativ forskning granskas i termer av kvalité i olika former (a.a.)  Detta 

innebär att kvalitén på den tekniska utrustningen granskas men även kvalitén på forskaren 

mäts. (a.a.) Kvalitén på forskaren innebär hur utförligt forskaren har beskrivit sin förförståelse 

men även följsamheten mot insamlad data (a.a.) En forskares följsamhet mot insamlad data 

innebär om erfarenheter sedan studiens början eller om tidigare upplevelser har färgat av sig 

och i den bemärkelsen påverkat insamlingen av data (a.a.)  

I denna studie har följsamheten uppnått en hög och jämn nivå, min förförståelse motiveras i 

ett eget avsnitt under nedanstående rubrik. Jag har inte tidigare kunskaper inom detta område 

så erfarenheter i den bemärkelsen har inte påverkat studien, dock har intervjuerfarenheter 

genom studiens gång möjligtvis ha gjort skillnad och påverkat resterande datainsamling 

genom att en medvetenhet om att vissa intervjufrågor hade effekten att dra ut på tiden. Då 

mina respondenter har en hög arbetsbelastning och avsatt en särskild tidsram för intervjuerna 

var det viktigt att hålla denna. Dessa frågor har dock inte exkluderats då de ansågs gynna 

studien. 

Malterud (2009) påpekar att olika sorters teknisk utrustning ge olika ljudkvalité och detta kan 

vara avgörande för hur datainsamlingen blir. Exempelvis kan en dålig mikrofon ge ett otydligt 

och raspigt ljud vilket kan försvåra transkriberingen genom att författaren får svårt att höra 

vad som sägs (a.a.) För att samla in data i denna studie har en smartphone med inbyggd 

mikrofon med tillhörande ljudupptagningsprogram använts. Ljudkvalitén bedömdes av 

författaren vara hög och det fanns inga svårigheter att höra vad respondenten förmedlade 

under transkriberingsprocessen. 

Förförståelse 

Mina förkunskaper har inte påverkat studien då jag tidigare inte har skrivit arbeten som berör 

skoljuridik.  När intervjuerna genomfördes har jag som forskare försökt vara objektiv och 

neutral kring den insamlade datan för att inte färga datainsamlingen med subjektiva tankar 

och åsikter. 
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Etik 

Innan studien genomfördes har den diskuterats med min handledare men även med Ulf Leo 

som är universitetslektor och har bland annat forskat inom skolutveckling och skolledarskap. 

Undersökningens syfte, frågeställningar och planerade tillvägagångsätt fick klartecken och 

dessa ansågs uppfylla forskningsetiska krav.  

Det godkända tillvägagångsättet med tillhörande råd följdes och uppnådde goda resultat utan 

att några av respondenterna har uttryckt att de känner sig underinforerade eller att frågorna är 

för känsliga och obekväma för att ställas. 

Ett informationsbrev formulerades och delades ut till respondenterna innan intervjuerna för att 

dessa ska veta vad syftet med studien är och hur tillvägagångsättet kommer att vara.  

Vidare har intervjufrågorna granskats av handledaren innan genomförandet av intervjuer för 

att minimera risken att ställa frågor som kan ses som för personliga eller irrelevanta. Skulle en 

respondent vara obekväm med en fråga eller inte vilja slutföra intervjun skulle denna avbrytas 

omedelbart för att sätta respondentens välmående i första hand. 

Vetenskapsrådet (2003) har etablerat 4 stycken viktiga forskningsetiska krav som redovisas i 

punktform nedanför. 

 

 Informationskravet: 

Detta krav innebär att som forskare finns en skyldighet att informera sina deltagare om 

syftet med studien (a.a.) Detta gjordes både vid utskicket av informationsbladet och 

även presenterades muntligt vid intervjutillfället.  

 

 Samtyckeskravet:  

Detta krav innebär att forskaren ska ha en medvetenhet om att deltagarna som 

medverkar måste ge ett samtycke till att delta och har rätt att avbryta sin medverkan 

när som helst under intervjun (a.a.) Ett samtyckesblad utformades som deltagaren 

förfrågades att skriva under om de kände sig nöjda med informationen som gavs och 

att de ger sitt medgivande att delta. Detta samtyckesblad samlades därefter in av mig. 

 Konfidentialitetskravet: 

Detta krav innebär att obehöriga inte får ta del av det insamlade materialet (a.a.) Det 
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har lagts stor vikt på att avidentifiera mina respondenter. I uppsatsen framkommer det 

inga namn på respondenterna, kön, namn på skola eller dess kommun utan det 

benämns som “en kommun i Region Syd”. Detta kan vara skolor som representerar 

antingen Blekinge, Halland, Skånes och/ eller Småland. Det enda som nämns med är 

antal år respondenten har varit yrkesverksam rektor samt antal elever på skolan.  Då en 

smartphone har använts för att samla in data har en del åtgärder åtagits, denna telefon 

har inte använts av mig privat och har endast använts under studien.  

 Nyttjandekravet: 

Detta krav innebär att forskaren endast använder sig av uppgifterna till forskningen 

den är avsedd till och att dessa hanteras på ett adekvat sätt (a.a.) Materialet som har 

bidragit till resultatet har endast använts till denna studies ändamål. 

 

Metoddiskussion 

En semi-strukturerar intervjuform tillämpades då det fanns en önskan att få en förståelse kring 

mina respondenters tolkningar av sitt rättsliga handlingsutrymme utifrån deras egna 

erfarenheter.  

Bryman (2011) beskriver att en semi-strukturerar intervju kan bidra till att olika teman berörs 

eftersom frågorna som ställs är både breda och öppna. Detta ger möjlighet till forskaren att 

låta sina frågor bli rörliga och ger respondenterna möjlighet att utveckla sina svar utan att 

behöva förhålla sig till slutna svar.  

Min upplevelse var att samtalet var avslappnat trots ämnen som skolvåld, oroligheter och 

lagar. Vidare var fördelen med en semi-strukturerad intervju att de förvalda frågorna såg till 

att syftets mål bibehölls men att respondenten hade möjlighet att dela med sig av information 

och erfarenheter som de ansåg var av relevant börd. En nackdel med detta var att några 

intervjuer drog ut på tiden trots en förbestämd tidsram.  

Respondenterna som deltog i studien grundades på ett urval som var målstyrt. Detta förklarar 

Bryman (2011) genom att deltagarna som har medverkat valdes ut med studiens syfte och 

frågeställningar som utgångspunkt.  

Fördelen med detta var att en medvetenhet bildades om var respondenterna kunde hittas, 

dessvärre fanns inte en medvetenhet om respondenternas otillgänglighet. Mycket tid lades ner 

på att hitta tillgängliga respondenter som bidrog till att en kort tidsram för studien förkortades 
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avsevärt mycket mer. Det insamlade materialet tolkades utifrån Lipskys (2010) teori om 

gräsrotsbyråkrater, tidigare forskning har varit i åtanke under studiens gång och har varit 

användbart.  

Utifrån resultatet denna studie kommer att presentera  är det inte min avsikt att applicera dessa 

i en större kontext och generalisera utan fokus ligger på att försöka förstå rektorers tolkning 

av sitt rättsliga handlingsutrymme och få en djupare kunskap om hur lagarna appliceras i 

praktiken. 

Resultat 

Nedan presenteras resultaten intervjuerna gav: 

Frågeställning 1:  

Beroende på befattning kan begreppet handlingsutrymme se olika ut. Biträdande rektorer 

delegeras uppgifter och har tillräckligt mycket befogenheter och spelrum att utföra de 

tilldelade uppgifterna men det är inte alltid att det kan mätas med befogenheterna en ordinarie 

rektor har. 

“Enkelt uttryckt kan jag göra allt som en rektor gör men det får inte stå på 

pappret att det är jag som har gjort det, jag arbetar lite i skuggan men har befogenheter att 

göra mycket, men det är inte alltid jag som står för det som har blivit utfört” - Respondent D 

Ordinarie rektorer har gemensamt att de anser att deras delegationer är klara och tydliga men 

det råder olikheter kring vad man kan göra med sitt handlingsutrymme.  

”Jag har en klar delegation, vad jag får göra. Jag har handlingsutrymme inom 

budgeten naturligtvis. Jag tycker att jag emellanåt har ganska stort handlingssutrymme” - 

Respondent A 

 

  ”Jag tror det är såhär att vi har mycket större handlingsutrymme än vad vi tror 

eller väljer att se och själv strävar jag ständigt att jobba i parallella processer. Då är 

infallsvinkeln är lagar och ordning så har vi vissa skyldigheter och men även mycket spelrum 

att handla efter vad som är bäst för eleven” - Respondent C 

Ovanstående uttalanden vittnar om olika synsätt på handlingsutrymmet, respondent A bygger 

sitt handlingsutrymme utifrån skolans budget medan Respondent C resonerar att man får hålla 
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en jämn balansgång mellan skyldigheter och möjligheter. Vid vidare diskussion kring hur 

mycket avtryck lagarna gör på handlingsutrymmet anser respondenterna att det är viktigt att 

ha en medvetenhet om att ens handlingar påverkar andra men även kan leda till konsekvenser 

eller reaktioner från föräldrar. 

”När man går förbi reglerna i vissa sammanhang så måste man veta vad det 

kan få för konsekvenser i ärendet” – Respondent D 

 

”Det är så viktigt att vara medveten om hur man formulerar sig… Det har 

funnit fall där föräldrarna är upprorsmakarna, det är när man har föräldrar som inte håller 

med dig i saker så är det rätt bra att ha något att kunna hänvisa till lagarna och ha de att luta 

sig tillbaka på” – Respondent B 

 

Detta leder vidare till ansvaret som en rektor har på sina axlar. Respektive respondenter ansåg 

att detta är något som kan ses som betungande emellanåt eftersom det finns många 

involverade som ska hållas nöjda och att det råder missuppfattningar kring hur mycket 

befogenheter och möjligheter att agera en rektor har. 

”Det finns så stora förväntningar på vad jag kan göra eftersom jag jobbar på en 

delegation finns det uppfattningar att rektorn har ansvar för arbetsmiljön, ansvaret har jag ju 

inte, däremot har jag arbetsuppgifter. Här finns det en rad missuppfattningar, ibland av 

kollegor, ibland av föräldrar i tolkandet av lagen som kan leda till att det blir väldigt 

pressande i vissa situationer” – Respondent A 

Skollagarna betraktas vara ett starkt stöd när det kommer i ett perspektiv av riktlinjer och hur 

de ska agera om olika incidenter inträffar- Inträffar en särskild incident, då finns det redan en 

färdig åtgärd att handla utifrån. Dock uppstår en problematik när alla åtgärder har använts och 

det finns inga kvar att använda sig utav. 

”Lagen kan kännas där det blir lite tunt och tandlöst ibland i kombination med 

handlingsutrymmet.  Vad gör man när dessa åtgärder är uttömda? Förväntningarna och 

föreställningen på den “makten” jag har som rektor stämmer inte. Det kan vara att två elever 

har bråkat varav den ena har då varit våldsam mot den andre så kan den andres föräldrar 

anser att den eleven inte kan gå här längre, men vad ska jag göra? Jag kan inte göra mer än 
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vad jag får göra i lagen och även om jag skulle vilja det för att hjälpa, så vågar man inte” – 

Respondent A 

 

Frågeställning 2 

Som en inledning för att komma in på ämnet skolvåld informerades respondenterna att idén 

till denna studie uppkom efter tragedin i Trollhättan. Först fördes en diskussion om detta har 

ökat medvetenheten om eventuella attacker men även om detta har bidragit till några åtgärder. 

 

”Vi har diskuterat händelsen och i samband med det har vi uppdaterat vår 

handlingsplan och vi har påmint personalen om att vi faktiskt har en handlingsplan när det 

oväntade inträffar. I korta ordalag ut på att vi har två olika scenarion: Lock – in eller Lock – 

out. Gällande sistnämna, lock – in så har vi nu skaffat tre sirener som vi egentligen inte har 

testat ännu… men de är kraftfulla som talar om ”nu ska ni låsa in er”. Det är en stor skillnad 

mellan detta larm och brandlarmet” – Respondent A 

 

”Såfort något påverkar människor så påverkar det även omständigheterna man 

befinner sig i, klart att det har påverkat. Det var faktiskt så att vi hade pratat om namnskyltar 

till all skolpersonal men att dessa först beställdes efter den händelsen i Trollhättan. Detta för 

att tydliggöra vem som hör hit, vuxna i alla fall … Det är inte heltäckande men är en bit på 

vägen och det är också så att om en lärare ser en vuxen som inte har en namnskylt så är det 

lite mer legitimt att jag frågar vad denna har här att göra” – Respondent D 

 

För att rikta ämnet ifrån skolskjutningar ställdes frågan om respondenten kunde beskriva en 

orolig situation i dennas vardag. Många svar var att det kan handla om lekar på skolgården 

som spårar ur, att de får beslagta en leksak, boll, mobil som stör ordningen i skolan men att 

detta kan ses som vardagsmat.  

   ”Konflikter på skolgården med de yngre barnen när de leker, det är vardagliga 

konflikter. Fula ord, det är den nivån vi rör oss på. Slagsmål i högstadiet och mobbing 

främst”- Respondent A 
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När frågan om respondenten under sin tid som rektor varit med om att elever har varit 

våldsamma eller hotfulla ställdes blev stämningen mer allvarlig.  Alla hade varit med om detta 

i olika allvarlighetsgrader. Vissa gånger tillkallades polis, andra gånger försökte lärarna 

bemöta detta kollektivt som gav en fredlig upplösning. 

 

”Mitt handlingsutrymme kan vara ett stöd men ibland så känns det som att man 

är både domare, åklagare och försvarsadvokat i ett och samma ärende.  Det tycker jag är 

knepigt för oftast om det har varit en hot och våld- situation då har de inblandade 

emellanåt väldigt olika versioner, man är en slags förhörsledare med, man ska försöka 

bena ur vad det är som har hänt” – Respondent A  

 

Oroligheter som kan leda till våld som kan vidare eskalera till grovt skolvåld förebyggs 

på olika sätt men alla deltagande rektorer utgår från samma utgångspunkt: att alla elever ska 

kunna känna sig trygga och man ska försöka bygga goda relationer till eleverna men även till 

föräldrarna.  

Detta bekräftas även i tidigare forskning gjort utav BRÅ (2009:6) där goda relationer med 

skolelever kan förebygga grovt skolvåld. 

 

”Ibland har x antal incidenter inträffat som måste gå vidare till andra instanser. 

Då kan vi lägga upp en strategi, då kan vi välja att ibland är det så att läraren har en god 

relation med familjen till eleven, då ska vi inte sumpa den genom att låta vara den som 

egentligen är anmälaren komma fram, utan då är det bättre att vi tar till “rektorsvapnet”, jag 

får vara “the bad guy”. Man jobbar så, uttalar det och inte tar det för givet, varken på ena 

eller andra hållet- en öppen kommunikation. Exempelvis: okej, du har den relationen, bra, då 

står jag för denna delen och du står för den för att föräldrarna ska känna ändå att vi vill väl i 

förlängningen” – Respondent D 

 

Frågeställning 3 

Begreppet resurser är väldigt brett och bidrog till en subjektiv tolkning därav svaren har fått 

en variation. Majoriteten av respondenterna ansåg alla har samma utgångspunkter i form av 

lagarna men att olika faktorer styr hur handlingsutrymmet utvecklas till.  Skolans budget 

påverkar en rektors handlingsutrymme genom att ett underskott av lärare kan bidra till en 

stressfylld arbetsmiljö för både lärare och elever. 
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”Vi gör vad vi kan.  Sedan har jag min budget att tänka på, det är ju ekonomin som styr vad 

jag får göra, jag kan aldrig gå utanför budgeten. Man kan alltid önska sig mer, sedan är det 

svårt att säga hur mycket mer man kan behöva i vissa situationer. Det är en svår balans och 

det beror på vad som har hänt. Önskar emellanåt att det fanns fler vuxna i skolan.” – 

Respondent D 

Två av respondenterna uttryckte att en viktig resurs är lärarna - arbetsmiljön är delegerat till 

rektorn och den fysiska arbetsmiljön för lärarna. Dock anser dessa att lärarna inte har många 

befogenheter utan att hot om att kalla in rektorn inte är ovanligt eftersom de nuvarande 

disciplinära åtgärderna inte är tillräckliga för att eleverna ska kunna se allvaret i olika 

situationer. 

”Det hade varit bra om lärarna hade haft mer mandat i klassrummet, mer att 

säga till om och diverse. De har ett mycket begränsat mandat i klassrummet. Om en elev stör 

så kan de avvisa eleven men de har fortfarande ansvar för dem. Lite tuffare tag och mer 

diciplinära åtgärder… Samtidigt finns det en vårdnadshavare med som har ett ansvar för att 

deras barn ska veta hur man bör uppföra sig” 

- Respondent B  

Enligt Brå (2009:6) visar forskning att disciplinära straffinriktade åtgärdssystem kan vara 

skadliga och förvärra situationer. Detta kan även försvåra möjligheterna att åstadkomma en 

främjande miljö där anknytningen förstärks. Vidare utvecklar en respondent hur viktigt det är 

att relationen mellan en lärare och elev kan vara och genom att aktivt arbete för att stärka 

anknytningen och förtroendet kan våld och oroligheter förebyggas. 

Det är en sådan viktig beståndsdel, kemin mellan lärare och elev. Man måste 

bygga relationer, skapa ett band som bygger på förtroende och tillit. Det kan leda till att 

klasskamrater vågar slå larm om de är oroliga kring en annan kompis beteende… Det kan 

vara den största skillnaden mellan en lugn respektive stökig skola. – Respondent D 

Dock finns det rektorer som anser att kreativitet kan ses som en resurs och att det är nyckeln 

till ett lyckat handlingsutrymme, alla människor har olika egenskaper men att det är bristen på 

kreativitet kan hindrar en del rektorer att använda sig av sitt handlingsutrymme till det 

yttersta.  

”Resurser handlar inte bara om pengar och arbeta efter vad ekonomin tillåter. 

Resurser i form av kunskap spelar stor roll, resurser i form av extra folk på skolan spelar 
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också en roll, resurser i form av tid, att inte låta sig begränsas av undervisning, möten, saker 

som ska göras, utan den viktigaste resursen är att stanna upp, reflektera och prata med 

eleverna” – Respondent A 

Vidare uppkom det efter någon intervju att det finns rektorer i denna kommun som väljer att 

arbeta i så kallade ”parallella processer” för att hitta lösningar och möjligheter som inte alltid 

ses som självklara för andra rektorer. 

”Det som jag jobbar ständigt för är att man måste arbeta i parallella processer, 

ger eleven uttryck för att eleven inte mår bra oftast eller inte har det bra runtomkring sig 

o.s.v. då kan vi inte vänta in någon annan tar tag i saken, exempelvis polisen och 

socialtjänsten och förvänta sig att dessa ska göra vårt arbete åt oss. Nej, vi måste arbete i 

parallella processer, bestämma oss för att vi måste jobba med den här eleven på det här och 

nu och hitta nya vägar, för vi tror att detta skulle gynna eleven. Både känslomässigt men 

också då skolmässigt förstås” – Respondent C 

Avslutningsvis har många av rektorerna uttryck att de följer lagarna och handlar utifrån dessa 

med rädsla för att råka göra fel eller visa sig handlat oprofessionellt vid en granskning av 

Skolverket. Dock finns det utrymme för att följa lagarna men samtidigt att göra något 

nytänkande av sitt handlande vilket förklaras med nedanstående citat.  

”Jag tror att man måste titta på organisationsnivån, nog kan man hitta 

lösningar som inte alltid är så kreativa… Det är få som tänker steget längre … varje barn är 

unikt och den har unika behov. Man kan inte lägga samma mönster och lösningar på alla och 

då är det viktigt att man hittar lösningar åt just det här barnet, åt just den här eleven, för det 

är inte så att alla klasser ser likadana ut”. – Respondent D 

Sammanfattning av svar på frågeställningarna: 

 

Nedanför redovisas en svaren på mina frågeställningar. Dessa har besvarats utifrån en analys 

av mina respondenters svar.  

 

Frågeställning 1 

 Hur uppfattar rektorn sitt handlingsutrymme inom skolan? 
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Svar:  

Beroende på vilken befattning rektorn är anställd inom kan deras handlingsutrymme se olika 

ut. Alla respondenter ansåg att de har relativt tydlig kunskap om vilka lagar och råd de ska 

arbeta efter men att det finns synpunkter kring att biträdande rektorer har ett stort 

handlingsutrymme, dock inte officiellt lika mycket som en ordinarie rektor har. Det råder 

även en problematik om kunskapen kring en rektors befogenheter och maktutövande vilket 

kan leda till pressade situationer.  Tolkandet av handlingsutrymmet är olika eftersom de 

arbetar utifrån olika infallsvinklar – budget, ansvar och en balansgång mellan skyldigheter 

och möjligheter är begrepp som sammanfattar frågeställningen. 

Frågeställning 2 

•Hur väljer en rektor att agera utifrån sitt handlingsutrymme för att hålla skolvåldet nere? 

Svar:  

Alla deltagande rektorer har genomfört olika åtgärder efter att tragedin i Trollhättan 

inträffade. Detta bidrog till en medvetenhet om att ”det som aldrig händer” faktiskt kan 

inträffa även om de inte är oroliga för detta specifikt, det som egentligen är bekymmersamt är 

alla vardagsproblem. Det som menas med vardagsproblem är incidenter som inkluderar 

mobbning, trakasserier och för de yngre eleverna – konflikter på skolgården.  Riktlinjerna 

kring problemlösning utgår efter samma mall: samtal med elev, vårdnadshavare och 

klassföreståndare alternativt mentor vilket följs upp med uppföljningssamtal om åtgärderna 

som sattes in har givit en effekt. Oroligheter som kan leda till våld och utvecklas till grovt 

skolvåld förebyggs på olika sätt såsom att bygga relationer, vara närvarande och synas och 

utgångspunkten är att eleverna ska känna sig trygga.  Ständig kommunikation och att bygga 

relationer med både elev respektive vårdnadshavare är något som genomsyrar det dagliga 

arbetet.   

Frågeställning 3 

• Ser rektorer resurser som en faktor vilket kan påverka deras handlingsutrymme? 

Svar: Svaret på denna frågeställning blev varierat eftersom begreppet resurs har tolkats 

subjektivt av respondenterna. 
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Budget var ett återkommande svar, en del av respondenterna ansåg att handlingsutrymmet kan 

påverkas i former av besparingar och åtstramning av utgifter vilket i den bemärkelsen kan 

bidra till att skolans kvalitet försämras. 

Vidare ansågs resurser i form av personal och lärare som en viktig beståndsdel som också 

beror på budgeten. Lärarvarsel, budgetnedskärningar och lågkonjektur påverkar skolan genom 

att ett underskott av personal bidrar till en stressfylld arbetsmiljö och elever som inte får det 

stödet de behöver. De anställda lärare som finns i skolan anses inte ha tillräckligt stort mandat 

i klassrummet eftersom de disciplinära åtgärderna inte ses som allvarliga ur en elevs ögon. 

Dock påpekas det att ansvaret inte enbart ligger hos läraren respektive rektorn utan det hos 

vårdnadshavaren med som egentligen har det största ordet.  

Men även kreativitet var betonat under några av intervjuerna, det är enkelt att kunna utgå från 

lagar och förordningar och enbart arbeta utifrån det men det är en utmaning att kunna tänka 

utanför ramarna och hitta kreativa lösningar som gynnar den enskilde eleven, vilket alla 

rektorer inte arbetar efter- en teori kan vara hög arbetsbelastning eller att dessa inte vågar 

tänka utanför ramarna eftersom deras utgångspunkt är att arbeta innanför dem. 

Resultatdiskussion 

 

Rektorers handlande utifrån ett gräsrotsperspektiv 

Gräsrotsbyråkrat var ett begrepp Lipsky (2010)  använde för att kalla människor som var 

statligt anställda tjänstemän. 

Rektorer och biträdande rektorer kan beskrivas som gärsrotsbyråkrater eftersom de har 

direktkontakt med sina klienter- i detta fall- sina elever och arbetar i nära relation till dessa. 

Gräsrotsbyråkrater, enligt Lipsky (2010) har en beslutsfattande och väldigt betydande roll i 

sina klienters liv, detta överensstämmer med mina respondenters uttalanden. De ser sin roll 

som viktig, ansvarsfull och positiv eftersom de bidrar till att förbättra skolan men även 

elevens tid där.  

Rektorerna har lagar och riktlinjer de måste följa men Lipskys (2010) anser att deras arbete är 

mer invecklat och kan inte begränsas av detta, och att handlingsutrymmet är relevant för att de 

ska kunna utföra sitt arbete.  Respondenterna anser att de har ett brett handlingsutrymme att 
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handla inom och ta egna beslut för skolan, elevens och personalens bästa. I denna studie 

granskas rektorers tolkande av sitt handlingsutrymme vid grövre skolvåld.   

Rektorernas arbete kräver uppmärksamhet, tolkningar och noga genomtänkta beslut som 

gräsrotsbyråkrat, men varje situation är unik och kan variera. 

Ett återkommande problem som Lipsky (2010) betonar är att det kan ställas stora krav från 

klienten medan man har andra krav på sig från arbetsgivaren och dessa krav kan skilja sig åt, 

vilket kan upplevas som ett dilemma av gräsrotsbyråkraten. Genom att ha en direkt kontakt 

med sin klient betyder det att gräsrotsbyråkraten är den som hantera klientens missnöje som 

kan variera. Rektorers beslutstagande kan bidra till reaktioner från eleven. Ett exempel kan 

vara om en elev stör undervisningen med användandet av mobiltelefon och läraren har 

beslutat att ta till en åtgärd från Skollagen -  i detta exempel-  SKL Omhändertagande av 

föremål 22 § och eleven väljer att ta ut sina känslor och frustration genom att störa ordningen 

och ta till våldsamheter.  

Det finns flera faktorer som kan avgöra och ännu fler regler att ha i åtanke innan en 

gräsrotsbyråkrat kan ta ett beslut. Då en rektor har hög arbetsbelastning finns det även diverse 

tidsramar som måste följas och arbetsuppgifter prioriteras vilket kan bidra till att snabba 

beslut fattas och felbedömningar av elevens behov kan göras. För att lugna ner oroligheter i 

en skola som orsakas en enskild elev som har potential att utvecklas sitt beteende till våld och 

stegra till grovt skolvåld är det viktigt att ta till åtgärder.  

För att arbeta preventivt är det av all vikt att gräsrotsbyråkraten noggrant bedömer sin elev 

med hjälp utav lärare, vårdnadshavare och självklart eleven själv, inte bara för att bryta det 

ordningsstörande beteendet men även för att främja övriga elevers trygghet och studiero.  

Alla respondenter kallar till samtal under utredningar ,enligt SKL 9§ Utredning, där och då 

beslutas det om åtgärder och ges möjlighet till att diskutera vilka åtgärder kan passa bäst. 

Detta har respondenterna förtydligat genom att förklara att deras makt oftast feltolkas av både 

föräldrar men även ibland av kollegor. I sådana situationer brukar respondenterna betona att 

de inte har så kallad ensidig makt och att de måste följa regler och lagar för att utföra arbete 

som de är berättigade till. Klientrelationen i form av vårdnadshavare kan vara komplexa om 

deras förväntningar på rektorn under ett möte eller utredande om åtgärder inte motsvarar vad 

rektorn väljer att genomföra. 
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 I någon intervju framkom det att det har funnits situationer där klienter i form av 

vårdnadshavare har förväntat sig ett särskilt bemötande eftersom de har haft långvarig kontakt 

med rektorn under en längre period.  

Detta innebär att klienterna anser att gräsrotsbyråkrater ska vara personligt påverkad under 

beslutsfattandet. Detta kan dock inte tillgodoses eftersom en gräsrotsbyråkrat, enligt Lipsky 

(2010), måste förhålla sig till professionalism och arbeta efter ett byråkratiskt arbetssätt. Dock 

påverkas tillämpandet av ett stramt regelverk genom den mänskliga kontakten mellan rektor 

och elev. 

Disciplinära åtgärder utifrån skollagen (2010:800) vidtas ibland utifrån den specifika 

situationen och att förmedla beslutet till elev och vårdnadshavare kan vara svårt eftersom det 

kan leda till att rektorn beskylls för att inte ha gjort allt i sin makt och kan leda till 

anmälningar till Skolinspektionen. Där kan rektorn presentera sin dokumentation som har 

gjorts i enlighet med SKL 24§ om dokumentation för att påtagligt bevisa att alla beslut som 

genomförts har varit rimliga. 

Lipsy (2010) förklarar att sådana situationer inte är ovanliga och att gräsrotsbyråkrater måste 

kunna hantera. Trots inre påverkan i form av den mänskliga faktorn och den yttre påverkan i 

form av relation till eleven och vårdnadshavare måste en rektor utgå från lagar och regler för 

att göra sitt arbete ordentligt och bidra till samhällsnytta- och på sådant sätt stärka 

byråkratirollen.  

Lipskys (2010) teori baseras på att trots tydliga ramar (i detta fall lagar och regler) i en 

verksamhet så finns risken att dessa tänjs på av de som måste tillämpa och arbeta utifrån 

ramarna. En rektors medvetenhet om lagarna som måste arbetas utifrån kan det finnas en 

problematik att tolka lagen i den enskilda situationen eller att applicera den i praktiken. 

Rektorns roll som myndighetsutövare är att utifrån lagens ramar kunna bedöma varje enskild 

situation och utifrån detta vidta en åtgärd som passar bäst utifrån den givna situationen.   

Under teoretiskt ramverk presenteras Evans (2011) observation om begreppen ”top-down 

policy theorists” och ”bottom- up theorists” som ses som två kategorier av gräsrotsbyråkrater 

– ena som ser riktlinjerna som en begränsning och andra som anser att de egentligen vidgar 

handlingsutrymmet. I detta fall har ingen av respondenterna uppfattat handlingsutrymmet som 

något begränsande utan något som ska hjälpa till att bibehålla en struktur, vidare finns det 

uppfattning om hur man väljer att skapa sin struktur utifrån sin personliga kreativitet.  
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Slutsats 

”Rektorers handlingsutrymme: Antingen hittar vi en väg eller så gör vi en” var en studie vars 

syfte var att undersöka hur rektorer i en kommun i Region Syd väljer att tolka sitt 

handlingsutrymme med grövre skolvåld som bakgrund. Vidare har det undersökts om en 

rektors arbete och dennes handlingsutrymme kan relateras till Micheal Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkrater, vilket framkom att mycket av en rektor stämmer in på teorin.  Utifrån 

frågeställningar har det visat sig att att beroende på vilken befattning rektorn är anställd inom 

kan deras handlingsutrymme variera vilket bidrar till att tolkandet av handlingsutrymmet är 

olika eftersom de arbetar utifrån olika infallsvinklar – budget, ansvar och en balansgång 

mellan skyldigheter och möjligheter är begrepp som sammanfattar frågeställningen.  

Vidare har alla respondenter genomfört olika åtgärder efter att tragedin i Trollhättan 

inträffade, trots detta är det vardagsproblem som betraktas som ett aktuellt bekymmer och 

problemlösning samt disciplinära åtgärder tillämpas för att för att förebygga våld och 

oroligheter.  

Huruvida resurser påverkar handlingsutrymmet är en subjektiv tolkning gjord utav mina 

respondenter, en del av respondenterna ansåg att handlingsutrymmet kan påverkas i former av 

ekonomiska aspekter, resurser i form av personal och läraren dock var kreativitet ett 

återkommande svar och betraktades som den som påverkar handlingsutrymmet mest. 

Med hjälp utav kreativitet kan en rektors handlingsutrymme skapa fantastiska lösningar och 

möjligheter för varje enskild elev, vidare kan en spekulation vara att hög arbetsbelastning i 

kombination med att inte våga kliva utanför sin trygghetszon som skapas av lagarnas ramar 

vilket begränsar en rektors handlingsutrymme. Detta har även påpekats under tidigare 

forskning och mitt resultat påvisar att problematiken ännu finns. 

 Min slutsats är att det behövs mer forskning kring rektorers handlingsutrymme för att på sikt 

kunna utveckla fler individanpassade lösningar och möjligheter för elever istället för att 

använda sig utav disciplinära straffinriktade åtgärder och på sådant sätt även ge möjlighet att 

väcka rektorers kreativitet vid problemlösning. 

Till vidare forskning finns förslaget att vidga forskningsfältet gällande rektorers tolkning av 

sitt rättsliga handlingsutrymme i syfte att utveckla de nuvarande lagarna och öka 

medvetenheten samt kreativiteten om det faktiska handlingsutrymmet. 
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 En liknande studie som denna men mer omfattande, förslagsvis på nationell nivå, hade 

bidragit till rikare material, fler respondenter och kanske en möjlighet till att kunna 

generalisera åsikterna över en större population yrkesverksamma rektorer. 

Det finns inget rakt svar på hur rektorer väljer att tolka sitt rättsliga handlingsutrymme i en 

skolmiljö, som avslutande ord har jag valt att citera den amerikanske politikern Eugene 

McCarthy (1979) vars uttalande ger ett perspektiv på rektorers rättsliga handlingsutrymme: 

“The only thing that saves us from the bureaucracy is inefficiency. An efficient 

bureaucracy is the greatest threat to liberty.”  
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Bilagor 

 

Intervjuguide 

·     Namn på skolan, antal elever och antal år som rektor 

Idén till denna studie uppkom efter tragedin som ägde rum i Trollhättan. 

 Har denna händelse diskuterats på din arbetsplats? 

– Om Ja, anser du att media har skapat en problembild? 

– Om Ja, kan du utveckla på vilket sätt detta har påverkat skolan? 

(Ex. oroliga föräldrar, lärare som är oroliga etc.) 

 Kan du beskriva en orolig situation i skolan som kan uppstå i din vardag? 

– Hur agerar du då? 

– Kan du utveckla varför du agerade så? 

– Har du agerat annorlunda vid andra tillfällen? 

 Hur arbetar du för att förebygga oroligheter i skolan? 

– Vilka involveras i detta? 

– Har ni olika riktlinjer? 

– Hur har ni har kommit fram till dessa? 

 Har du under din tid som rektor varit med om att elever har varit våldsamma eller 

hotfulla? 

– Hur gick du tillväga då? 

– Vill du utveckla varför du agerade så? 

– Finns det någon uppföljning  efter en sådan händelse? 
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– Dokumenteras sådana ordningshändelser? 

– Om Ja, Vem dokumenterar detta? 

– Vad kommer med? 

– Vilka får ta del av dokumentationen när den är utförd? 

 Är reglerna ett stöd i ditt arbete eller för snäva enligt din uppfattning? 

– Hur ser ditt handlingsutrymme ut? 

– Hur fyller du ditt handlingsutrymme? 

– Hur anser du att balansen mellan handlingsutrymmet ser ut? 

Som avslutande fråga, hur anser du att du utmärker dig från andra rektorer? 
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Hej! 

Mitt namn är Mia Bukic och jag läser mitt sista år inom Rättssociologi vid Lunds Universitet. 

Under mitt examensarbete har jag valt att fördjupa mig inom rektorer samt biträdande 

rektorers handlingsutrymme vid skolvåld. Syftet med studien är att ta reda på hur pass stort 

handlingsutrymme Du som rektor/biträdande har möjlighet till att handla inom. 

Jag har valt att genomföra intervjuer med ljudupptagning för att svara på mina 

frågeställningar och söker därmed informanter. Jag vore oerhört tacksam om Du hade velat 

delta i min undersökning. 

Om Du väljer att deltaga beräknas intervjuerna ta ca 20 minuter. Alla uppgifter såsom skola, 

namn och kommun kommer att bli avidentifierade. Deltagandet är frivilligt och skulle Du inte 

vilja delta längre eller vill avbryta intervjun så kommer allt material raderas. Före inlämning 

av den färdigskrivna uppsatsen kan Du få läsa igenom den om så önskas. 

Hoppas att ämnet låter intressant och vid frågor får Du gärna kontakta mig, antingen via 

telefon eller mail. Ser framemot att höra ifrån er! 

Vänliga hälsningar/Mia 
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Samtycke från respondent xx, 

Examensarbete RÄSK02 

                                     

Projektets titel: 

Ej färdigställt. 

Datum: 

 

Studerande: Mia Bukic 

epost: 

mobilnummer: 

Handledare: Matthias Baier 

 

 

Studerar vid Lunds Universitet, 

 Rättsociologiska Institutionen 

Lund 

Utbildning: Kriminologiprogrammet 

Jag har muntligen informerats om studien av intervjuaren och tagit del av bifogad skriftlig 

Information som har skickats via Epost.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst under intervjun 

och utan förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående studie: 

Datum: …………………………………………………………………………….. 

Deltagarens underskrift: ………………………………………………………… 
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Information om informanter 

 Respondent A: 

Varit yrkesverksam rektor i 22 år, arbetar för nuvarande i en skola med ca 600 elever. 

 Respondent B: 

Respondent B har varit yrkesverksam rektor i 16 år, arbetar för nuvarande i en skola med ca. 

850 elever 

 Respondent C: 

Respondent C har varit yrkesverksam i 15 år, arbetar för nuvarande i en skola med ca. 550 

elever. 

 Respondent D: 

Respondent D har varit yrkesverksam i 5 år, arbetar för nuvarande i en skola med ca. 490 

elever. 

 


