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Sammanfattning 
Kränkande behandling är ett stort problem i många skolor runt om i Sverige. Många barn och 
unga blir dagligen utsatta för någon form av kränkningar i samband med undervisningen. I 
skollagens sjätte kapitel hittas de regleringar som finns för att förhindra och motverka 
kränkande behandling. Kränkande behandling definieras som ett uppträdande som, utan att 
vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker ett barns eller elevs värdighet. 
Diskrimineringslagens bestämmelser om diskriminering är därmed relevant för att kunna ta 
reda på skollagens definition av kränkande behandling. Det är dock enbart trakasserier och 
sexuella trakasserier som är relevanta i detta fall. Skollagens bestämmelser om kränkande 
behandling meddelar också att det finns en skyldighet att utreda påstådda kränkningar. Efter 
att en utredning har genomförts är skolan skyldig att vidta de åtgärder som skäligen kan 
krävas för att få stopp på kränkningarna. Om en huvudman eller skolpersonal åsidosätter sina 
skyldigheter enligt skollagen kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig. Skadestånd kan även 
utgå om huvudmannen utsätter en elev för kränkningar. När skadestånd ska bestämmas ska 
kränkningens art och omfattning bedömas. Skadeståndet har en preventiv funktion; det ska 
både kompensera den drabbade och avhålla från framtida överträdelser.  
   Syftet med arbetet är att ta reda på vad för ansvar och skyldigheter som aktualiseras vid 
kränkande behandling av elever. Arbetet kommer rikta in sig på att förklara definitionen av 
kränkande behandling, utreda vad utrednings- och åtgärdsskyldigheten innebär och vad den 
omfattar samt hur det skadeståndsrättsliga läget ser ut när en elev blivit utsatt för kränkningar 
i samband med skolverksamheten.  
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1 Inledning  
1.1 Kort om ämnet 
Skolan är en plats där många av Sveriges barn vistas på grund av den lagstadgade 
skolplikten.1 Många av eleverna i den svenska skolan trivs bra och känner sig trygga, vilket 
också är en förutsättning för att ha en fungerande inlärning.2  Trots att många känner sig 
trygga, är det ett stort antal elever som dagligen blir utsatta för mobbning och kränkningar av 
andra elever. Skolorna har svårt att få stopp på kränkningarna och har inte tillräckliga 
resurser. Elever kan även uppleva sig kränkta av personal på skolan.3  
   År 2006 infördes en skadeståndsrättslig specialreglering i form av lagen (2006:67) om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (Barn- och 
elevskyddslagen). Den var den första specialregleringen på området som innehöll både 
diskrimineringsförbud och förbud mot ”annan kränkande behandling”. Begreppet ”annan 
kränkande behandling” definierades som ett beteende som kränker ett barn eller en elevs 
värdighet, men som inte har någon koppling till diskrimineringsgrunderna.4 I lagen fanns 
också krav på åtgärder för att motverka kränkande behandling och diskriminering samt att 
främja lika rättigheter. Detta skulle uppnås genom förebyggande åtgärder och åtgärder mot 
upplevda kränkningar (BeL 5-8 §§). Överträdelser av barn- och elevskyddslagens 
bestämmelser innebar att huvudmannen kunde bli ersättningsskyldig i förhållande till elever 
(BeL 15§). Genom barn- och elevskyddslagen kunde de organ som hade tillsyn över lagen 
också föra en elevs talan om skadestånd som part (BeL 20 §).  
   En anledning till att begreppet ”annan kränkande behandling” infördes i lagen var att det 
ansågs att kränkande behandling borde bedömas och hanteras utifrån en samsyn av barns och 
elevers värdighet och personliga integritet.5 En annan anledning var att det fanns en önskan 
att förstärka skyddet mot alla former av kränkande behandling och diskriminering av elever i 
skolan.6 
   Barn- och elevskyddslagen upphävdes från och med den 1 januari 2009.7 De flesta av 
bestämmelserna rörande ”annan kränkande behandling” flyttades då till kapitel 14 a i 1985 års 
skollag (1985:1100). Bestämmelserna om trakasserier och diskriminering ersattes i sin tur av 
diskrimineringslagen (2008:567). År 2010 ersattes 1985 års skollag med en ny skollag 
(2010:800). Där hittas regleringarna om kränkande behandling i det sjätte kapitlet. De 
regleringar om kränkande behandling som tidigare kunde hittas i barn- och elevskyddslagen 
är de som nu finns i skollagens sjätte kapitel. Regleringarna om diskriminering hittas nu i 
diskrimineringslagen.  

1.2 Syfte och frågeställningar  
En skola har ansvar och skyldigheter enligt skollagen att motverka kränkande behandling. Det 
är huvudmannens ansvar att se till att skolan ska förebygga och förhindra kränkande 
behandling av elever (SkolL 6:6-7, samt SkolL 6:9-10). Det är också skolans ansvar att det 
varje år ska upprättas en plan över de åtgärder som behövs för att förhindra och förebygga 

																																																								
1	SkolL 7:2. 
2 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling, Skolinspektionens kvalitetsgranskning, 2 Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling, Skolinspektionens kvalitetsgranskning, 
2010, s. 6 f.  
3 Nilsson s. 61. 
4	Mer om diskrimineringsgrunderna i avsnitt 2.2 och 2.4.  
5	Prop. 2005/06:38 s. 76.  
6	Prop. 2005/06:38 s. 68.  
7	SFS 2008:567.	
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kränkande behandling (SkolL 6:8). Vad händer om huvudmannen och skolan brister i sitt 
ansvar och sina skyldigheter?  
   Syftet med detta arbete är att ta reda på vad skolan har för ansvar och skyldigheter vid 
kränkande behandling av elever. Arbetet kommer att behandla tre övergripande frågor. Den 
första frågan är vad skollagens definition av kränkande behandling är. Diskrimineringslagens 
definition av trakasserier och sexuella trakasserier kommer även behandlas eftersom den är 
viktigt för att konstatera vad som är kränkande behandling i skollagens mening. Kränkande 
behandling enligt skollagen är ett beteende som inte har någon koppling till de sex olika 
diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. (SkolL 
6:3 och DL 1:4). Det är därför viktigt att ta reda på skillnaden mellan trakasserier enligt 
diskrimineringslagen och kränkande behandling enligt skollagen. Den andra frågan är vad 
skolans utrednings- och åtgärdsskyldighet innebär och hur långt den sträcker sig. Vilka 
skyldigheter som finns kommer att diskuteras liksom vad som händer om en skola brister i sitt 
ansvar och i sina skyldigheter. Den tredje och sista frågan behandlar den skadeståndsrättsliga 
aspekten, hur mycket skadestånd som kan utgå samt i vilka situationer en skola kan bli 
skadeståndsskyldig. En jämförelse mellan skollagen och diskrimineringslagen kommer 
kontinuerligt att föras i arbetet. Syftet med jämförelsen är att belysa de likheter och olikheter 
som finns i de båda lagarna.  

1.3 Avgränsningar   
Arbetet kommer enbart att rikta in sig på kommunala grundskolor, det vill säga skolor med en 
kommun som huvudman (SkolL 2:2). Detta då en klar majoritet av Sveriges barn går i 
kommunala skolor.8  
   Diskrimineringslagens bestämmelser om trakasserier och sexuella trakasserier är relevanta 
för att kunna definiera vad som är kränkande behandling enligt skollagen. Övriga 
diskrimineringstyper som direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande 
tillgänglighet och instruktioner att diskriminera kommer därför inte tas upp i detta arbete.  
   Nyheten med barn- och elevskyddslagen var att det var en specialreglerad möjlighet till 
skadestånd om en skola åsidosatte de skyldigheter som fanns i lagen. Skadestånd var tidigare 
möjligt att få, men då enligt skadeståndslagen.9 Det är därför arbetet kommer att fokusera på 
det skadeståndsrättsliga ansvaret vid kränkande behandling i skolan. Den statliga tillsynen av 
huvudmannen och skolan kommer därför inte att behandlas i arbetet. Det är kommunen och 
skolpersonalen som i huvudsak är ansvariga för att se till att de regler mot kränkande 
behandling som finns följs i praktiken. Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen 
har i uppgift att se till att skollagens respektive diskrimineringslagens bestämmelser följs.10 
Skolinspektionen är den myndighet som tar emot anmälningar från elever om kränkande 
behandling i skolan. År 2015 fick Skolinspektionen in totalt 4 045 anmälningar sammanlagt, 
varav 1 544 var om kränkande behandling. 11  Barn- och elevombudet är en del av 
Skolinspektionen. 12  Det är både Skolinspektionen och Barn- och elevombudet som 
handlägger ärenden gällande kränkande behandling och även de som för en elevs talan i 
skadeståndsmål. Andra åtgärder som Skolinspektionen kan besluta om när en huvudman inte 
fullgör sina skyldigheter är exempelvis föreläggande (SkolL 26:10), vite (SkolL 26:27) samt 

																																																								
8 Skolverkets lägesbedömning 2015 s. 23.  
9	Se mer i kapitel 4 om skadestånd.  
10	SkolL 26:3 och DL 4:1.  
11	Andra vanliga anmälningsgrunder var upplevda brister i särskilt stöd och elevens rätt till utbildning. 
Skolinspektionens årsredovisning 2015, dnr 10-2015:8723 s. 27.  
12	Se mer om Barn- och elevombudet i avsnitt 2.5.1 och avsnitt 4.5.  
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tillfälligt verksamhetsförbud (SkolL 26:18).13 Det huvudsakliga syftet med arbetet, som 
tidigare nämndes under avsnitt 1.2, kommer att ligga på det skadeståndsrättsliga ansvar som 
huvudmannen och skolpersonalen har när det kommer till kränkande behandling. Därför 
kommer tillsyn över skollagen och diskrimineringslagen inte att diskuteras. Övriga 
tillsynsmyndigheter som till exempel arbetsmiljöverket, JO och JK kommer därför inte heller 
att analyseras.  

1.4 Metod och material  
Eftersom det inte finns några prejudicerande domar på området, alltså sådana som är prövade 
av Högsta domstolen, kommer arbetet till stor del att grundas på lagtext, förarbeten, 
underrättspraxis och doktrin. Rättsfallen som kommer att behandlas kommer att figurera som 
exempel på de bestämmelser som finns i skollagen. Rättsfallen ska bidra till en djupare 
förståelse för hur paragraferna i skollagen ska tolkas. Arbetet kommer främst att redogöra för 
propositioner bakom relevanta lagarna. Den doktrin som finns på området är inte särskilt 
omfattande och det är därför arbetet kommer att fokusera mest på propositionerna. Doktrin 
kommer att användas som komplement till propositionerna och praxis i den mån det är 
möjligt. Skolverkets allmänna råd kommer även att behandlas trots att det inte är någon 
rättskälla då de ger exempel på metoder som rekommenderas för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av elever.  

1.5 Terminologi 
Genom arbetets gång kommer olika begrepp som är kopplade till skolan att dyka upp. Det är 
därför viktigt att en förklaring över begreppen redan här. De förbud om kränkande behandling 
som hittas i skollagen gäller i förhållande till ”barn” och ”elever” (SkolL 6:9). Enligt SkolL 
6:3 är en ”elev” den som söker annan utbildning än förskola enligt skollagen. ”Barn” är den 
som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet.  
   Bestämmelserna om kränkande behandling är tillämpliga på både utbildning och annan 
verksamhet enligt skollagen (SkolL 6:1). Med ”utbildning” menas, utöver den undervisning 
som sker i skolan, i princip all form av verksamhet som anordnas av huvudmannen och äger 
rum under skoldagen. Begreppet omfattar det som sker på raster såväl som det som händer i 
skolmatsalen. ”Externa” verksamheter är också inräknade i definitionen. Det kan handla om 
till exempel studiebesök och lägerskolor.14 
   Förbuden i skollagen är riktade mot ”huvudmannen” och ”personalen” (SkoL 6:9 och 6:11). 
Huvudman för en grundskola kan vara en kommun eller en enskild (SkolL 2:2 och SkolL 
2:5). Det ska i varje kommun finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens 
uppgifter enligt skollagen. Friskolor kallas sådana skolor som har en enskild fysisk eller 
juridisk person som huvudman (SkolL 1:3), men den typen av skolverksamhet kommer inte 
att behandlas i det här arbetet.  
   Med begreppet ”personal” menas både anställda och andra uppdragstagare i 
utbildningsverksamheten (SkolL 6:3). Det är huvudmannen som ansvarar för att personalen 
fullgör de skyldigheter som anges i skollagen, i tjänsten eller inom ramen för uppdraget 
(SkolL 6:5). Så länge som personalen följer de riktlinjer som finns och handlar inom ramarna 
för sitt arbete är det huvudmannen som har det skadeståndsrättsliga ansvaret. Uppdragstagare 
kan vara alla former av uppdragstagare, men till exempel sådana som arbetar på en skola på 
grund av ett entreprenadavtal.15 Lärarens relationer till elever kan sträcka sig mycket långt. 
Kontakter på fritiden anses ha sådant samband med lärarens tjänst att huvudmannen bör 
ansvara för eventuella kränkningar från lärarens sida i ett sådant sammanhang. För personal 
																																																								
13	Se mer i kapitel 26 SkolL.  
14	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 633.  
15	Prop. 2005/06:38 s.137.  
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som inte har någon direkt koppling till eleverna, som till exempel en lokalvårdare, kan inte 
huvudmannen bära något ansvar för vad som sker på fritiden.16 

1.6 Disposition 
Arbetet är indelat i fem kapitel. Nästa kapitel behandlar skollagens definition av kränkande 
behandling. Begreppet mobbning kommer att diskuteras samt exempel på kränkande 
behandling i form av rättsfall kommer att analyseras. Det tredje kapitlet kommer att behandla 
huvudmannens och skolpersonalens utrednings- och åtgärdsskyldighet samt 
anmälningsplikten. Kapitel fyra kommer att behandla det skadeståndsrättsliga ansvaret. 
Arbetet avslutas med några avslutande slutsatser i kapitel fem.  

2 Skollagens definition av kränkande behandling 
2.1 Översikt  
Som nämndes i inledningen flyttades alla bestämmelser om ”annan kränkande behandling” 
från barn- och elevskyddslagen till skollagen. Skollagen styr hur en skola ska fungera, hur 
undervisningen ska bedrivas och hur kränkande behandling ska åtgärdas. 
Diskrimineringslagen är även relevant i bestämmandet av vad som är kränkande behandling 
enligt skollagen eftersom det i SkolL 6:3 står att kränkande behandling är ”ett uppträdande 
som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen kränker ett barns eller en elevs 
värdighet”. Det är därför diskrimineringslagens bestämmelser är viktiga för att kunna 
definiera vad kränkande behandling är för något. Om en elev har känt sig utsatt för kränkande 
behandling, är skolan skyldig att utreda händelsen (SkolL 6:10). Om skolan inte uppfyller 
sina skyldigheter kan huvudmannen bli skadeståndsskyldig (SkolL 6:12).   
   Avsikten med detta kapitel är att förklara vad kränkande behandling är för något. I avsnitt 
2.2 kommer kränkande behandling enligt skollagen att behandlas. Begreppet ”mobbning” 
används ofta i det dagliga samtalet när det kommer till kränkande behandling i skolan. Det 
blandas inte allt för sällan ihop med kränkande behandling och det misstas att mobbning och 
kränkande behandling är samma sak. Därför kommer innebörden av begreppet behandlas i 
avsnitt 2.3. Diskrimineringslagens bestämmelser och definitioner diskuteras i avsnitt 2.4. 
Exempel på kränkande behandling i praktiken, det vill säga domstolsavgöranden, kommer att 
tas upp i avsnitt 2.5. Fallen kommer att figurera som exempel på vad för typ av uppföranden 
som kan vara kränkande behandling enligt skollagen. En avslutande summering av kapitlet 
finns i avsnitt 2.6.  

2.2 Kränkande behandling enligt skollagen 
Regleringar om kränkande behandling regleras i skollagens sjätte kapitel. Enligt SkolL 6:3 är 
kränkande behandling ett uppträdande som, utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen, kränker ett barns eller elevs värdighet. Det är skillnad mellan 
kränkande behandling enligt skollagen och diskriminering enligt diskrimineringslagen. För att 
få en klar bild av de uppföranden som är förbjudna enligt skollagen, är det nödvändigt med en 
förklaring av vad som är diskriminering enligt diskrimineringslagen innan skollagen 
behandlas vidare.  
   Det kan urskiljas sex olika typer av diskriminering i diskrimineringslagen: direkt 
diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella 
trakasserier och instruktioner att diskriminera (DL 1:4). Av dessa sex diskrimineringstyper är 
det bara trakasserier och sexuella trakasserier som är relevanta för skollagens definition av 
kränkande behandling. Trakasserier enligt diskrimineringslagen förutsätter att det kränkande 
																																																								
16	Prop. 2005/06:38 s.138.  
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eller diskriminerande uppförandet har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna 
kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder (DL 1:4 p. 4). Med sexuella 
trakasserier menas istället att trakasserierna är av sexuell natur (DL 1:4 p. 5).17   
   Kränkande behandling är ett beteende som kan ske en enstaka gång men också upprepas 
över tid. Det kan vara till exempel uttalanden om att någon är överviktig, har ful hårfärg eller 
att kalla någon ”plugghäst”. Fysiska beteenden som exempelvis knuffar, att rycka någon i 
håret eller sätta krokben räknas som kränkande behandling, precis som psykiska kränkningar 
som till exempel utfrysning eller ryktesspridning.18  
   För att det ska vara frågan om kränkande behandling i skollagens mening måste det röra sig 
om märkbara och tydliga kränkningar. Eleven som blir utsatt för kränkningen måste självklart 
känna sig kränkt för det över huvud taget ska röra sig om kränkande behandling. Det måste 
även stå klart för den som kränker någon annan att han eller hon kränker den personen som 
får utstå kränkningen.19 Det måste förklaras för den som utfört kränkningen att dennes 
beteende uppfattas som kränkande om det inte står klart för honom eller henne.20 För att 
skadestånd skall utgå finns ett krav enligt SkolL 6:12 att kränkningen inte ska vara är ”ringa”. 
En bedömning av vad som är kränkande behandling måste göras i varje enskilt fall. Det kan 
antas att bedömningen borde göras utifrån hur ”normalt” uppförandet uppfattas av en person i 
en liknande situation.21  
   Vad som faller bort från kategorin kränkande behandling är bagatellartade händelser som 
anses vara naturliga i det skede där de förekommer och vanliga bråk mellan barn i de lägre 
åldrarna. Detta beror på det krav som finns att det ska röra sig uppträdanden som kränker 
elevens värdighet. På så vis är det skillnad mellan en retsam jargong och kränkande 
behandling. En elev är därför inte kränkt i lagens mening så fort han eller hon är inblandad i 
ett bråk eller en konflikt. Bråket eller konflikten måste vara ömsesidig för det inte ska röra sig 
om kränkande behandling. Emellertid kan en konflikt eller ett bråk mellan elever ge intryck 
av att vara på lika villkor, men i själva verket kan det innebära att någon blir mer utsatt än de 
övriga inblandade och på så sätt kränkt i sin värdighet. Om en elev skulle känna sig kränkt 
och illa behandlad i en sådan situation, måste uppträdandet anses som kränkande. 22 
Ömsesidiga konflikter mellan elever kan således uppfattas av någon part som kränkande och 
det kan inte uteslutas att sådana uppträdanden utgör kränkande behandling. Dessa 
uppträdanden kan vara svårbedömda. En bedömning måste följaktligen göras i varje enskilt 
fall.  
   Alla handlingar som upplevs som kränkande omfattas däremot inte av skollagen. Till 
exempel kan en rättmätig tillrättavisning av en lärare upplevas som kränkande. Förarbetena 
till barn- och elevskyddslagen gör skillnad mellan en trött och stressad lärares tillsägelser och 
mobbning eller trakasserier.23 Även om en elev känner sig kränkt av en lärares tillrättavisning 
måste läraren kunna tillrättavisa eleven igen, då det ingår i en lärares ansvar att hålla ordning i 
skolan.  

																																																								
17	Gustafsson s. 50 ff.  
18	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 693. 
19	Prop. 2005/06:38 s. 137.  
20	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 693 och prop. 2005/06:38 s. 136.  
21	Gustafsson s 62.  
22	Rimsten s. 109  
23	Prop. 2005/06:38 s.103.  
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2.3 Definitionen av mobbning  
Begreppet ”mobbning” används flitigt i diskussionen om kränkande behandling i skolan. Ofta 
sägs det att begreppet har samma innebörd som kränkande behandling enligt skollagen. Så är 
alltså inte fallet. Därför kommer en förklaring ges på vad som är skillnaden mellan kränkande 
behandling och mobbning.   
   Enligt förarbetena till barn- och elevskyddslagen är den vanligaste definitionen av 
mobbning sådant som förekommer när en elev upprepade gånger eller under en viss tid utsätts 
för negativa handlingar från en eller flera elever. Vidare framgår det att mobbning är en 
negativ handling där någon eller några medvetet och med avsikt kränker eller skadar någon 
annan.24 Negativa handlingar kan vara av varierande karaktär, som till exempel fysiska 
angrepp, verbalt eller på andra sätt som ryktesspridning, gester, grimaser eller uteslutning.25 
Mobbning är alltså kränkningar som upprepas systematiskt och inte en kränkning som händer 
en enstaka gång. 26  Kränkande behandling enligt skollagen omfattar både upprepade 
kränkningar, alltså sådant som kallas för mobbning, och enstaka kränkningar.  
  Marco Nilsson ger i boken Juridik i professionellt lärarskap en definition av vad mobbning 
är. Av Nilssons text framgår det att mobbning inte definieras som ett brott, men det finns 
lagar som kan tillämpas när en elev utsätts för verbala kränkningar eller psykiska kränkningar. 
Dessa kränkningar kan vara ett brott, som till exempel hets mot folkgrupp eller förtal. Nilsson 
är dock lite otydlig med vad det är för skillnad mellan begreppen ”kränkande behandling” och 
”mobbning”. Enligt förarbetena till barn- och elevskyddslagen är mobbning något som saknar 
koppling till diskrimineringsgrunderna, som inte utgör trakasserier och bör enligt lagens 
mening omfattas av begreppet ”annan kränkande behandling”, vilket då faller in under 
uttrycket kränkande behandling. 27  Förarbetena poängterar också att begreppet ”annan 
kränkande behandling” bör användas istället för mobbning i rättsliga sammanhang. Nilssons 
definition av mobbning är intressant ur den synpunkten att han inte gör någon skillnad på 
”mobbning” och ”annan kränkande behandling”. Den skillnaden som framgår enligt 
förarbetena nämns inte i Nilssons text och en ej ämneskunnig person skulle kunna uppfatta de 
båda begreppen som samma sak.  
  Varken skollagen eller någon annan lag ger en tydlig definition av vad mobbning är. Det är 
begreppet ”kränkande behandling” som används.28 Det som kan utläsas ur förarbetena till 
både barn- och elevskyddslagen och skollagen är att mobbning är systematiska kränkningar 
av något slag, riktade mot en individ. Mobbning har blivit något av ett samlingsbegrepp av 
upprepade kränkningar. Begreppet mobbning är alltså snävare än begreppet kränkande 
behandling, som också inkluderar enstaka kränkande uppträdanden.   

2.4 Diskriminering enligt diskrimineringslagen 
De finns sex olika typer av diskriminering reglerade i diskrimineringslagen: direkt 
diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella 
trakasserier och instruktioner att diskriminera. För att definiera kränkande behandling i skolan 
är det bara trakasserier och sexuella trakasserier som är relevanta.29 Vad som gäller för alla 
typer av diskriminering, förutom sexuella trakasserier, är att det ska finnas ett samband 
mellan ett visst handlande och någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, 

																																																								
24	Prop. 2005/06:38 s. 27.  
25	Se ovan i avsnitt 2.2.  
26	Prop. 2005/06:38 s. 102. 
27	Prop. 2005/06:38 s. 102. 
28	Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling, Skolinspektionens kvalitetsgranskning, 
2010, s. 13. 
29	Se ovan i avsnitt 2.2.  
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könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Om istället sexuella 
trakasserier föreligger, krävs att uppförandet är av sexuell karaktär (DL 1:4). De olika 
diskrimineringsgrunderna definieras i DL 1:5, men kommer inte att beröras här. 
   Trakasserier definieras enligt diskrimineringslagen som uppträdanden som kränker någons 
värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna (DL 1:4 p. 4). Som 
tidigare nämnts är skillnaden mellan kränkande behandling enligt skollagen och trakasserier 
och sexuella trakasserier att uppförandet saknar samband med en av de sju 
diskrimineringsgrunderna och inte är av sexuell natur.30 Trakasserier kan innefatta fysiska, 
verbala och andra uppträdanden. Även här ska det röra sig om märkbara och tydliga 
kränkningar.31 Typexempel på trakasserier är bland annat nedsättande tillmälen, rasistiska 
texter, bilder, märken och klotter eller att någon visslar, stirrar eller gör gester. Trakasserier 
kan även avse nedsvärtning, förlöjligande eller förnedrande kommentarer om utseende. 
Attityder och skämt som inte riktas mot en eller flera individer omfattas i princip inte av 
bestämmelsen. Upprepade nedsättande uttalanden som riktas till en större grupp kan dock 
betraktas som diskriminering, om det är någon i gruppen som gjort klart att yttrandena 
uppfattas som kränkande.32 
   Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet (DL 
1:4 p. 5). Uppträdandet kan vara verbalt, icke-verbalt eller fysiskt. Verbala uppträdanden av 
sexuell natur kan vara till exempel ovälkomna förslag eller påtryckningar om sexuell 
samvaro. Icke-verbala uppträdande kan bland annat vara att visa till exempel pornografiska 
föremål. Fysiska uppträdanden kan handla om oönskad fysisk kontakt, som till exempel 
beröring, klappar, nyp eller strykningar mot en annan persons kropp.33  
   Skillnaden mellan trakasserier och sexuella trakasserier är att det uppträdande som räknas 
som trakasserier ska ha någon koppling till de sju diskrimineringsgrunderna, och vid sexuella 
trakasserier ska uppträdandet vara av sexuell natur (DL 1:4). Vid trakasserier är det den 
utsatte som avgör om uppträdandet är oönskat och kränkande. Den som trakasserar måste vara 
medveten om att hans eller hennes beteende kränker någon på ett sådant sätt som kan utgöra 
diskriminering. Liksom vid kränkande behandling enligt skollagen bör den trakasserade göra 
klart för den som trakasserar att uppförandet upplevs som kränkande.34 Om det inte står klart 
för den som trakasserar att dennes beteende är kränkande, måste det klargöras av den som 
blivit kränkt.35 Även vid sexuella trakasserier måste beteendet vara oönskat och den som 
trakasserar måste vara medveten om att hans eller hennes beteende kränker någon. 36 När det 
kan anses att ett visst uppträdande upplevs som kränkande framgår inte av förarbetena, men 
det kan antas att bedömningen borde göras utifrån hur ”normalt” uppträdandet uppfattas av en 
person i en liknande situation. Detta på samma sätt som vid kränkande behandling enligt 
skollagen.37  
   Den stora skillnaden mellan diskriminering enligt diskrimineringslagen och kränkande 
behandling enligt skollagen kan hittas i SkolL 6:3. Paragrafen uttrycker att kränkande 
behandling enligt skollagen inte har någon koppling till diskrimineringsgrunderna. Kränkande 

																																																								
30	Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling, Skolinspektionens kvalitetsgranskning, 
2010, s. 12.  	
31	Jfr prop. 2007/08:95 s. 493 och Prop. 2005/06:38 s. 137. 
32	Prop. 2007/08:95 s. 493.  
33	Prop. 2007/08:95 s. 494.  
34	Prop. 2007/08:95 s. 493.  
35	Prop. 2007/08:95 s. 492 f.  
36	Rimsten s. 74.  
37	Gustafsson s. 62. 
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behandling är ett beteende som kränker en elevs värdighet utan att vara diskriminering enligt 
diskrimineringslagen. Det är, som tidigare nämnts, trakasserier och sexuella trakasserier som 
är relevanta för skollagens definition av kränkande behandling. För att det ska vara frågan om 
trakasserier måste det kränkande uppträdandet ha någon koppling till någon av 
diskrimineringsgrunderna. För att det ska röra sig om sexuella trakasserier måste det istället 
vara ett uppträdande av sexuell natur.  

2.5 Kränkande behandling i praktiken  

2.5.1 Övergripande bakgrund  
I och med 2006 års barn- och elevskyddslag blev det möjligt att framställa en talan i domstol 
gällande kränkande behandling i skolan. Det var tidigare möjligt men då enligt 
skadeståndslagen (1972:207).38 När lagen stiftades infördes också ett Barn- och elevombud 
(BEO) som skulle göra Skolverkets uppgifter när det kommer till att tillvarata barnens och 
elevernas enskilda rätt i fall rörande trakasserier och annan kränkande behandling. Det ligger 
på barn- och elevombudet att föra en elevs talan i en rättsprocess.39 Idag är Barn- och 
elevombudet en del av Skolinspektionen.40  
   Barn- och elevombudet har gjort 14 framställningar som tagits till domstol.41 Ingen av dessa 
har avgjorts av Högsta domstolen. Fallen kommer kontinuerligt diskuteras i texten. 
Rättsfallen kommer att vara exempel på hur bestämmelserna i skollagen har tillämpats i 
praktiken. Först kommer en redogörelse för de fall som behandlar kränkande behandling 
mellan elever och därefter följer ett avsnitt med de rättsfall som behandlar kränkande 
behandling i förhållandet mellan lärare och elev.  

2.5.2 Kränkande behandling mellan elever 

2.5.2.1 ”Gotlandsfallet”  
”Gotlandsfallet” är ett av de fall som rör kränkande behandling mellan elever. Detta fall 
gällde en elev som börjat i årskurs fyra på en ny skola. Gotlands tingsrätt fastslog att det, utan 
minsta tvekan, var klarlagt att eleven blivit utsatt för allvarlig mobbning av andra elever under 
sin första tid på den nya skolan. Mobbningen hade innefattat både fysiska och verbala 
angrepp. Till exempel hade eleven fått utstå slag, sparkar och krokben. Det hade även kastats 
föremål på honom och han hade blivit utsatt för verbala angrepp och blivit kallad för tjock 
och dum.42 Den kränkande behandling som eleven blev utsatt för är typexempel på sådan 
behandling som förarbetena till skollagen ger exempel på.43 

2.5.2.2 ”Göteborgsfallen” 
”Göteborgsfallen” rörde två fall där två elever utsatts för kränkande behandling av andra 
elever. I det ena av de två ”Göteborgsfallen” fallen hade en elev i högstadieåldern som gått på 
Herrgårdaskolan blivit utsatt för kränkande behandling. Tingsrätten fann att eleven blivit 
utsatt för kränkande behandling genom nedsättande kommentarer och att det sjungits en 
”nidsång” om eleven.44 Domen blev överklagad till hovrätten, och domstolen instämde med 

																																																								
38	Se mer om skadestånd i kapitel 4.  
39	Prop. 2005/06:38 s.117 f.  
40	Förordning 2011:556 med instruktion för Statens skolinspektion.  
41	Uppgift via e-post från Thomas Nyström, kanslichef, Barn- och elevombudet, 2016-03-31.  Se 
bilaga ett. 
42	Gotlands tingsrätts dom den 7 april 2009, mål nr. T 339-08.  
43	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 693 och prop. 2005/06:38 s. 136 f.  
44	Göteborgs tingsrätts dom den 27 maj 2011, mål nr. T 1463-09.  
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tingsrätten och ansåg att eleven blivit utsatt av kränkande kommentarer i ”relativ stor 
omfattning” av andra elever. Det hade även skrivits ett nedsättande tillmäle på hennes skåp.45 
   I det andra av de två ”Göteborgsfallen”, som rörde en elev i mellanstadieåldern på 
Kärraskolan, ansåg tingsrätten att hon inte hade blivit utsatt för kränkande behandling.46 
Domen överklagades till hovrätten som ansåg att eleven blivit utsatt för kränkande behandling 
i form av att ingen ville leka med henne och att hon fick vara ensam i skolmatsalen och på 
rasterna. Det hade också förekommit nedsättande kommentarer om hennes klädsel och 
utseende och att hon hade blivit skrattad åt och viskad om. Hovrätten markerade också att de 
kränkningar som eleven utsatts för var sådana att barn i mellanstadieåldern var medvetna om 
att den drabbade utsattes för kränkande behandling utan att den drabbade ska behöva 
förtydliga för sin upplevelse för motparten.47 

2.5.2.3 ”Vimmerbyfallet” 
”Vimmerbyfallet” rörde en pojke som blivit utsatt för kränkningar under flera års tid. 
Tingsrätten fann att eleven blivit utsatt för annan kränkande behandling i form av en 
”nidsång” som sjungits av andra elever samt att han hade blivit kallad för nedsättande 
tillmälen, slagen och stampad på samt retad. Det framkom även att eleven blivit utsatt för 
dödshot och hade fått föremål kastade på sig.48 
   Hovrätten fastställde även att eleven blivit utsatt för kränkande behandling i ”relativ stor 
omfattning” i form av nedsättande kommentarer, hot, knuffar och slag. Hovrätten ansåg 
vidare att eleven blivit utsatt för fysiska kränkningar av ”allvarlig karaktär” från äldre elever, 
eftersom eleven blivit nerslagen ett flertal gånger.49 Kränkningarna i detta fall var också 
typexempel av de kränkningar som nämns i förarbetena till skollagen.50  

2.5.2.4 ”Mosjöfallet” 
”Mosjöfallet” rörde en elev som redan vid starten på sin tid på Mosjöskolan fick utstå 
kränkningar. Tingsrätten fann att eleven medvetet och systematiskt i stor omfattning blivit 
utsatt för upprepade och olika former av kränkande behandling av andra elever. Den 
kränkande behandling som eleven fick utstå var bland annat våld i form av sparkar och 
knuffar samt utfrysning och isolering från klasskamraternas sida. Eleven blev även utsatt för 
etniska trakasserier i form av nedsättande tillmälen. Precis som i ett av de två 
”Göteborgsfallen” (Kärraskolan) markerade tingsrätten att mobbningen hade varit av sådan 
art att det måste ha stått klart för de andra eleverna hur den utsatte eleven uppfattat den.51 

2.5.2.5 ”Varbergfallet”  
”Varbergfallet” rörde en elev som blivit utsatt för kränkande behandling under cirka tre års 
tid. Tingsrätten hade att bedöma tolv olika händelser som kunde vara kränkande behandling i 
lagens mening. Domstolen fann att sju av dessa var av kränkande karaktär. Dessa händelser 
innefattade bland annat upprepande nedsättande kommentarer och slag. Eleven hade bland 
annat blivit erbjuden pengar för att dra ner byxorna, vilket tingsrätten fastslog var en 
kränkning. Utöver dessa kränkningar fann tingsrätten att mycket talade för att eleven utsatts 
för ytterligare kränkningar, men att det inte var bevisat att dessa kränkningar ägt rum.52 
																																																								
45	Hovrättens för Västra Sverige dom den 25 oktober 2012, mål nr. T 3021-11. 
46	Göteborgs tingsrätts dom den 27 augusti 2010, mål nr T 12262-08.  
47	Hovrättens för Västra Sveriges dom den 6 juli 2011, mål nr. T 3724-10.  
48	Kalmars tingsrätts dom den 7 december 2012, mål nr. T 2323-09. 
49	Göta hovrätts dom den 11 december 2013, mål nr. T 48-13.  
50	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 693 och prop. 2005/06:38 s. 136 f	
51	Örebro tingsrätts dom den 12 december 2012, mål nr. T 483-10.  
52	Varbergs tingsrätts dom den 11 april 2013, mål nr. T 1828-10.  
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2.5.2.6 ”Skövdefallet”  
”Skövdefallet” rörde en elev som utsattes för kränkande behandling i årskurs sju och årskurs 
åtta. Eleven hade bland annat fått sina byxor neddragna inför många elever, blivit puttad i en 
"lerpöl”, fått sitt huvud dunkat i ett stengolv, hängts ut över ett räcke samt blivit utsatt för 
grova sexuella anspelningar (dessa anspelade på en relation mellan honom och hans 
tvillingsyster). Eleven hade varje dag blivit utsatt för knuffar och slag samt kränkande 
kommentarer. Tingsrätten fann att eleven medvetet och systematiskt i stor omfattning utsatts 
för olika former av kränkande behandling av andra elever på skolan.53 
   Även här uttalade sig tingsrätten om att de som utsatte eleven för mobbning varit medvetna 
om hur eleven uppfattat deras uppträdande, som tidigare blivit konstaterat i ett av de två 
”Göteborgsfallen” (Kärraskolan) och i ”Mosjöfallet”. Precis som i ”Gotlandsfallet” och 
”Vimmerbyfallet” var den kränkande behandlingen som eleven fick utstå typexempel på den 
behandling som nämns i förarbetena till skollagen.54  

2.5.3 Kränkande behandling i förhållandet mellan lärare och elev  

 2.5.3.1 ”Spånsugsfallet”  
”Spånsugsfallet” var det första fallet där Barn-och elevombudet förde en elevs talan om 
skadestånd. Eleven hade blivit utsatt för ”annan kränkande behandling” av en lärare under en 
träslöjdslektion. Tvisten i detta fall var inte om det var frågan om kränkande behandling, utan 
skadeståndets storlek.55 Lektionen hade varit stökig och läraren, som till slut hade förlorat sitt 
tålamod, hade tryckt elevens huvud mot ett bord och sedan fört en spånsug mot elevens 
huvud, ansikte och mun.56 

2.5.3.2 ”Tejpningsfallet”  
”Tejpningsfallet” rörde en sexårig pojke som fått en bit kirurgtejp fäst över munnen av en 
lärare på skolan. Pojken hade blivit utvisad från en samling eftersom han inte varit tyst. Han 
blev då förd till ett angränsande rum i väntan på att läraren skulle prata med honom. Under 
tiden kom en annan lärare in i rummet för att hämta ett plåster. Hon hade då fått ett infall och 
satt en bit kirurgtejp över pojkens mun. Läraren menade att tejpningen skedde på grund av att 
pojken inte hade varit tyst under samlingen. Kommunen påstod att tejpningen bara var ett 
skämt från läraren och att pojken måste ha uppfattat situationen på det sättet. Barn- och 
elevombudet menade istället att pojken hade blivit utsatt för kränkande behandling.57  
   Enligt tingsrätten skulle frågan om tejpningen utgjorde en kränkande behandling avgöras 
utifrån pojkens synvinkel. Utgångspunkten var hur situationen som helhet framstod för 
honom. Eleven ansågs ha haft särskilda svårigheter att uttrycka sin egen ståndpunkt mot 
läraren, då han endast var sex år gammal. Pojken hade själv berättat i förhör att han upplevt 
situationen som obehaglig. Tejpningen hade skett mot pojkens vilja, i en situation där han 
befann sig i underläge eftersom han blivit utkörd ur klassrummet av en lärare som blivit arg 
på honom. Tingsrätten menade att det var rimligt att förutsätta att pojken redan var orolig och 
undrade över konsekvenserna av hans beteende. Läraren hade sagt till pojken när hon förde 
tejpen över hans mun att hon gjorde det på grund av att han inte var tyst under samlingen. 
Tingsrätten ansåg att den omständigheten svårligen kunnat ha uppfattats på något annat sätt 
än som förstärkning av den bestraffning som skedde på grund av utvisningen. Domstolen 

																																																								
53	Skaraborgs tingsrätts dom den 28 maj 2013, mål nr. T 692-11.  
54	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 693 och prop. 2005/06:38 s. 136 f.	
55	Se vidare i avsnitt 4.4.1 om den skadeståndsrättsliga frågan. 
56	Uppsala tingsrätts dom den 23 oktober 2007, mål nr. T 5528-06 och Svea hovrätts dom den 27 
oktober 2008, mål nr. 8484-07.  
57	Helsingborgs tingsrätts dom den 25 januari 2011, mål nr. T 6821-09.  
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klargjorde att pojken upplevt situationen som obehaglig, och inte som ett skämt som läraren 
menade.  
   Kränkande behandling enligt skollagen föreligger om uppförandet är kränkande, men det 
krävs också att kränkningarna är ”märkbara och tydliga” och det ska även ”stå klart” för 
motparten att beteendet upplevs som kränkande. Om det inte ”står klart” för motparten att 
uppförandet upplevs som kränkande ska detta klargöras av den som upplever sig kränkt. 
Läraren, som ansåg att tejpningen var ett skämt, var alltså tvungen att försäkra sig att eleven 
uppfattade situationen på samma sätt, vilket hon inte hade gjort.  
   Tingsrätten förtydligade detta genom att jämföra den situationen som eleven hamnat i med 
om situationen skulle uppfattas i en ”vuxen persons ställe” om till exempel en chef på ett 
”skämtsamt sätt” skulle markera med en tejpbit att en underordnad inte ska prata under en 
samling på arbetsplatsen. Domstolen ansåg att det säkerligen skulle uppfattas som kränkande. 
Tingsrätten fastslog också att ett barn eller en elev på en skola har samma rätt till skydd för 
sin integritet och sin värdighet som en vuxen person i arbetslivet.  

2.5.3.3 ”Matsalsfallet”  
Parterna i ”Matsalsfallet” var oense om det faktiska händelseförloppet. Fallet rörde en elev 
som arbetat som matvärd i matsalen. Eleven hade bett en kamrat lägga mat på bordet så han 
kunde torka upp det. Barn- och elevombudet påstod att en av lärarna hade hindrat eleven från 
att lämna matsalen på ett aggressivt sätt. Läraren hade, enligt BEO puttat in eleven i en vägg 
och sedan tryckt upp eleven hårt mot väggen. Kommunen menade att läraren endast hade 
hållit sin hand mot elevens bröst och försökt hålla tillbaka eleven.  
   Enligt både tingsrätten och hovrätten hade händelseförloppet gått till på det sätt som BEO 
hävdat. Det var förvisso nödvändigt med ett ingripande, men det våld som läraren hade använt 
vid situationen ansågs vara obefogat.58 

2.5.3.4 ”Fönsterfallet” 
”Fönsterfallet” rörde en elev i femte klass som varit störande under en lektion. Läraren hade 
sagt till honom flertalet gånger att lämna klassrummet, men han hade vägrat och hållit sig fast 
i ett fönsterbräde intill sin bänk. Barn- och elevombudet påstod att läraren hade försökt bända 
loss pojkens händer, och efter att hon misslyckats med detta, karvat med sina naglar i pojkens 
händer. Enligt huvudmannen hade läraren istället endast försökt ta loss pojkens hand från 
fönsterbrädet.  
   Tingsrätten ansåg att läraren hade tagit tag i pojkens fingertoppar en mycket kort tid för att 
lossa hans grepp i syfte att visa ut honom ur klassrummet för att fortsätt undervisningen. 
Enligt tingsrätten hade inte BEO visat att eleven blivit utsatt för kränkande behandling i 
skollagens mening. BEO ansåg att händelsen utgjorde en kränkning enligt 13 § och 2 § BeL 
som uttryckte att skolpersonal inte får utsätta en elev för kränkande behandling samt att annan 
kränkande behandling enligt lagen var något som kränker en elevs värdighet.59  

2.5.3.5 ”Staffanstorpsfallet”  
”Staffanstorpsfallet” gällde en lärare som förlorat tålamodet på en bildlektion. Enligt Barn- 
och elevombudet hade läraren slagit till eleven på kinden med öppen hand. Slaget orsakade 
smärta och rodnad. Kommunen menade att läraren endast markerade med handen mot elevens 
kind för att få honom att sluta med sitt beteende. Tingsrätten dömde utifrån kommunens 

																																																								
58	Värmlands tingsrätts dom den 11 maj 2011, mål nr. FT 5796-09 och Hovrättens för Västra Sveriges 
dom den 14 mars 2012, mål nr. FT 2975-11. 
59	Västmanlands tingsrätts dom den 10 juni 2011, mål nr. T 5758-09.  



	 17	

version då domstolen ansåg att eleven inte blivit utsatt för en skadeståndsgrundande 
kränkning.60 
   Hovrätten menade istället att eleven blivit utsatt för kränkande behandling på den grund att 
läraren använt mer våld än vad som behövdes. Domstolen ansåg att läraren var skyldig att 
ingripa och så länge ingripandet inte är uppenbart oförsvarligt medför det inte straffansvar för 
läraren. När det gäller gränserna för vad en lärare får göra inom ramen för tillsynsansvaret så 
får han eller hon inte göra uppenbart oförsvarliga fysiska ingripanden som medför 
straffansvar. Det spelade inte in i bedömningen att eleven hade provocerat fram situationen. 
Läraren hade blivit fälld för misshandel enligt brottsbalken (1962:700) för örfilen hon gav 
eleven.61 

2.5.3.6 ”Slöjdsalsfallet”  
”Slöjdsalsfallet” rörde en elev som, tillsammans med andra elever, stört en träslöjdslektion. 
Läraren hade försökt säga åt pojkarna att upphöra med beteendet och när pojkarna inte 
lyssnade tog läraren tag i elevens nacke, tryckte honom nedåt och skrek åt honom att sluta. 
Läraren höll tag i elevens nacke så hårt att han inte kunde komma loss och eleven började 
gråta. Kommunen argumenterade för att det förelegat en nödsituation eftersom händelsen ägt 
rum i en träslöjdssal med många farliga föremål. Vidare ansåg kommunen att eleven varit 
medskyldig till kränkningen då han inte lyssnat på läraren trots tillsägelser. Tingsrätten ansåg 
att lärarens agerande med rätta hade uppfattats av eleven som mycket kränkande och läraren 
själv måste ha insett detta. Tingsrätten poängterade också att kränkningen var av allvarlig 
karaktär och av sådant slag att den kan leda till dålig självkänsla under en ”lång och 
betydelsefull period”.62 

2.5.3.7 ”Mattelektionsfallet” 
”Mattelektionsfallet” gällde en elev som stört ordningen i klassrummet och efter lärarens 
tillsägelser, blivit utförd ur rummet eftersom eleven inte lyssnade på lärarens uppmaningar. 
Enligt Barn- och elevombudet hade en konflikt uppstått mellan läraren och eleven då eleven 
suttit och ”filat” med en linjal mot skolbänken. Eleven, som haft koncentrationssvårigheter, 
lyssnade inte på de tillsägelser som läraren gav och läraren visade därför ut eleven ur rummet. 
Eleven gick inte ut självmant utan läraren förde ut eleven med våld enligt Barn- och 
elevombudet. Med våld menas att läraren lossade elevens grepp mot bänken och drog ned 
honom till golvet. Sedan tog läraren ett hårt tag om elevens båda handleder och drog eleven, 
liggandes på ryggen, till ett intilliggande grupprum. Lärarens behandling av eleven orsakade 
smärta och märken på elevens handleder, armar, ben, smalben, lår och på sidan av ryggen. 
Barn- och elevombudet ansåg att behandlingen kunde likställas misshandel. Kommunen 
påstod att eleven frivilligt hade lagt sig på golvet för att förhindra att läraren skulle kunna föra 
ut honom och att läraren därför hade tvingat ut eleven ur klassrummet. Eftersom han låg på 
golvet drog läraren honom i handlederna.63 
   Tingsrätten ansåg att ingripandet ägt rum i en situation då ordningen varit påtagligt stört och 
det var nödvändigt för läraren att få ut eleven ur rummet. De märken på ryggen som eleven 
påstod sig ha fått av händelsen ansågs vara självförvållade medan märkena på handlederna 
var från lärarens grepp. Tingsrätten ansåg av det skälet att det var proportionerligt att använda 
den mängd våld för att utföra utvisningen av eleven ur klassrummet för att återställa 
ordningen och därför utgjorde det inte kränkande behandling.  

																																																								
60	Lunds tingsrätts dom den 2 juli 2013, mål nr. FT 1238-12.  
61	Hovrättens för Skåne och Blekinge dom den10 september 2014, mål nr. FT 2102-13.  
62	Örebro tingsrätts dom den 6 maj 2013, mål nr. FT 3191-12. 
63	Lunds tingsrätts dom den 20 mars 2014, mål nr. FT 3020-12.  
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   I ”Staffanstorpsfallet” hade domstolen kommit fram till att läraren hade använt för mycket 
våld för vad situationen hade krävt, och jämförelsen med ”Mattelektionsfallet” blir därför 
särskilt intressant. Skillnaden mellan dessa två fall är läraren i ”Staffanstorpsfallet” blivit 
dömd för ringa misshandel och det därmed utgjorde en brottslig handling. Enligt förarbetena 
till barn- och elevskyddslagen var syftet med lagen att ta bort kravet på att en handling ska 
vara brottslig för att skadestånd ska utgå.64 Begreppet ”annan kränkande behandling” ska inte 
enbart omfatta brottsliga handlingar.65 Den bedömning som hovrätten gjorde talar emot det 
som kan hittas i förarbetena då hovrätten dömde ut skadestånd på grund av att händelsen 
medförde straffansvar för läraren. I ”Mattelektionsfallet” var våldet proportionerligt för att få 
ut eleven ut ur klassrummet medan i ”Staffanstorpsfallet” var våldet obefogat och 
oproportionerligt då läraren gett eleven en örfil. Nivån för när skadestånd ska utgå enligt 
skollagen ligger ”något under” nivån för när skadestånd enligt skadeståndslagen ska utgå 
eftersom skadeståndslagen kräver att det ska röra sig om ”allvarliga kränkningar genom 
brott”. Ett krav som inte finns enligt skollagen och inte ska tas hänsyn till vid en bedömning.  

2.5.3.8 ”Gotlandsfallet”  
Det som gör ”Gotlandsfallet” särskilt intressant är att tingsrätten kom fram till, utöver de 
kränkningar som andra elever utsatt eleven för, att även skolpersonalen utsatt eleven för 
kränkningar.66 Detta genom de åtgärder som vidtogs för att försöka komma till rätta med 
elevens situation. Skolan hade upprättat ett ”kontrakt” med eleven som sade att eleven skulle 
kontakta någon vuxen på skolan när han blev retad, knuffad eller slagen. Enligt ”kontraktet” 
fick han inte heller gå hem när han kände sig arg eller ledsen. Han skulle även komma till alla 
lektioner, sitta på sin plats och gå ut på alla raster. Enligt tingsrätten lade skolan allt ansvar på 
eleven för att förhindra upprepningar av kränkningarna mot honom genom att upprätta 
”kontraktet”. 
   Tingsrätten ansåg att skolan agerat mindre lämpligt i sitt åtgärdsprogram för eleven, då 
åtgärderna innefattade en bristande balans mellan åtgärder riktade mot eleven och åtgärder 
riktade mot övriga inblandade. Åtgärderna i sig var ensidigt riktade mot den mobbade eleven 
medan det inte förekom några ”märkbara ansträngningar” inriktade på att utreda vem eller 
vilka förövarna var. Tingsrätten påpekade att både aktiva och passiva förövare hade lika stor 
del i den kränkande behandling som eleven utsattes för. Det kunde inte uteslutas att eleven 
måste ha upplevt sig själv som grunden till problemen och ansvarig för de kränkningar han 
blev utsatt för. Tingsrätten fann anledning att anta att skolan utsatte eleven för en primär 
kränkning i detta fall. En sekundär kränkning i detta fall kunde anses vara att skolan inte hade 
agerat på ett sätt som den har skyldighet att göra.  

2.6 Summering 
Som har framgått av detta kapitel kan kränkande behandling enligt skollagen definieras som 
uppföranden som kränker en elevs värdighet, men som inte har någon koppling till 
diskrimineringsgrunderna. Det kan till exempel röra sig om uttalanden som att någon är ful 
eller överviktig men även fysiska beteenden så som knuffar och slag kan vara kränkande 
behandling. För att det ska vara frågan om kränkande behandling enligt skollagen måste det 
röra sig om tydliga och märkbara kränkningar. Den elev som utfört kränkningen vara 
medveten om att det beteendet upplevs som kränkande. Om den kränkande parten inte vet att 
dennes beteende upplevs som kränkande, måste det förklaras för den. Det som inte faller in 
under begreppet ”kränkande behandling” är till exempel bråk mellan barn i de lägre åldrarna 
																																																								
64	Prop. 2005/06:38 s. 113 f.  
65	Prop. 2005/06:38 s. 136 f.  
66	Gotlands tingsrätts dom den 7 april 2009, mål nr. T 339-08. Se mer ovan om kränkande behandling 
mellan elever i avsnitt 2.5.2.1. 
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och bagatellartade händelser som anses som naturliga där de förekommer. På så vis är det 
skillnad mellan en retsam jargong och mobbning. Detta är något personalen måste vara 
uppmärksam på, då konflikter kan upplevas vara på samma nivå men att det i själva verket 
kan vara så att den ena parten uppfattar det som kränkande. Mobbning är kränkande 
behandling som systematiskt upprepas under en längre tid.  
   Diskrimineringslagens definition av diskriminering är relevant för att bestämma vad som är 
kränkande behandling i skollagens mening. Av de sex diskrimineringstyperna är det bara 
trakasserier och sexuella trakasserier som är relevanta för definitionen av kränkande 
behandling enligt skollagen. Det som gäller vid trakasserier är att det oönskade beteendet ska 
ha koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet 
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 
läggning eller ålder. Om istället sexuella trakasserier föreligger, krävs att uppförandet är av 
sexuell karaktär. Typexempel på trakasserier är bland annat nedsättande tillmälen, rasistiska 
texter eller nedsättande kommentarer om någons utseende. När ett visst beteende anses som 
kränkande behandling enligt skollagen eller trakasserier enligt diskrimineringslagen, framgår 
inte av varken lagtexten eller förarbetena. Det bör göras en bedömning i varje enskilt fall 
utifrån vad som bedöms som ”normalt” av en person i en liknande situation.  
   De rättsfall som tagits upp i kapitlet har visat exempel på kränkande behandling enligt 
skollagen. I fallen som rör kränkande behandling mellan elever har många utsatts för sådan 
kränkande behandling som är typexempel enligt lagen, så som slag, knuffar och nedsättande 
tillmälen. Det har även poängteras att mobbarna i vissa av fallen varit tillräckligt gamla för att 
vara medvetna om att den drabbade utsätts för kränkande behandling utan att den drabbade 
ska behöva förtydliga för sin upplevelse för mobbarna. Den typ av kränkande behandling som 
har uppkommit i situationen mellan lärare och elev har oftast varit sådana när lektioner gått 
överstyr och läraren tappat kontrollen. I bland annat ”Mattelektionsfallet” kom domstolen 
fram till att det varit nödvändigt för läraren att använda sig av våld för att få ut eleven ur 
klassrummet då eleven stört ordningen i klassrummet. Det utgjorde därför inte kränkande 
behandling. I ”Staffanstorpsfallet” kom domstolen fram till att läraren använt våld som 
medförde straffansvar och därmed utgjorde det kränkande behandling. Ingen av domstolarna 
redogör för var gränsen ska gå för vad som är obefogat och befogat våld, men det kan tolkas 
ur fallen att bland annat straffbara handlingar utgör obefogat våld. I ”Tejpningsfallet” kom 
domstolen fram till att bedömningen skulle göras utifrån hur eleven uppfattade situationen 
och domstolen kom fram till att eleven uppfattat tejpningen som kränkande. Speciellt 
intressant var att domstolen jämförde hur kränkningen skulle uppfattas om en vuxen person 
blev utsatt för tejpningen.   

3 Skolans ansvar och skyldigheter  
3.1  Översikt  
Huvudmannen och skolan har ansvar och skyldigheter att motverka kränkande behandling. 
Förutsättningen för att en huvudman ska kunna hållas skadeståndsskyldig för kränkande 
behandling mellan elever är att personalen och huvudmannen inte fullgjort sina skyldigheter 
enligt skollagen. Det gäller även om en lärare utsätter en elev för kränkande behandling. Detta 
kapitel kommer att behandla skolans åtgärdsskyldighet, både de förebyggande åtgärderna och 
de åtgärder som kan fungera som konsekvenser för elever som kränker andra elever (SkolL 
6:6, 6:7, 6:8 och 6:10). Det finns en skyldighet för skolpersonalen och huvudmannen att agera 
när den får kännedom om att en elev blivit utsatt för kränkande behandling. Det finns även en 
anmälningsplikt när skolpersonal får kännedom om att en elev känt sig utsatt för kränkningar 
(SkolL 6:10). När en skola får veta att en elev känner sig kränkt eller har blivit kränkt måste 
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skolan utreda omständigheterna i fallet. Alltså finns en utredningsskyldighet att faktiskt ta 
reda på vad som skett i situationen. Detta kapitel kommer att diskutera anmälningsplikten och 
utredningsskyldigheten vidare. 
   Syftet med detta kapitel är att redogöra för de regleringar som finns i skollagen angående 
åtgärdsskyldigheten, anmälningsplikten och utredningsskyldigheten. Diskrimineringslagen 
kommer användas som en jämförelse med de bestämmelser som finns i skollagen. De 
förebyggande åtgärderna som finns kommer diskuteras i avsnitt 3.2. Skolans anmälningsplikt 
tas upp i avsnitt 3.3. Utredningsskyldigheten behandlas i avsnitt 3.4. Åtgärder riktade mot 
elever som det är konstaterat att denne kränkt någon berörs i avsnitt 3.5. Förbud mot 
repressalier enligt både skollagen och diskrimineringslagen kommer beröras i avsnitt 3.6. I 
avsnitt 3.7 finns en avslutande summering.  

3.2 Förebyggande åtgärder  

3.2.1 Målinriktat arbete 
Huvudmannen är enligt SkolL 6:6 skyldig att se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att 
motverka kränkande behandling. I SkolL 6:7-8 finns bestämmelser om hur det målinriktade 
arbetet ska genomföras. Det är huvudmannens ansvar att se till att det genomförs åtgärder för 
att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 
Huvudmannen ska även se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de 
åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling i skolan.  
   Liknande bestämmelser kan hittas i diskrimineringslagen. Enligt DL 3:14 ska en 
utbildningsanordnare bedriva ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och 
möjligheter för de barn och elever som deltar i verksamheten. Detta oavsett kön, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 
En utbildningsanordnare ska vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att något barn eller 
elev blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier (DL 3:15). Bestämmelserna innebär i 
princip samma sak; ett målinriktat arbete ska bedrivas för att förhindra kränkande behandling.  
   En svår uppgift som ligger på rektorn och skolpersonal kan vara att försöka upptäcka 
kränkande behandling. Skolverket har därför satt upp allmänna råd till skolpersonal som kan 
underlätta i arbetet mot kränkande behandling. Personalen bör ha god uppsikt över de 
utrymmen och platser där barn och elever befinner sig för att kunna upptäcka kränkningar. 
Barnens signaler måste tas på allvar. Det kan spegla sig på olika sätt, bland annat 
återkommande frånvaro eller att eleven själv kränker andra. Ett väl utvecklat rastvaktssystem 
skulle till exempel bidra till att lättare upptäcka kränkande behandling. Det bör även finnas 
system och klara rutiner för hur en anmälan om kränkande behandling ska göras så både 
rektorn och huvudmannen får ta del av den. Systemet och rutinerna ska ligga på 
huvudmannens ansvar. Det är viktigt att all personal känner till rutinerna när de får kännedom 
om att en elev blivit utsatt för kränkande behandling. Barn och elever samt deras 
vårdnadshavare bör få information om hur de ska rapportera när ett barn eller en elev 
upplever sig kränkt eller får kännedom om kränkningar.67 

3.2.2 Dokumentation och likabehandlingsplan   
Som nämndes ovan ställer skollagen vissa krav på planerna mot kränkande behandling. Ett av 
de krav som finns enligt SkolL 6:8 är att det varje år ska upprättas en ny plan. Ett annat krav 
är att det ska finnas en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 
kränkande behandling av barn och elever. Det finns dessutom ett krav på att planerna ska 
redogöra för vilka av de åtgärder som behövs för att förhindra och förebygga kränkande 
behandling som ska påbörjas eller genomföras under det kommande året. I planerna ska det 

																																																								
67	Skolverkets allmänna råd, Arbetet mot kränkande behandling s. 28 ff.  
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även ingå hur föregående års planerade åtgärder har genomförts. Planerna ska fokusera på 
både akuta ingripanden liksom förebyggande och uppföljande verksamheter. Vidare ska 
planerna också innehålla rutiner som skolpersonalen ska agera, hur ansvarsfördelningen ska 
se ut och hur olika händelser och åtgärder ska dokumenteras.68 
   Enligt diskrimineringslagen 3:16 måste alla skolor ha en likabehandlingsplan upprättad. En 
sådan plan ska främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever. Planen ska också 
förebygga och förhindra att barn och elever blir utsatta för trakasserier och sexuella 
trakasserier. En likabehandlingsplan måste innehålla en översikt över de åtgärder som behövs 
för att främja lika rättigheter och möjligheter och för att förebygga och förhindra trakasserier 
och sexuella trakasserier. Planen ska också innehålla en redogörelse för vilka av dessa 
åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under det kommande året samt vilka åtgärder som 
har genomförts föregående år. Likabehandlingsplanen bör nämna hur olika händelser och 
åtgärder ska dokumenteras, hur ansvarsfördelningen ska se ut och rutiner för 
skolpersonalen.69 Både skollagen och diskrimineringslagen sätter krav på att det ska finnas 
planer som ska hjälpa i arbetet mot kränkande behandling. Planerna enligt skollagen ska 
redogöra för det förebyggande arbetet samt för de åtgärder som behövs för att motverka 
kränkande behandling. Likabehandlingsplanen enligt diskrimineringslagen ska främja lika 
rättigheter och möjligheter. Liksom enligt skollagen ska planen även fokusera på vilka 
åtgärder som ska genomföras i arbetet mot kränkande behandling. Skillnaden är att 
likabehandlingsplanen fokuserar på elevens rättigheter, lika behandling och arbetet mot 
trakasserier, medan planen enligt skollagen fokuserar på arbetet mot kränkande behandling.  
   I ”Mosjöfallet” konstaterade tingsrätten att skolan inte haft någon likabehandlingsplan.70 
Det hade visserligen funnits andra planer för hur mobbningssituationer skulle hanteras, så 
som en trygghetsplan och en mobbningsplan. Tingsrättens uppfattning var av sådan att 
avsaknaden av en adekvat likabehandlingsplan haft betydelse för hur skolan agerat. 
Skolpersonal hade berättat i förhör att skolan inte haft någon likabehandlingsplan, att lärarna 
inte fått någon utbildning i mobbningsfrågor och inte vetat hur de skulle hantera uppgifterna 
om kränkande behandling. Vidare hävdade skolan att den inte känt till några kränkningar eller 
att de av eleven påstådda kränkningarna haft ”naturliga förklaringar”.71  
   Tingsrätten menade att en genomarbetad och väl utformad likabehandlingsplan hade kunnat 
bidra till att skolpersonalen lättare uppmärksammat de kränkningar som eleven utsattes för. 
En likabehandlingsplan kunde också ha fungerat som ett redskap för personalen i arbetet mot 
kränkningar. Personalen hade inte insett vikten av ordentlig dokumentation och uppföljning. 
En likabehandlingsplan hade kunnat ge personalen en nödvändig vägledning eller, enligt 
tingsrättens bedömning, i vart fall begränsat kränkningarna av eleven.  
   Skolverket urskiljer några ”nyckelförutsättningar” för ett framgångsrikt arbete mot att 
förebygga och åtgärda mobbning. Till exempel är en sådan förutsättning att skolpersonalen 
arbetar i lag för att motverka mobbning och skolpersonalen får gå särskilda utbildningar som 
ökar arbetet mot kränkande behandling. Det anses också viktigt att eleverna deltar aktivt i det 
förebyggande arbetet. Ett exempel kan vara organiserade aktiviteter över klassgränserna. Det 
anses också vara framgångsrikt att det finns ordningsregler som utformas tillsammans med 
eleverna och att disciplinära strategier är kopplade till reglerna.72  

																																																								
68	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 695 och prop. 2005/06:38 s. 139.  
69	Prop. 2007/08:95 s. 358 och 544. 
70	Örebro tingsrätts dom den 12 december 2012, mål nr. T 483-10. Se mer i avsnitt 2.5.2.4.  
71	Eleven ansåg sig ha blivit puttad hårt in i en dörrkarm. Kommunen försvarade sig och sade att det 
hade varit trångt när eleverna skulle genom dörren och på så sätt hade eleven blivit puttad in i 
dörrkarmen.  
72	Vad fungerar?, Resultat av metoder mot mobbning, Forskning för skolan, Skolverket 2011, s 38 f.  
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   I skrivandets stund finns en proposition (Prop. 2015/16:135) som föreslår att ett 
dokumentationskrav ska ersätta dagens krav på en likabehandlingsplan. Dokumentationen 
ska, precis som enligt diskrimineringslagens bestämmelser om likabehandlingsplanen, 
upprättas årligen av utbildningsanordnaren. Förslaget innebär dock att dokumentationen ska 
innehålla en redovisning av samtliga delar av det nya föreslagna arbetet med aktiva åtgärder. 
Det nya arbetet med aktiva åtgärder ska omfatta samtliga diskrimineringsgrunder. Idag ingår 
inte diskrimineringsgrunderna könsöverskridande identitet eller uttryck och ålder i 
likabehandlingsplanen.73 

3.3 Anmälningsplikten  
All skolpersonal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för 
kränkande behandling i samband med verksamheten har en skyldighet att anmäla detta till 
rektorn enligt SkolL 6:10. Rektorn är i sin tur skyldig att anmäla det till huvudmannen. 
Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de påstådda 
kränkningarna och vidta de åtgärder som kan krävas för att förhindra kränkande behandling i 
framtiden. SkolL 6:10 gäller även i de fall ett barn eller en elev anser sig blivit utsatt för 
trakasserier eller sexuella trakasserier på det sätt som avses i diskrimineringslagen.74 
   Anmälningsplikten så som den ser ut idag infördes genom den nuvarande skollagen. Syftet 
var att säkerställa att utrednings- och åtgärdsskyldigheten blev tillräckligt effektiv. 
Huvudmannen måste få kännedom om uppgifterna om kränkande behandling för att en 
utredning ska kunna inledas och eventuella åtgärder ska kunna vidtas.75 Det finns inte något 
krav på att en elev faktiskt ska ha blivit utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller 
sexuella trakasserier i samband med verksamheten för att anmälningsplikten ska träda in. 
Anmälningsplikten bör gälla oavsett om personalens kännedom om kränkande behandling 
uppstått via en anmälan eller genom till exempel personalens egna iakttagelser.76  
   Som tidigare nämnts finns det krav i både skollagen och diskrimineringslagen på aktiva 
åtgärder mot kränkande behandling och trakasserier. Det innebär en skyldighet för 
skolpersonalen att vara uppmärksamma på elevernas ”jargong” och ”beteendemönster”. 
Dessutom finns det en skyldighet att se till att skolmiljön inte bjuder in till kränkande 
beteenden.77 I ett av ”Göteborgsfallen” (Kärraskolan) hänvisade Hovrätten för Västra Sverige 
till denna skyldighet och sade att det inte är rimligt att skolpersonalen kan förhålla sig 
ovetande om vad som pågår mellan elever på en skola genom att undvika att tolka signaler på 
att en elev blivit utsatt för kränkande behandling.78 
   De tecken som skolan hade fått var att två flickor hade ringt till eleven och sagt att hon 
skulle klä upp sig för att gå på fest. De hade dock ringt tillbaka lite senare och sagt att det inte 
blev någon fest. Skolan hade även fått information om att eleven varit på väg att bli utfryst på 
sin tidigare skola samt att klassföreståndaren på den nya skolan gjort en egen anteckning om 
att det inte var självklart att eleven tog plats i den nya kamratgruppen.  Hovrätten menade att 
skolan hade hunnit få god kännedom om att eleven ansåg sig vara utsatt för kränkande 
behandling av andra elever. Till exempel hade personalen sett eleven sitta ensam i 
kapprummet och trygghetsteamet hade haft samtal med eleven om att hon upplevde att hennes 
klasskamrater frös ut henne.  

																																																								
73	Prop. 2015/16:135 s. 96.  
74	Prop. 2009/10:165, del 1 s. 332. 
75	Prop. 2009/10:165, del 1 s. 332.  
76	Gustafsson s. 82.  
77	Prop. 2005/06:38 s. 140.  
78	Göteborgs tingsrätts dom den 27 augusti 2010, mål nr. T 12262-08 och Hovrättens för Västra 
Sverige dom den 6 juli 2011, mål nr. T 3724-10. Se även om detta fall i avsnitt 2.5.2.2. 
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   En utredning om kränkande behandling ska inledas och genomföras så skyndsamt som 
möjligt. Hovrätten ansåg att skolan eller huvudmannen borde sett till att en grundlig utredning 
genomfördes för att få en helhetsbild av de kränkningar som eleven utsattes för. Personalen 
hävdade att eleven frivilligt var ensam i matsalen och på rasterna samt att hon självmant valde 
att inte ingå i kamratgruppen. Hovrätten menade att det inte fanns något som talade för att 
elevens utanförskap var frivilligt. Om en utredning hade gjorts hade skolan kunnat få en bättre 
bild av de kränkningar som eleven utsattes för och samtidigt kunnat hindra framtida 
kränkningar. Hovrätten fann att skolan inte vidtagit en tillräckligt grundlig utredning. Detta 
ledde till att skäliga, skyndsamma och effektiva åtgärder inte hade vidtagits i elevens fall.   

3.4 Utredningsskyldigheten 

3.4.1 Skyndsamhetskravet 
En huvudman som får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande 
behandling i samband med verksamheten är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna 
kring de påstådda kräkningarna. I förekommande fall är huvudmannen även skyldig vidta de 
åtgärder som krävs för att kränkningarna ska stoppas och inte upprepas i framtiden (SkolL 
6:10 st. 1). En liknande bestämmelse finns i diskrimineringslagen vad gäller trakasserier och 
sexuella trakasserier (DL 2:7). Som nämnts ovan i avsnitt 3.4 har det införts en 
anmälningsplikt för skolpersonal till huvudmannen när personalen får kännedom om att en 
elev blir utsatt för kränkande behandling. Syftet är att huvudmannen ska få kännedom om 
upplevda kränkningar. Huvudmannens utredningsansvar aktiveras redan när personalen fått 
kännedom om att en elev känner sig utsatt för kränkande behandling.79  
   I den nuvarande skollagen finns det ett krav på skyndsamhet när det gäller utredningar om 
kränkande behandling. Genom den nuvarande skollagen har skyndsamhetskravet stärkts 
genom att huvudmannen är skyldig att utreda så skyndsamt som möjligt när det kommit till 
kännedom att en elev blivit kränkt. I propositionen till barn- och elevskyddslagen uppgavs det 
att utredningen borde ske ”så skyndsamt som möjligt”.80 Skyddet har förstärkts genom att en 
”ska”-regel har förts in.  

3.4.2 Om ord står mot ord, vad händer då?  
Ett särskilt problem som är vanligt vid kränkande behandling mellan elever är att eleverna 
skyller på varandra. Det kan till exempel vara att de beskyller varandra eller skyller ifrån sig 
på någon annan. Hur ser då skolans skyldighet och ansvar ut i sådana situationer? 
   I ”Grumsfallet” (NJA 2001 s 755) ville inte eleven peka ut sina förövare då det endast 
gjorde situationen värre för henne. I ”Gotlandsfallet” hade den drabbade eleven haft svårt att 
peka ut sina förövare.81 Eleven hade inte själv kunnat peka ut mobbarna eller velat medverka 
fullt ut för att försöka ta reda på vilka som kränkt honom. Tingsrätten ansåg att det knappast 
kunde varit någon ”övermäktig” uppgift för skolan att få klarhet i frågan vem eller vilka som 
kränkt eleven. Domstolen menade också att alla elever i klassen var mer eller mindre berörda 
och haft en del i det hela. Det hade varit befogat av skolan att skolan vidtog åtgärder mot 
samtliga elever, både de som aktivt mobbade men också de som kände till mobbningen men 
höll tyst om det. Det är enligt förarbetena till barn- och elevskyddslagen viktigt att en 
utredning om kränkande behandling bedrivs med stor hänsyn till den elev som anses blivit 
kränkt. Vad som krävs av en utredning varierar beroende på omständigheterna, exempelvis 
elevernas ålder och möjligheterna att kontrollera deras förehavanden.82 
																																																								
79	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 695 och prop. 2005/06:38 s.140 f.  
80	Prop. 2005/06:38 s. 140 f. 
81	Gotlands tingsrätts dom den 7 april 2009, mål nr. T 339-08.  
82	Prop. 2005/06:38 s. 140 f.  
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   En vanlig situation som kan uppstå när det är frågan om mobbning är att den utsatta eleven 
och förövaren skyller på varandra och ord står mot ord, eller att den elev som blivit kränkt 
nekar till att så är fallet. Varken skollagen, barn- och elevskyddslagen eller de bakomliggande 
propositionerna behandlar denna fråga. Däremot behandlas denna fråga i propositionen till 
diskrimineringslagen. Propositionen fastställer att en utbildningsanordnare är skyldig att 
utreda och vidta åtgärder mot trakasserier när utbildningsanordnaren har fått kännedom om att 
en elev ansett sig vara utsatt för trakasserier. Det bör inte krävas att eleven själv anmäler 
trakasserierna. Det är tillräckligt att utbildningsanordnaren får kännedom om att en elev blivit 
utsatt för trakasserier. Utbildningsanordnaren bör bilda sig en egen uppfattning och inte lägga 
ned utredningen när ord stor mot ord. Utbildningsanordnaren ska inte bilda sig en egen 
uppfattning av situationen, utan det ska utredningen utvisa.83 

3.4.3 Allmänna råd för ett bra utredningsarbete mot kränkande behandling  
Skolverket har satt upp ett antal allmänna råd för hur ett bra och effektivt utredningsarbete ska 
bedrivas. Vid en utredning av kränkande behandling bör huvudmannen se till att det finns en 
tydlig ansvarsfördelning för utredningen och att det ska finnas tydliga rutiner för hur den ska 
se ut. Utredningen som ska genomföras vid kännedom om kränkande behandling bör belysa 
vad som har inträffat och innehålla en analys av orsakerna till det inträffade. Den bör även 
omfatta både den eller de som kan ha utfört kränkningen och den som blivit utsatt. För att 
utreda påstådda kränkningar krävs ingen bevisning om att en elev faktiskt blivit kränkt. 
Utredningen bör leda till att skolverksamheten får tillräckligt med information och kunskap 
om situationen för att kunna bedöma vilka åtgärder som måste vidtas för att få kränkningarna 
att upphöra. Vidare bör utredningen dokumenteras och verksamheten ska helst utveckla 
ändamålsenliga former och rutiner för detta. Syftet med en utredning är att få tillräckligt med 
information och kunskap om situationen, så att man kan bedöma vilka åtgärder som måste 
vidtas för att få stopp på kränkningarna. Det bör även finnas rutiner för hur informationen till 
berörda barn, elever och vårdnadshavare ska ske då någon i skolverksamheten får kännedom 
om att någon elev blivit utsatt för kränkande behandling. En anmälan till övriga myndigheter 
ska göras i de fall där det behövs.84 
   I ”Varbergsfallet” fann tingsrätten att skolan brustit i sina skyldigheter att utreda 
omständigheterna kring kränkningarna och vidta de åtgärder som kunnat krävas för att 
förhindra ytterligare kränkningar.85 Skolan hade vidtagit åtgärder i form av bland annat 
allvarsamtal med berörda elever och beslutat att en elevassistent skulle ha ett särskilt ansvar 
för den utsatta eleven. Enligt skolan bedömdes åtgärderna “ha haft effekt” och den berörda 
eleven ansåg att allt var ”lugnt”. Eleven fick äta tillsammans med rektorn och under en period 
fick en skolassistent följa med eleven på rasterna. Tingsrätten ansåg att åtgärderna varit 
välvilliga, men att det var förståeligt om eleven känt sig utpekad. Vidare menade tingsrätten 
att de andra åtgärderna framstod som adekvata om det hade rört sig om enstaka händelser. I 
detta fall ansåg domstolen att det var frågan om upprepade händelser som sträckte sig över 
flera år, vilket kunde ses i skolans åtgärder då de inte haft någon långsiktig effekt. Tingsrätten 
påstod att de återkommande kränkningarna samt de olika signalerna från eleven och elevens 
föräldrar borde ha bidragit till att skolan gjort en djupare analys av varför eleven var utsatt för 
kränkningar. Skolan ansåg att mycket av den kränkande behandling eleven utsattes för hade 
berott på hans eget beteende. Tingsrätten fann att det kunde mycket väl vara så att elevens 
beteende hade spelat en roll i samband med kränkningarna, men att det borde ha utretts av 
skolan.  

																																																								
83	Prop. 2007/08:95 s. 297 och 300.  
84	Skolverkets allmänna råd, Arbetet mot kränkande behandling s. 31 ff.  
85	Varbergs tingsrätts dom den 11 april 2013, mål nr. T 1828-10.  
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   ”Skövdefallet” rörde en elev som blivit utsatt för kränkande behandling i form av bland 
annat slag, att få sitt huvud dunkat i ett stengolv och att bli uthängd över ett räcke.86 Enligt 
mamman menade skolan att eleven själv var en del av problemen och föreslog att eleven 
skulle läsa av situationen, dra sig undan och gå på toaletten för att undvika bråk. Skolan själv 
sade att bråken bara var ”skojbråk” och lekar som ”spårat ur”. De åtgärder skolan tog till var 
att kontakta antimobbningsteamet, lägga om schemat så att eleverna inte behövde vänta så 
länge på bussarna då den berörda eleven blev utsatt för kränkningar i samband med väntan på 
skolbussarna samt att sätta in extrapersonal för att vakta vid skolbussarna. Samtal fördes med 
de elever som uppfört sig kränkande och skolan tilldelade även en elev en varning. Dessa 
åtgärder vidtogs under hösten 2007, då eleven gick i sjunde klass, och tingsrätten ansåg att 
åtgärderna varit tillräckliga. Under vårterminen 2008 hade kränkningarna mot eleven 
eskalerat och lärarna vidtog generella åtgärder för hela klassen, då den ansågs som stökig. 
Inga konkreta åtgärder inriktade för att förhindra fortsatta kränkningar av eleven vidtogs. 
Tingsrätten ansåg att ingen grundlig utredning genomförts för att få klarhet i omfattningen av 
de kränkningar som eleven utsattes för. Domstolen menade att de generella åtgärderna inte 
varit tillräckliga då kränkningarna pågick under hela vårterminen. Skolans personal hade 
enligt tingsrätten inte vetat hur man skulle hantera situationen och de åtgärder som vidtagits 
hade saknat systematik och långsiktighet. Domstolen fastslog att det funnits anledning att 
ägna frågor om mobbning särskilt stor uppmärksamhet då eleven gått i en stökig klass. En 
utredning i detta fall hade således gjort att skolan fått en bättre bild av de kränkningar som 
eleven utsattes för. Skolan hade därmed saknat förutsättningar för att förhindra att eleven 
utsattes för kränkande behandling i framtiden.  

3.5 Åtgärder mot konstaterade och fortsatta kränkningar 

3.5.1 Samband med verksamheten 
SkolL 6:10 ställer som krav att den kränkande behandling som en elev utsätts för måste ske i 
”samband med verksamheten” för att omfattas av ansvaret. Åtgärdsskyldigheten som sådan 
innebär inte endast att den gäller kränkningar som har inträffat under skoltiden när någon 
verksamhet genomförts, utan ansvaret sträcker sig till vad som händer på väg till och från 
verksamheten, exempelvis i en skolbuss. Åtgärdsskyldigheten kan även omfatta händelser 
som inträffat i andra sammanhang, men då förutsätts det att kränkningarna i sådana fall har ett 
”nära” samband med verksamheten.87  
   En utbildningsanordnare ska enligt propositionen bakom diskrimineringslagen reagera mot 
trakasserier som sker ”i samband med verksamheten”. Vidare omfattar ansvaret även 
trakasserier som sker på annan plats om händelserna är naturligt kopplade till skolgången, 
exempelvis kan det röra sig om trakasserier i samband med en skolutflykt eller en skolfest. 
Även här kan utbildningsanordnarens ansvar sträcka sig till vad som händer på väg till och 
från skolverksamheten, som till exempel kränkningar som uppstår i en skolbuss.88 
   I ett av ”Göteborgsfallen” (Herrgårdaskolan) hade det förekommit kränkningar utanför 
skoltid. 89  Några elever hade publicerat en låttext på internetsajten ”Videodagboken”. 
Tingsrätten kom fram till att eleven hade blivit utsatt för ”annan kränkande behandling”, men 
att huvudmannen hade inte brustit i sitt åtgärds- och utredningsansvar. Tingsrätten menade att 
skolan hade utrett händelsen skyndsamt och att tillräckliga åtgärder vidtogs. Skolpersonalen 
hade pratat med de elever som var inblandade och informerat föräldrarna. Eleverna som 
skrivit låttexten fick även be om ursäkt till eleven och hennes mamma. Skolan införde även 
																																																								
86	Skaraborgs tingsrätts dom den 28 maj 2013, mål nr. T 692-11..   
87	Prop. 2009/10:165 del 2, s. 695 och prop. 2005/06:38 s. 142. 
88	Prop. 2007/08:95 s. 510.  
89	Göteborgs tingsrätts dom den 27 maj 2011, mål nr. T 1463-09.  
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ett datorförbud under en viss tid.90 Händelsen måste ses som att den haft ett samband med 
verksamheten eftersom den togs upp av domstolen. Skrivandet av låttexten hade påbörjats i 
skolan, men färdigställts på fritiden. Det finns ett klart samband med skolverksamheten då 
skrivandet påbörjades som en skoluppgift på en musiklektion.91 
   I ”Vimmerbyfallet” ansåg eleven att han blivit utsatt för kränkande behandling i samband 
med hemresan från en fotbollscup.92 Eleven menade att några killar hade sparkat på den stol 
han satt i och blivit utskrattad. Det fanns, enligt domstolen, inga uppgifter förutom elevens 
egna. Det fanns heller ingen utredning som visar att eleven blivit utsatt för kränkande 
behandling i detta avseende. Både hovrätten och tingsrätten fastslog att det var en händelse i 
ett sammanhang som skolan inte ansvarade för, trots att de påstådda kränkningarna utfördes 
av killar från elevens skola.93 Det som domstolen kom fram till i ”Vimmerbyfallet” kan anses 
vara motsägelsefullt mot det som sades i ”Göteborgsfallet” (Herrgårdaskolan). Där förelåg det 
ett samband med verksamheten eftersom låttexten påbörjats i skolan men den färdigställdes 
på fritiden. I ”Vimmerbyfallet” avfärdade domstolarna händelserna i samband fotbollscupen 
eftersom den inte ansågs ha ägt rum i ett sammanhang som skolan ansvarade för trots att killar 
från elevens skola var inblandade. Trots att det inte rör sig om någon skoluppgift, så rör det 
sig om killar som eleven träffar dagligen i skolverksamheten. Detta kan anses vara lika viktigt 
att utreda då den utsatte eleven kan känna sig otrygg på grund av kränkningar som inte 
inträffar på skoltid men av elever från skolan. Särskilt intressant i detta fall är att de påstådda 
kränkningarna på fotbollscupen utfördes av elever som vanligtvis utsatte den berörda eleven 
för kränkningar, men över huvud taget inte utreddes vidare av någon av domstolarna.   

3.5.2 Åtgärder mot elever 

3.5.2.1 Bestämmelser om åtgärder mot elever 
Som tidigare nämnts anger SkolL 6:10 att en huvudman är skyldig att skyndsamt utreda 
omständigheterna kring kränkande behandling och vidta de åtgärder som skäligten kan krävas 
för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Disciplinära åtgärder riktade mot elever 
hittas i skollagens femte kapitel. Åtgärderna som kan tas till är: omedelbara och tillfälliga 
åtgärder (SkolL 5:6), utvisning ur en undervisningslokal (SkolL 5:7), kvarsittning (SkolL 
5:8), skriftlig varning (SkolL 5:11), tillfällig omplacering (SkolL5:12-13) och tillfällig 
avstängning (SkolL 5:14).  Enligt SkolL 5:22-23 kan rektorn eller en lärare också omhänderta 
störande föremål från en elev. SkolL 6:10 uttrycker att huvudmannen är skylig att vidta de 
åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling men varken 
skollagen eller förarbetena nämner tydligt vilka åtgärder som ska vidtas när det är konstaterat 
att en elev blivit utsatt för kränkande behandling. Åtgärderna bör variera från fall till fall. Det 
kan i vissa fall röra sig om att bara ställa frågor till de inblandade eleverna, medan i andra fall 
kan det röra sig om mer omfattade utredningsinsatser.94 
   I SkolL 5:6 st. 3 finns ett proportionalitetskrav som uttrycker att ”en åtgärd får endast vidtas 
om den står i rimlig proportion till sitt syfte och övriga omständigheter”. Några exempel på 
vilka åtgärder som kan vara aktuella är muntliga tillsägelser och utvisning ur 
undervisningslokalen (SkolL 5:7). Vilka åtgärder som får vidtas och i vilket syfte de får 
användas framgår av de paragrafer som reglerar respektive åtgärd. Många av de åtgärder som 

																																																								
90	Fallet prövades även i hovrätten, men händelsen med ”nidsången” tas inte upp. Se Hovrättens för 
Västra Sveriges dom den 25 oktober 2012, mål nr. T 3021-11. 
91	Gustafsson s. 101 f.  
92	Göta hovrätts dom den 11 december 2013, mål nr. T 48-13.  
93	Se även Kalmar tingsrätts dom den 7 december 2012, mål nr. T 2323-09.  
94	Prop. 2009/10:165 del 2, s .695 f. och prop. 2005/06:38 s. 140 f.  
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kommer att tas upp nedan kan inte användas mot kränkande behandling, utan det måste 
föreligga att en elev har stört ordningen för att till exempel en utvisning ska vara aktuell. 

3.5.2.2 Omedelbara och tillfälliga åtgärder  
SkolL 5:6 ger rektorn eller en lärare möjligheten att 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. Syftet med detta är att rektorn 
eller lärare kan ingripa i akuta situationer, om elever kränker andra, är störande, våldsamma 
eller begår skadegörelse. De åtgärder som rektorn eller lärare kan ta till är till exempel 
tillrättavisningar, omflyttningar av elever i ett klassrum, utvisning ut ur ett klassrum under 
pågående undervisning samt kvarsittning.95 
   Åtgärder enligt SkolL 5:6 st. 1 får aldrig kränka en elev och inte heller ske i 
bestraffningssyfte. Syftet med de åtgärder som vidtas ska alltid vara att förbättra 
skolsituationen för alla inblandade. Åtgärderna får inte heller inskränka elevernas 
grundläggande fri- och rättigheter enligt regeringsformen, som exempelvis elevens rätt till 
yttrande- och informationsfrihet. Förbud mot kroppsliga ingrepp finns också reglerat i 
regeringsformen.96 Dock är det möjligt att rektorn eller en lärare kan göra kroppsliga ingrepp 
mot elever, bland annat genom att handgripligen sära på två elever som bråkar.97 

3.5.2.3 Utvisning och kvarsittning  
SkolL 5:7 gör det möjligt för en lärare att visa ut en elev från undervisningslokalen under 
pågående undervisning. Förutsättningarna som ska föreligga en utvisning är att eleven stört 
undervisningen eller på annat sätt uppträder olämpligt samt att eleven inte har ändrat sitt 
uppförande efter uppmaning från läraren. Under samma förutsättningar som enligt SkolL 5:7 
får en lärare eller rektor besluta om kvarsittning (SkolL 5:8). En lärare eller rektor får besluta 
att en elev får stanna kvar i skolan under uppsikt högst en timme efter sista lektionen har 
avslutas eller infinna sig i skolan högst en timme innan första lektionen börjar.  
   Exempel på tillfällen när utvisning och kvarsittning kan aktualiseras är när en elev uppträder 
stökigt eller vägrar överlämna ett störande eller farligt föremål till läraren.98 Utvisning och 
kvarsittning kan alltså endast aktualiseras när olämpliga uppträdanden sker under en lektion. 
Dessa åtgärder har därmed en begränsad betydelse i arbetet att motverka kränkningar i skolan.  

3.5.2.4 Störande föremål 
SkolL 5:22 uttrycker att en lärare eller rektorn från en elev får omhänderta föremål som 
används på ett störande sätt eller utgör föra för säkerheten. Det kan till exempel röra sig om 
en mobiltelefon eller en leksak som eleven tagit med sig till lektionen. Föremål som kan 
utgöra en fara för säkerheten i skolan kan vara till exempel kemikalier eller vapen. Det är inte 
föremålet i sig som lägger grunden till omhändertagandet, utan på vilket sätt det används. 
Därför kan harmlösa föremål så som pinnar och stenar användas på ett störande sätt och på så 
vis bli omhändertagna av personal.99 Föremål som används på ett kränkande sätt mot en 
annan elev kan såldes inte omhändertas av personal om föremålet inte anses ha stört 
ordningen eller utgör fara för undervisningen.  
   Föremålet som blivit omhändertaget ska återlämnas till eleven senast vid skoldagens slut. 
Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig föremål som är störande eller farligt eller om 
det med hänsyn till föremålets beskaffenhet, finns särskild anledning att inte återlämna det, 

																																																								
95	Prop. 2009/10:165, del 1 s. 322 och del 2 s. 680.  
96	RF 2:6.  
97	Prop. 2009/10:165, del 1 s. 323 och del 2 s. 680.  
98	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 682.  
99	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 691 och prop. 2006/07:69 s. 15 f. 
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behöver det inte lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har informerats om 
omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte vara längre än fyra dagar (SkolL 5:23).  

3.5.2.5 Utredning, särskilt stöd och varning  
Om en elev vid upprepade tillfällen stört ordningen, uppträtt olämpligt eller gjort sig skyldig 
till en allvarligare förseelse är rektorn skyldig att se till att saken utreds. Det ska även ske i 
samråd med elevens vårdnadshavare (SkolL 5:9 st. 1). Utredningen ska fungera som en 
utgångspunkt för vilka åtgärder som ska vidtas för att försöka få eleven att ändra sitt beteende. 
En sådan åtgärd kan vara till exempel en skriftlig varning, stöd i undervisningen eller stöd 
från elevhälsan om eleven är i behov av det.100  
   Rektorn har även en skyldighet enligt SkolL 5:9 st. 2 att en utredning om särskilt stöd ska 
genomföras om det kommer fram uppgifter som tyder på att en elev inte kommer nå 
kunskapskraven.101 Om utredningen kommer fram till att eleven är i behov av särskilt stöd, är 
rektorn skyldig att upprätta ett åtgärdsprogram. Av åtgärdsprogrammet ska elevens behov av 
särskilt stöd framgå och även hur det ska tillgodoses. Det ska även framgå när åtgärderna ska 
uppföljas, utvärderas och vem som är ansvarig för detta (SkolL 3:9). Det särskilda stödet skall 
först och främst försöka ges inom den elevgruppen som eleven tillhör (SkolL 3:7). Om det 
finns särskilda skäl att stödet ska ges enskilt, i en särskild undervisningsgrupp eller genom 
anpassad studiegång, beslutar rektorn om det (SkolL 3:11-12).  
   På både grundskolor och friskolor ska elever ha tillgång till elevhälsa. Elevhälsan ska 
omfatta skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator, men också personal med 
specialpedagogisk kompetens ska finnas tillgängliga för elever som behöver sådant stöd 
(SkolL 2:25-26).  
   Det är inte bara den eller de elever som beter sig kränkande som kan vara i behov av olika 
stödinsatser. Kränkande behandling och mobbning kan försvåra situationen för den som blir 
utsatt och bidra till bland annat sämre självkänsla. Ett exempel på det är NJA 2001 s. 755 
(”Grumsfallet”). Hovrättens utredning visade att eleven drabbats av besvär i form av bland 
annat huvudvärk, illamående, nedstämdhet och hudproblem. Till slut hade hennes situation 
blivit olidlig, vilket bidrog till att hon mådde så dåligt att hon hade svårt att vistas i skolan 
över huvud taget. Enligt domstolen var det inte troligt att hennes besvär och frånvaro från 
skolan berodde på något annat än hennes skolsituation. Även i ett av ”Göteborgsfallen” 
(Kärraskolan) konstaterade hovrätten att det inte rådde någon tvekan att den kränkande 
behandling som eleven utsattes för hade skadat henne genom att den ”förminskat henne som 
person, skadat hennes självkänsla och påverkat hennes skolgång negativt.”102 Det är således 
viktigt att skolan finns där som stöd för en elev som blir utsatt för kränkande behandling, i 
den bemärkelse att eleven ska uppnå de kunskapsmål som finns uppsatta om eleven har 
svårigheter med detta.  
   En utredning som görs på grund av en elev har uppträtt olämpligt eller gjort sig skyldig till 
en allvarlig förseelse kan medföra att eleven tilldelas en skriftlig varning. Ett sådant beslut 
ska, precis som när det gäller andra åtgärder, fattas av en rektor. Varningen ska innehålla 
information om vilka åtgärder som kan komma att vidtas om eleven inte ändrar sitt beteende. 
Vidare krävs det att elevens vårdnadshavare ska informeras om rektorns beslut (SkolL 5:11). 
Avsikten med en skriftlig varning är inte bara att markera att elevens uppförande är 
oacceptabelt, utan också för att dokumentera det som har framkommit och det som bestämts 
om vilka konsekvenser elevens uppförande kan få.103 

																																																								
100	Prop. 2009/10:165, del 1 s. 326.  
101	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 664.  
102	Hovrättens för Västra Sverige dom den 6 juli 2011, mål nr. T 3724-10. 
103	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 684.  
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3.5.2.6 Tillfällig omplacering 
En utredning enligt SkolL 5:9 måste ha genomförts för att en tillfällig omplacering ska vara 
aktuell. En tillfällig omplacering föreligger när de åtgärder som vidtagits efter utredningens 
slut inte varit tillräckliga eller det är nödvändigt att försäkra de andra elevernas trygghet och 
studiero. Det är rektorn som enligt SkolL 5:12 beslutar om tillfällig omplacering. Beslutet kan 
innefatta att eleven undervisas i en annan undervisningsgrupp eller på annan plats inom 
skolenheten. Omplaceringen gäller normalt i två veckor, men om det finns synnerliga skäl får 
rektorn besluta att den får pågå under maximalt fyra veckor.104 
   En elev får också placeras tillfälligt vid en annan skola, om en tillfällig omplacering inom 
elevens egen skola inte är ett tillräckligt ingripande eller på grund av andra omständigheter 
som gör att det inte är möjligt att genomföra omplaceringen. Det är även rektorn som fattar 
detta beslut. Beslutet måste fattas gemensamt med rektorn på den mottagande skolan och 
elevens vårdnadshavare ska informeras om beslutet innan placeringen genomförs (SkolL 
5:13). En omplacering gäller ungefär i två veckor, men om det finns synnerliga skäl får en 
omplacering gälla under en längre tid. Precis som vid tillfällig omplacering vid den egna 
skolan får inte omplaceringen pågå under mer än fyra veckor, om det inte finns synnerliga 
skäl för det. Beslut om omplacering ska dokumenteras skriftligen (SkolL 5:24).  

3.5.2.7 Avstängning 
Förutom tillfällig omplacering av en grundskoleelev kan rektorn även besluta om att eleven 
kan stängas av helt eller delvis från undervisningen (SkolL 5:14). En förutsättning en 
avstängning är att avstängningen är nödvändig med hänsyn till övriga elevers trygghet och 
studiero. Det är alltså övriga elevers behov som kan motivera att en elev stängs av från 
undervisningen i detta avseende. Avstängning i sig används endast som yttersta åtgärd som 
bara får användas när andra åtgärder inte har räckt till för att säkerställa trygghet och 
studiero.105 I regel krävs det att åtgärder som utvisning ur klassrummet, kvarsittning och 
skriftlig varning (SkolL 5:7-8 samt 5:11) inte har haft någon effekt på elevens beteende. Det 
krävs dock inte att eleven tillfälligt ska ha omplacerats i en annan undervisningsgrupp eller i 
en annan skola. Dessa åtgärder ses istället som alternativ till avstängning.106 En annan 
förutsättning är att eleven erbjuds kompensation för den undervisning som han eller hon 
missar till följd av avstängningen. Detta kan ske genom till exempel undervisning i en 
särskild undervisningsgrupp eller att eleven får enskild undervisning enligt SkolL 3:11.107 
   Avstängningen får endast pågå under den tid som behövs för en skyndsam utredning av 
vilka åtgärder som kan behöva tas till i situationen. En elev får inte stängas av under en längre 
än en vecka. Vidare får avstängning från undervisningen inte ske vid fler än två tillfällen per 
kalenderhalvår (SkolL 5:15). Ett beslut om avstängning gäller omedelbart om inte rektorn 
beslutar att det ska börja gälla vid en senare tidpunkt (SkolL 5:14 st. 3). Ett sådant beslut kan 
överklagas vid allmän förvaltningsdomstol (SkolL 28:9).  
   Innan rektorn beslutar om avstängnings ska både eleven och elevens vårdnadshavare få 
tillfälle att yttra sig. Rektorn ska även informera huvudmannen när ett beslut om avstängning 
är fattat. Dessutom ska socialnämnden också informeras om eleven som fått 
avstängningsbeslutet är under 18 år (SkolL 5:16).  

3.5.2.8 Permanent omplacering  
En elev vid en kommunal grundskola kan placeras permanent vid en annan skola inom 
kommunen. Det är huvudmannen som beslutar om permanent omplacering. Huvudregeln är 
																																																								
104	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 684 f.  
105	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 686.  
106	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 686.  
107	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 686.  
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dock att en elev som blivit placerad vid en viss skolenhet inom en kommun har rätt att gå kvar 
vid den skolan (SkolL 10:31). Placeringen vid en skola ska i regel ske enligt 
vårdnadshavarnas önskemål, men huvudmannen får frångå vårdnadshavarnas önskemål om 
det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero (SkolL 10:30).  
   Permanent omplacering fungerar som en yttersta åtgärd när ingen tidigare åtgärd lett till att 
elevens beteende förändrats. Några exempel på när det ska vara möjligt att flytta en elev 
permanent är för att splittra destruktiva gäng eller när en elev kränker andra eller är våldsam. 
Eleven behöver inte ha missköt sig på ett sätt som är direkt riktat mot eleverna, utan 
bestämmelsen kan även tillämpas om eleverna påverkas indirekt av den stökiga eleven, till 
exempel om en lärare är utsatt för elevens agerande.108 

3.5.3 Åtgärder mot personal 
Det finns två disciplinära åtgärder mot lärare som har lärarlegitimation. Dessa två åtgärder är 
varning och återkallelse av legitimationen (SkolL 2:23). Lärarlegitimationer utfärdas av 
Skolverket (SkolL 2:16) och det är endast lärare med lärarlegitimation som är behöriga att 
bedriva undervisningen (SkolL 2:13). Det är inte Skolverket, utan Lärarnas ansvarsnämnd 
som meddelar beslut om varning eller återkallelse av lärarlegitimation (SkolL 2:23).  
   För att Lärarnas ansvarsnämnd ska pröva en fråga om varning eller en lärares fortsatta rätt 
att inneha legitimation, ska en anmälan av Statens skolinspektion föreligga (SkolL 27:4 st. 1). 
Om någon, till exempel en elev eller kommunen, inte tycker att en lärare ska få behålla sin 
legitimation eller bör tilldelas en varning, får den alltså anmäla det till Statens skolinspektion.   
   En varning ska meddelas i tre fall: om en lärare varit oskicklig i sin yrkesutövning, om en 
lärare gjort sig skyldig till ett brott i samband med yrkesutövningen som gör att hans eller 
hennes lämplighet att verka som lärare kan ifrågasättas, eller om en lärare på annat sätt visat 
sig mindre lämplig att bedriva undervisning (SkolL 2:23 st. 1). Det kan till exempel vara en 
lärare som utsätter en elev för kränkande behandling eller trakasserier. Varning eller 
återkallelse av legitimation kan bli aktuellt även om det kränkande uppförandet inte är 
brottsligt.109 
   En lärarlegitimation kan vidare återkallas om en lärare har varit grovt oskicklig i sin 
yrkesutövning eller om en lärare gjort sig skyldig till ett allvarligt brott utanför yrkesövningen 
som gör att hans eller hennes lämplighet att verka som lärare kan ifrågasättas (SkolL 2:23 st. 
2). Här föreligger det inte något krav på att brottet ska ha begåtts inom eller i samband med 
yrkesutövningen, till skillnad mot vad som gäller rörande varning.  
   Endast allvarliga brott kan medföra en återkallelse av en lärarlegitimation, exempelvis 
grova våldsbrott, sexualbrott och narkotikabrott. Det är inte brottstypen som sådan som avgör 
om brottet är allvarligt. Bedömningen ska avgöras utifrån en helhetsbedömning av alla 
omständigheter så som brottslighetens art, straffvärde, gärningsmannens motiv och andra 
aspekter som till exempel förmildrande och försvårande omständigheter. En ytterligare faktor 
som ska kunna vägas in är om brottet är riktat mot elever eller barn.110 
   SkolL 2:23 anger ytterligare omständigheter som gör att en lärarlegitimation kan återkallas. 
Dessa är om en lärare på grund av sjukdom eller liknande omständighet inte kan utöva yrket 
tillfredsställande eller på annat sätt är olämplig att bedriva undervisning, för att nämna några 
grunder. Det går alltså att återkalla en legitimation på andra grunder än grov oskicklighet i 
yrkesutövningen eller allvarlig brottslighet. En lärare anses som olämplig om läraren 

																																																								
108	Prop. 2006/07:69 s. 13 och s. 19.  
109	Prop. 2010/11:20 s. 60 f.  
110	Prop. 2010/11:20 s. 61.  
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upprepande gånger, efter tillsägelser av huvudmannen, fortfarande fortsätter med det 
olämpliga beteendet.111 

3.6 Allmänna råd för ett bra arbete mot kränkande behandling  
Åtgärderna måste vidtas snabbt när det kommer till personalens kännedom att en elev blivit 
kränkt. Det är därför viktigt att personalen har god kännedom om hur de ska agera i sådana 
situationer. Vidare bör åtgärderna grundas på utredningen som gjorts och riktas till både den 
elev som blivit utsatt för kränkningen och till den eller de som utövat kränkningen. 
Åtgärderna bör även följas upp och utvärderas för att skolan ska kunna försäkra sig om att de 
leder till att kränkningarna upphör och inte upprepas. Åtgärderna, uppföljningen och 
utvärderingen bör dokumenteras för att verksamheten ska kunna utvecklas.112 
   I det tidigare nämnda ”Gotlandsfallet” menade hovrätten att skolan inte vidtagit tillräckliga 
åtgärder för att få stopp på kränkningarna av eleven och att den inte hade utrett situationen 
tillräckligt. Skolan hade vidtagit åtgärder i form av samtal med eleverna generellt eftersom 
den berörda eleven inte kunnat peka ut de som mobbat honom. Det åtgärdsprogram som 
upprättats var det så kallade ”kontraktet”. Enligt detta skulle eleven kontakta en vuxen så fort 
han blev retad eller knuffad. Vidare fick han inte gå hem från skolan om han blev arg eller 
ledsen, något som skedde när han blev utsatt för kränkningar. Åtgärderna hade enligt 
tingsrätten varit ensidigt riktade på offret medan några andra ansträngningar inriktade på att 
utreda vem eller vilka förövarna varit inte hade förekommit. Tingsrätten fann att det 
”kontrakt” som upprättades var kränkande i sig på grund av den bristande balans som fanns 
mellan åtgärder riktade mot eleven och åtgärder riktade mot övriga inblandade. Domstolen 
kunde inte utesluta att eleven måste ha upplevt det som att det var han som ansetts som 
grunden till problemen av skolan samt utsetts som ansvarig för de inträffande 
kränkningarna.113 
   I ”Vimmerbyfallet” fann Göta hovrätt att skolan brustit i sin utrednings- och 
åtgärdsskyldighet.114 Eleven hade i detta fall blivit utsatt för kränkande behandling vid flera 
tillfällen i form av slag, sparkar och verbala hot. Skolans utredningsinsatser bestod i huvudsak 
av samtal med inblandade barn och i vissa fall deras vårdnadshavare. Några andra åtgärder 
skolan tog till var värdegrundsamtal med eleverna för att försöka komma till rätta med 
problemen i elevens klass. Hovrätten ansåg att skolans agerande i anslutning till händelserna 
innebar att eleven och mobbarna skulle lova att lämna varandra i fred samt be varandra om 
ursäkt. Enligt kommunen så upphörde mobbarnas beteende efter dessa åtgärder, men enligt 
hovrättens utsatte vissa av mobbarna eleven för kränkningar vid senare tillfällen. Hovrätten 
poängterade att åtgärderna inte var tillräckliga eftersom kränkningarna av eleven inte 
upphörde. Det hade, enligt domstolen, krävts en grundlig utredning som kunde ge personalen 
en helhetsbild av de kränkningar som eleven blivit utsatt för. En utredning i detta fall hade 
gett skolan en bättre uppfattning om den kränkande behandling som eleven utsattes för och 
tydligare visat vilka elever som stod bakom kränkningarna samt gett en bättre bild av de 
kopplingar som fanns mellan eleven och mobbarna. Utredningen skulle enligt hovrättens 
mening framförallt visat att angreppen inte handlade om enskilda bråk utan att det var en 
fråga om fortgående mobbning.  

																																																								
111	Prop. 2010/11:20 s. 62.  
112	Skolverkets allmänna råd, Arbetet mot kränkande behandling s. 36 ff.  
113	Gotlands tingsrätts dom den 7 april 2009, mål nr. T 339-08. 
114	Göta Hovrätts dom den 12 december 2013, mål nr. T 48-13. Se mer i avsnitt 2.5.2.3 om kränkning 
samt avsnitt 4.4.1 om skadestånd.  
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3.7 Förbud mot repressalier 
Elever som blir utsatta för kränkande behandling kan ofta känna rädsla inför att anmäla det till 
personal på skolan. Rädslan kan vara att eleven blir särbehandlad för han eller hon blivit utsatt 
för kränkande behandling. Därför finns det ett uttryckligt förbud mot repressalier i både 
skollagen och diskrimineringslagen. Enligt skollagen får en huvudman eller personalen inte 
utsätta ett barn eller en elev för repressalier på grund av att barnet eller eleven gjort en 
anmälan om att han eller hon blivit utsatt för kränkande behandling eller varit föremål för en 
utredning om kränkande behandling (SkolL 6:11). Syftet med regleringen är att en elev som 
känner sig utsatt för kränkande behandling oförhindrat ska kunna göra en anmälan till 
exempelvis skolinspektionen eller någon lärare på skolan utan att det ska få konsekvenser för 
eleven. Med repressalier menas ogynnsam behandling eller ogynnsamma följder som kan 
drabba en elev som anmält någon för kränkande behandling. Det kan till exempel innebära att 
en elev blir utsatt för våld eller hot om våld, men det behöver inte röra sig om straffbara 
handlingar. Den kan också innebära exempelvis att en elev behandlas sämre än andra vid 
betygsättning. Det som är kännetecknande för repressalier är att de har drag av 
bestraffningsåtgärder.115 
   I diskrimineringslagen regleras repressalieförbudet i DL 2:18 och 2:19. Det ena förbudet, 
som regleras i 2:19, är riktat mot utbildningsanordnaren och skolpersonalen. Förbudet innebär 
att det är förbjudet att utsätta en elev för repressalier som anmält eller påtalat att den blivit 
diskriminerad, medverkat i en utredning eller om en elev avvisat eller fogat sig i trakasserier 
eller sexuella trakasserier från den som påstås ha diskriminerats. Det andra förbudet i DL 2:18 
riktar sig förbudet till en arbetsgivare som elever söker eller fullgör praktik hos. Det är även 
här förbjudet att utsätta en elev för repressalier på samma grunder som nämndes i DL 2:19. 
Förbuden i diskrimineringslagen och skollagen är i princip identiska med varandra, inga 
större skillnader kan hittas. 

3.8 Summering 
Huvudmannen och skolpersonalen har en skyldighet att motverka kränkande behandling och 
ingripa om det kommer till skolans kännedom att en elev känner sig utsatt. Ansvaret 
innefattar inte enbart kränkningar som sker under skoltid, utan också sådana som kan 
uppkomma på vägen till och från skolan. Det kan även omfatta kränkningar som sker i andra 
sammanhang, om de har ett ”nära” eller ”naturligt” samband med skolverksamheten, som till 
exempel en skolfest eller en skolresa. För att en huvudman ska kunna vara ansvarig för 
kränkningar som sker utanför verksamheten måste det vara ett nära samband, som exempelvis 
i ”Göteborgsfallet” (Herrgårdaskolan) där ett visst händelseförlopp startat i skolan för att 
sedan fortsätta på fritiden. För att en huvudman ska vara ansvarig för kränkningar från 
skolpersonalens sida måste kränkningarna uppkommit i tjänsten. Om en lärare kränker en elev 
på fritiden, är huvudmannen endast ansvarig om det är i en sådan situation som har att göra 
med lärarens arbete.  
   Åtgärdsskyldigheten innefattar bland annat förebyggande åtgärder mot kränkande 
behandling. De förebyggande åtgärderna innebär ett målinriktat arbete mot att förhindra 
kränkande behandling samt att skolan dokumenterar de planer som finns för att motverka 
kränkande behandling. Planerna som regleras av skollagen ska dokumentera det förebyggande 
arbetet och ska fokusera på akuta ingripanden och det förebyggande och uppföljande arbetet. 
Regleringar om en likabehandlingsplan finns i diskrimineringslagen. Syftet med en sådan plan 
är att främja lika rättigheter och möjligheter för elever och ska dokumentera de förebyggande 
åtgärder som vidtagits av skolan. Om en skola saknar likabehandlingsplan eller på annat sätt 
brister i dokumentationen, kan skolan hållas skadeståndsskyldig, som i ”Mosjöfallet”. 

																																																								
115	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 696 och prop. 2005/06:38 s. 106 och s. 146.  
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Åtgärdsskyldigheten som träder in vid konstaterade kränkningar innebär att huvudmannen ska 
ingripa med de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra att kränkningarna fortsätter. 
I skollagen finns det ingen lista över vilka åtgärder som ska vidtas när en skola får kännedom 
om att en elev blivit utsatt för kränkande behandling. Det finns en mängd disciplinära åtgärder 
som rektorn kan besluta om, till exempel avstängning och omplacering. En lärare får besluta 
om kvarsittning och utvisning ur ett klassrum under pågående undervisning om eleven varit 
störande. Disciplinära åtgärder får inte användas mot kränkande beteenden, om beteendet inte 
stör ordningen i skolan. Åtgärder riktade mot personal som kränker en elev är att kan mista 
rätten till sin lärarlegitimation samt bli tilldelade en varning.  
   Anmälningsplikten är viktigt i det rättsliga skyddet mot kränkande behandling i skolan. Det 
är först när en lärare får kännedom om att en elev känner sig kränkt som huvudmannen är 
skyldig att vidta de åtgärder som är lämpliga för att stoppa kränkningarna. När en lärare får 
kännedom om att en elev ansett sig utsatt för kränkande behandling eller trakasserier är denne 
skyldig att anmäla det till rektorn, som i sin tur måste föra vidare det till huvudmannen. 
Anmälningsplikten gäller även om det inte är konstaterat att eleven blivit utsatt för kränkande 
behandling, utan det räcker att eleven känner sig utsatt. 
   Utredningsansvaret uppstår redan när skolpersonalen får kännedom om de påstådda 
kränkningarna. Skollagen har ett uttryckligt krav på att utredningen ska ske skyndsamt, men 
hur skyndsamt det ska ske är upp till varje enskilt fall. En utredning om kränkande behandling 
får inte läggas ned om ord skulle stå mot ord; huvudmannen är ändå skyldig att utreda 
omständigheterna, men får försöka göra det på ett annat sätt. I de rättsfall som nämns i texten 
har skolan/huvudmannen brustit i sin skyldighet att utreda omständigheterna kring den 
kränkande behandling som eleven påståtts blivit utsatt för. Brister i åtgärdsskyldigheten är 
också en gemensam nämnare för rättsfallen. De generella åtgärder som skolan/huvudmannen 
vidtagit har inte varit tillräckliga för att stoppa den kränkande behandling som ägt rum. I 
rättsfallen ges det inte någon förklaring till vilka åtgärder som skulle vidtagits istället. Många 
gånger har personalen inte heller vetat hur de ska hantera kränkande behandling och de 
situationer som uppstår. Det finns även ett uttryckligt förbud mot repressalier som innebär att 
en elev inte får utsättas för ”bestraffning” om eleven gjort en anmälan om att denne känt sig 
kränkt eller varit föremål för en utredning angående kränkande behandling. I många av de fall 
som nämnts skulle till exempel de allmänna råd från Skolverket kunnat hjälpa att få stopp på 
kränkningarna.  

4 Skadestånd   
4.1 Översikt  
Som nämnts i föregående kapitel kan en huvudman bli skadeståndsskyldig om en utredning 
uteblir vid kännedom om kränkande behandling. Likaså om tillräckliga åtgärder inte vidtagits. 
Detta kapitel kommer att ta upp hur en elev kan få skadestånd vid kränkande behandling, när 
skolan brustit i sitt ansvar och i sina skyldigheter. Diskrimineringsersättning kommer även att 
nämnas i kapitlet som en jämförelse med de bestämmelser som finns i skollagen.  
   Den första skadeståndsrättsliga speciallagen om kränkande behandling i skolan tillkom 
genom barn- och elevskyddslagen. Redan 2001, alltså fem år innan barn- och elevskyddsagen 
trädde i kraft, hade Högsta domstolen slagit fast genom ”Grumsfallet” (NJA 2001 s 755),116 
att en elevs talan om skadestånd i samband med skolan kunde stödjas på skadeståndslagens 
bestämmelser. Den paragraf som var relevant var skadeståndslagen 3:2, som styr statens och 
kommunens ansvar för fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Ersättning ska utgå för 

																																																								
116	Se mer i avsnitt 3.6.2.5 om detta rättsfall.   
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personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada som vållas genom fel eller försummelse. 
Ersättning utgår om det blir en skada på grund av att någon kränks genom ett brott som 
innefattar ett angrepp mot den drabbades frihet, frid eller ära. Det måste röra sig om en 
allvarlig kränkning genom brott för att skadestånd enligt skadeståndslagen ska utgå.117 
   Nyheten med barn- och elevskyddslagen var att det skadeståndsrättsliga ansvaret inte var 
avgränsat till fall av ”allvarlig kränkning” genom brott som skadeståndslagen förutsätter. 
Enligt propositionen bakom barn- och elevskyddslagen bör skadestånd för kränkning utges 
om ”kränkningen är av betydelse” och kränkningarna får inte vara ”ringa”.118  
   När diskrimineringslagen kom ändrades det skadeståndsrättsliga ansvaret för kränkningar i 
skolan. Bland annat ersattes bestämmelserna om skadestånd för diskriminering med 
bestämmelser om diskrimineringsersättning och vite. Bestämmelserna om ”annan kränkande 
behandling” ändrades dock inte, utan har flyttats oförändrat från barn- och elevskyddslagen 
till skollagens sjätte kapitel, via 1985 års skollag.119 
   Syftet med kapitlet är att redovisa för hur det skadeståndsrättsliga läget ser ut vid kränkande 
behandling. På vilka grunder en skola kan bli skadeståndsskyldig kommer att behandlas i 
avsnitt 4.2. Skadeståndsbeloppen kommer att diskuteras i avsnitt 4.3. Vem som för ett barns 
eller en elevs talan kommer att redogöras i avsnitt 4.4. Kapitlet avslutas med en summering i 
avsnitt 4.5.  

4.2 När blir en skola skadeståndsskyldig?  

4.2.1 Skollagens bestämmelser  
SkolL 6:12 styr det skadeståndsrättsliga ansvaret vid kränkande behandling enligt skollagen. 
Skadeståndsansvaret aktualiseras vid tre olika situationer. Den första är om huvudmannen 
eller skolpersonalen har utsatt en elev för kränkande behandling eller repressalier. Den andra 
situationen är om huvudmannen inte har fullgjort de aktiva åtgärderna enligt skollagen. Dessa 
åtgärder är som tidigare nämnts skyldigheten att förebygga och förhindra kränkande 
behandling samt att dokumentera arbetet mot kränkande behandling i en särskild plan. Den 
tredje situationen är om en huvudman inte fullgör sin skyldighet att anmäla, utreda och vidta 
åtgärder mot kränkande behandling när denne fått kännedom om att en elev känner sig utsatt 
för kränkningar i samband med utbildningen.  
   Om huvudmannen eller personalen åsidosätter någon av de skyldigheter som nämndes ovan 
blir konsekvensen att huvudmannen dels ska betala skadestånd till eleven för den kränkning 
som eleven utsatts för, dels ersätta annan skada som åsidosättandet har orsakat. Det är endast i 
repressaliefallen som det krävs att repressalien har gjorts med uppsåt. I de andra fallen är det 
tillräckligt med oaktsamhet för att skadestånd ska utgå.120 
   Syftet med ersättning för kränkning är att kompensera för den drabbades känslor, som 
rädsla, förnedring, skam och liknande. Ersättningen ska bidra till att den drabbade får 
upprättelse och på så sätt även återställa självrespekt och självkänsla, till exempel genom 
möjligheten att ”unna sig något extra”.121 ”Annan skada” innebär personskada, sakskada och 
ren förmögenhetsskada. Det kan till exempel röra sig om förstörda kläder eller annan 
egendom, eller ekonomisk förlust utan något samband med fysisk skada.122 
   För att kunna få skadestånd enligt skollagen krävs det alltså inte att det är fråga om någon 
brottslig handling eller en ”allvarlig kränkning” som enligt skadeståndslagen. Skadestånd 
																																																								
117	Prop. 2000/01:68 s 48. 
118	Prop. 2005/06:38 s. 113.  
119	Gustafsson s. 138 f.  
120	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 696 och prop. 2005/06:38 s 147 f.  
121	Prop. 2000/01:68 s. 48.  
122	Prop. 2009/10:165 del 2 s. 696 och prop. 2005/06:38 s. 111 och 148.  
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utgår inte för ”ringa” kränkningar i andra fall än vid repressalier (SkolL 6:12). När det rör 
skadestånd enligt skollagen ska nivån ligga ”något under” gränsen för vad som är en allvarlig 
kränkning i skadeståndslagens mening. Om nivån hade varit likadan som i skadeståndslagen 
hade det kunnat legitimera ”en rå och respektlös umgängesnivå som kan leda till 
integritetskränkningar och dålig självkänsla under en lång och betydelsefull period av barns 
och elevers liv.” Dock för att det ska föreligga skadestånd enligt skollagen måste det ändå 
röra sig om en kränkning som är av ”allvarlig karaktär” och på ett betydande sätt kränker ett 
barns eller en elevs värdighet.123  
   Skadestånd för kränkning har utgått i flera av de rättsfall som nämnts i arbetet. Ett exempel 
är ”Gotlandsfallet” där eleven hade blivit utsatt för kränkningar från både elever och 
skolpersonal. Han hade bland annat blivit slagen, sparkad, fått föremål kastade på sig och 
blivit kallad för tjock, ful och dum. Skolpersonalen ansågs av tingsrätten ha utsatt eleven för 
kränkande behandling genom de åtgärder som de vidtog för att försöka komma till rätta med 
situationen. Dessa åtgärder var till stor del inriktade på den utsatta eleven och tingsrätten 
ansåg att det inte kunde uteslutas att eleven själv upplevt det som skolan menade att han var 
orsaken till kränkningarna. 124  Ett annat exempel är ”Tejpningsfallet” där en elev fått 
skadestånd efter att en lärare placerat en bit tejp över munnen på honom.125 ”Skövdefallet” är 
ett annat exempel. Eleven hade blivit utsatt för kränkande behandling i form av slag och 
knuffar varje dag, genom att få sitt huvud dunkat i ett stengolv och genom grova sexuella 
anspelningar.126 Det är mycket möjligt att eleverna i dessa nämnda fall hade fått skadestånd 
enligt skadeståndslagen, eftersom slag och sparkar är misshandel enligt brottsbalkens 
bestämmelser. Vid en bedömning enligt skadeståndslagen ska omständigheter så som om att 
ett visst handlande skett över en lång tid eller om det är frågan om trakasserier av allvarlig 
art.127  

4.2.2 Diskrimineringsersättning  
När barn- och elevskyddslagens bestämmelser om diskriminering flyttades till 
diskrimineringslagen infördes diskrimineringsersättning som en form av ersättning vid 
kränkningar. Syftet med diskrimineringsersättning är att jämförelser med skadeståndslagen 
bör undvikas av domstolarna när ersättning ska bestämmas. Till skillnad från skadestånd 
enligt skadeståndslagen har diskrimineringsersättning en dubbel funktion, det vill säga att det 
ska både kompensera den drabbade och avskräcka från lagöverträdelser. 128  Det står 
uttryckligen i lagtexten att ”när ersättningen bestäms ska särskilt syftet att motverka sådana 
överträdelser av lagen beaktas” (DL 5:1 st. 1.).   
   Diskrimineringsersättning kan utgå i två olika situationer. Den ena är om 
utbildningsanordnaren eller personalen har utsatt en elev för någon typ av diskriminering, till 
exempel trakasserier eller sexuella trakasserier. Den andra situationen är om 
utbildningsanordnaren inte uppfyller sina skyldigheter när det gäller att utreda och vidta 
åtgärder mot upplevda trakasserier och sexuella trakasserier (DL 5:1 st. 1). Den som bär 
ansvaret i dessa fall är huvudmannen (DL 5:2 st. 2).  
   Både skadestånd enligt skollagen och diskrimineringsersättning kan utgå om en huvudman 
åsidosätter sina skyldigheter och sitt ansvar som finns enligt de båda lagarna, men också om 
huvudmannen eller någon personal utsätter en elev för kränkningar. De aktiva åtgärder som 

																																																								
123	Prop. 2009/10:165 del 2 s. 696 och prop. 2005/06:38 s. 113.  
124	Gotlands tingsrätts dom den 7 april 2009, mål nr. T 339-08.  
125	Helsingborgs tingsrätts dom den 25 januari 2011, mål nr. T 6821-09. 
126	Skaraborgs tingsrätts dom den 28 maj 2013, mål nr. T 692-11. 
127	Gustafsson s. 141.  
128	Prop. 2007/08:95 s. 390 ff.  
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finns som ska genomföras för att förebygga och förhindra att elever utsätts för trakasserier är, 
till skillnad från skollagen, inte sammankopplade med diskrimineringsersättning. Påföljden 
vid brister i de aktiva åtgärderna är istället föreläggande vid vite (DL 4:5 st 1.). 

4.3 Hur mycket skadestånd ska utgå?  

4.3.1 Ersättning enligt skollagen 
Skollagen har inga särskilda bestämmelser om hur skadestånd för kränkning eller annan skada 
ska bestämmas. När det är frågan om kränkande behandling, ska vägledning sökas i SkL 
5:6. 129  Skollagens bestämmelser om skadestånd för kränkning skiljer sig från 
skadeståndslagens regleringar. Som tidigare nämnts förutsätter inte skollagen att det ska röra 
sig om en allvarlig kränkning genom brott. Nivån ligger därmed något lägre än det gör enligt 
skadeståndslagen. SkL 5:6 första stycket säger att ”skadestånd med anledning av kränkning 
bestäms efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet”. Paragrafen 
innehåller även en lista över fem punkter som särskilt ska beaktas vid bestämmandet av 
ersättningen. Dessa punkter är om handlingen haft förnedrande eller skändliga drag, varit 
ägnad att framkalla allvarlig rädsla för liv eller hälsa, riktat sig mot någon med särskilda 
svårigheter att värja sin personliga integritet, inneburit missbruk av ett beroende- eller 
förtroendeförhållande och varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet. Dock enligt 
förarbetena till barn- och elevskyddslagen ska kränkningens art och omfattning tas hänsyn till 
vid bestämmandet av skadeståndets storlek.130 Detta fastslås av domstolarna i flera av de 
rättsfall som behandlas i arbetet.  
   Det första fallet som rörde en skadeståndstvist där Barn- och elevombudet förde en elevs 
talan var ”Spånsugsfallet”.131 Domstolen var tvungen att ta hänsyn till och tillämpa barn- och 
elevskyddslagens bestämmelser om ”annan kränkande behandling”, samma typ av kränkning 
som nu regleras i skollagens sjätte kapitel. Fallet är fortfarande av intresse, precis som andra 
fall som dömts enligt barn- och elevskyddslagen, då skollagens bestämmelser om skadestånd 
ska motsvara det som gällde enligt barn- och elevskyddslagen. Båda parterna var överens om 
att huvudmannen var skadeståndsskyldig men de var oeniga över skadeståndets storlek. 
Kränkningen hade bestått av att en lärare hade tryckt ned elevens huvud mot en bänk och fört 
en spånsug mot elevens huvud, ansikte och mun. Barn- och elevombudet yrkade på 25 000 
kronor, medan kommunen yrkade 5 000 kronor i skadestånd.  
   Barn- och elevombudet menade att lagen hade dubbla funktioner i form av att avhålla från 
överträdelser och att ge kompensation. Tingsrätten, vars dom fastställdes av hovrätten, 
menade att skadeståndsbeloppen vid diskriminering förutsätts vara högre än ersättning för 
kränkning vid brott. I det här fallet var det inte frågan om diskriminering, utan ”annan 
kränkande behandling”. Båda domstolarna ansåg att den typ av kränkande behandling som 
reglerades i barn- och elevskyddslagen inte kunde likställas med diskriminering. Domstolarna 
fann att den kränkande behandling som eleven utsatts för kunde bedömas som ofredande 
enligt brottsbalken 4:7. I de fall där ofredande ansetts inneburit en allvarlig kränkning, att 
ersättning enligt skadeståndslagen 2:3 och 5:6 kan utgå, brukar skadeståndsnivån ligga på 5 
000 kronor. Det framkom inte heller något specifikt skäl att överskrida denna summa och 
domstolarna kom fram till att skadeståndsbeloppet blev 5 000 kronor.132 
   I praxis som tillkommit efter ”Spånsugsfallet” har skadeståndets preventiva funktion 
betonas. I ett av ”Göteborgsfallen” (Herrgårdaskolan) höjde Hovrätten för Västra Sverige det 
																																																								
129	Prop. 2009/10:165 del 2 s. 696, prop. 2007/08:95 s. 578 och prop. 2005/06:38 s. 147.  
130	Prop. 2005/06:38 s. 114.  
131	Uppsala tingsrätts dom den 23 oktober 2007, mål nr. T 5528-06 och Svea hovrätts dom den 27 
oktober 2008, mål nr. 8484-07. 
132	Andersson s. 45 f.  
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belopp tingsrätten beslutat från 15 000 kronor till 50 000 kronor med hänvisning till den 
preventiva funktionen. Tingsrätten kom fram till att de nedsättande kommentarerna eleven 
hade utsatts för av andra elever under nästan tre terminer kunde jämställas med ett ofredande. 
Därför ansåg tingsrätten att 15 000 kronor var ett skäligt belopp. Hovrätten ansåg istället, vid 
en samlad bedömning, att skadeståndsbeloppet borde höjas till 50 000 kronor för att uppnå det 
preventiva syftet.133 
   ”Vimmerbyfallet” är särskilt intressant i den bemärkelsen. Tingsrätten fann att kommunen 
inte åsidosatt sina skyldigheter, det vill säga de hade utrett händelserna och vidtagit åtgärder 
direkt efter att de fått kännedom om kränkningarna. Eleven hade blivit utsatt för kränkande 
behandling ända sedan han började första klass och hade kontinuerligt utsatt för kränkningar 
under cirka sju år. Domstolen tog endast hänsyn till två av åren, då barn- och elevskyddslagen 
bara omfattade dessa. Hovrätten däremot ändrade tingsrättens dom och menade att skolan inte 
hade utrett situationen tillräckligt eller vidtagit tillräckliga åtgärder eftersom kränkningarna av 
eleven fortsatte. Vidare konstaterade hovrätten att eleven fått lida psykiskt och fysiskt genom 
att ha tillfogat av smärta, blåmärken och misshandel under den avsedda perioden. Domstolen 
fastslog att kränkningarna varit ”förhållandevis frekventa och delvis av allvarlig art” samt att 
kränkningarna pågått under en ”inte obetydlig tid”. Vid en samlad bedömning ansåg hovrätten 
att skadeståndet borde bestämmas till 80 000 kronor. Hovrätten gjorde även en bedömning 
gällande sveda och värk, då eleven mått dåligt och under vissa perioder haft självmordstankar. 
Domstolen fastslog att omfattningen och tidsrymden av den kränkande behandling eleven 
blivit utsatt för måste ha inneburit ”ett inte obetydligt mått av psykiskt lidande för den 
utsatte.” Hovrätten ansåg att en summa på 15 000 kronor borde vara rimlig för psykiskt 
lidande. I detta fall poängterade hovrätten att skadeståndet har en preventiv funktion, då det 
ska avhålla från framtida överträdelser samt ge ersättning till den drabbade.134 
   I propositionen bakom barn- och elevskyddslagen anges det att ett skadestånd ska ha en 
dubbel funktion, det vill säga att det ska avhålla från överträdelser samtidigt som det ska ge 
kompensation åt den drabbade. Vidare anges det att barn- och elevskyddslagen borde 
innehålla bestämmelser om skadestånd eftersom övrig diskrimineringslagstiftning föreskriver 
skadestånd som påföljd. 135 Ingenstans i propositionen nämns det att ”annan kränkande 
behandling” ska likställas med diskriminering när ett skadeståndsbelopp ska bestämmas.  
   Enligt SkolL 6:12 st. 2 kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla bort, om det 
finns särskilda skäl för det. Syftet med bestämmelsen är att den ska tillämpas vid till exempel 
”helt bagatellartade” eller ”ganska obetydliga” överträdelser av lagens förbud mot 
diskriminering och repressalier. Exempelvis skulle en provokation från den utsattes sida 
kunna beaktas som en omständighet som skulle kunna vägas in när skadestånd ska 
bestämmas.136 

4.3.2 Diskrimineringsersättning 
Den preventiva funktionen vid skadestånd framgår uttryckligen av DL 5:1 st. 1. Syftet med 
diskrimineringsersättning är enligt paragrafen att det ska fungera som ersättning för den som 
blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier samt motverka sådana lagöverträdelser. 
   Tanken bakom diskrimineringsersättning är att både kompensera den utsatte och avhålla 
från lagöverträdelser.137 Faktorer som ska räknas in när ersättningen ska bestämmas är 
																																																								
133	Göteborgs tingsrätts dom den 27 maj 2011, mål nr. T 1463-09, samt Hovrättens för Västra Sverige 
dom den 25 oktober 2012, mål nr. T 3021-11.  
134	Kalmars tingsrätts dom den 7 december 2012, mål nr. T 2323-09, samt Göta hovrätts dom den 11 
december 2013, mål nr. T 48-13.	
135	Prop. 2005/06:38 s. 109.  
136	Prop. 2005/06:38 s. 109.  
137	Se mer ovan i 4.3.2 angående diskrimineringsersättning.  
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överträdelsens allvar, art och omfattning. Det ska även beaktas den drabbades intresse av att 
reglerna upprätthålls och den personliga upplevelsen som överträdelsen innebär. Avsikten hos 
den som diskriminerar bör också vägas in. Försvårande omständigheter är om det har funnits 
en vilja att kränka någon eller om kränkningens konsekvenser varit av allvarligare art så att 
exempelvis en elev förlorar möjlighet till utbildning. Det allmänna intresset av att 
diskriminering inte förekommer ska även beaktas vid en bedömning.138 
   Diskrimineringsersättningen kan sättas ned helt eller delvis om det finns särskilda skäl för 
det (DL 5:1 st. 3). Ett exempel på en sådan situation kan vara om spontana, verkliga försök 
har gjorts för att komma till rätta med situationen. Vid allvarliga kränkningar får jämkning 
endast förekomma när det rör sig om mycket särpräglade undantagssituationer. Som skäl för 
jämkning får inte vara om den som utfört en diskriminerande handling inte haft direkt avsikt 
att diskriminera.139  
   Skillnaden mellan skadestånd enligt skollagen och diskrimineringsersättning att det i 
diskrimineringslagen finns uttryckligen sagt i lagtexten att det ska finnas en preventiv 
funktion, något som inte finns enligt skollagen. Skollagens reglering nämner inget om att 
skadeståndet ska ha en preventiv funktion. Trots att det saknas en uttrycklig formulering har 
vissa domstolar ansett att skadestånd enligt skollagen ska ha en preventiv funktion.  

4.4 Vem för ett barns eller en elevs talan vid en rättsprocess?  
Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen kan föra en elevs talan om skadestånd 
respektive diskrimineringsersättning. En elev kan dock välja att föra sin talan själv (SkolL 
6:15 st. 3 och DL 6:10 st. 2). Fördelen med att låta Skolinspektionen eller 
Diskrimineringsombudsmannen föra en elevs talan är att eleven själv inte behöver bekosta sitt 
eget ombud eller några rättegångskostnader.140 
   SkolL 6:15 reglerar Skolinspektionens talerätt. Det framgår att Skolinspektionen endast får 
föra en elevs talan om eleven själv medgett det, eller med vårdnadshavarens medgivande om 
eleven är under 16 år. Vad som inte nämns i lagen är att det är Barn- och elevombudet för en 
elevs talan vid en domstol när det rör skadeståndsrättsliga tvister enligt skollagen. Barn- och 
elevombudet har även till uppgift att bedriva rådgivning, informationsverksamhet om 
kränkande behandling samt att förklara hur bestämmelserna förhåller sig till 
diskrimineringslagen. Vidare har Barn- och elevombudet även som uppgift att upprätthålla 
kontakter med Diskrimineringsombudsmannen, kommuner och andra myndigheter.  Barn- 
och elevombudet är alltså inte en egen myndighet trots att det kan se ut som det, utan är en 
obligatorisk del av Skolinspektionen och till hör denna myndighet.141 
   Diskrimineringsombudsmannens rätt att föra en elevs talan hittas i DL 6:2. Det som skiljer 
sig mellan skollagens reglering är att åldersgränsen för samtycke enligt diskrimineringslagen 
utan vårdnadshavarens medgivande är satt till 18 år. Enligt skollagen och 
diskrimineringslagen är det förutsatt att Skolinspektionen och Diskrimineringsombudsmannen 
bestämmer gemensamt vilket av organen som ska representera eleven om denne blivit utsatt 
för både kränkande behandling och diskriminering.  

4.5 Summering   
Barn- och elevskyddslagen var den första skadeståndsrättsliga speciallagen som reglerade 
kränkande behandling i skolan. Om en lagöverträdelse ägde rum kunde en huvudman bli 
skadeståndsskyldig. När lagen upphörde att gälla år 2009 flyttades bestämmelserna om 
																																																								
138	Prop. 2007/08:95 s. 398 f.  
139	Prop. 2007/08:95 s. 403 och 555.  
140	Prop. 2009/10:165, del 2 s. 697, prop. 2007/08:95 s. 580, prop. 2005/06:38 s. 151 och prop. 
2001/02:27 s. 81 f.  
141	Lerwall s. 221 f.  
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diskriminering till diskrimineringslagen och bestämmelserna om ”annan kränkande 
behandling” flyttades till skollagen. I den nuvarande skollagen styr paragraf 6:12 det 
skadeståndsrättsliga ansvaret vid kränkande behandling. Det finns enligt paragrafen tre olika 
situationer som ansvaret aktualiseras vid. Den första är om huvudmannen eller skolpersonalen 
utsatt en elev för kränkande behandling eller repressalier. Den andra situationen är om 
huvudmannen inte har fullgjort de aktiva åtgärderna enligt skollagen (förebygga och förhindra 
kränkande behandling samt att dokumentera arbetet i en särskild plan). Den tredje och sista 
situationen är om en huvudman inte har fullgjort sin skyldighet att anmäla, utreda och vidta 
åtgärder om kränkande behandling när denne fått kännedom om att en elev känner sig utsatt 
för kränkningar i samband med utbildningen. Syftet med ersättning för kränkning är att 
kompensera för den drabbades känslor. Ersättningen ska bidra till att den drabbade får 
upprättelse och på så sätt även återställa självrespekt och självkänsla.  
   För att en huvudman ska bli skadeståndsskyldig får det inte röra sig om ”ringa” 
kränkningar. Nivån för vad som är en kränkning ska ligga något under skadeståndslagens 
definition av ”allvarlig kränkning”. Enligt skadeståndslagen är en allvarlig kränkning något 
som kränker någons frihet, frid eller ära. Det viktiga i skadeståndslagens mening är att det rör 
sig om en brottslig handling, ett rekvisit är inte nödvändigt enligt skollagen. I många av de 
rättsfall som finns på området har det fastslagits att kränkningarna inte varit ”ringa”, bland 
annat i ”Gotlandsfallet” och ”Skövdefallet” där eleverna blivit utsatta för slag, sparkar, 
knuffar och verbala kränkningar. Det är mycket möjligt att eleverna i dessa fall fått ersättning 
enligt skadeståndslagen då slag och sparkar är misshandel enligt brottsbalken.  
   Skollagen innehåller inga bestämmelser om hur skadeståndsbeloppet ska beräknas. I bland 
annat ”Spånsugsfallet” menade domstolen att skadeståndsbeloppet vid diskriminering 
förutsätts vara högre än ersättning för kränkning vid brott. Den typ av kränkning eleven hade 
blivit utsatt för i detta fall kunde likställas med ofredande enligt brottsbalken 4:7 och 
skadeståndssummor enligt denna paragraf brukar ligga på 5 000 kronor, därför ansåg 
domstolen att det var en skälig summa. I ”Vimmerbyfallet” fastslog domstolen att 
kränkningarna varit frekventa och av allvarlig art samt pågått under en inte obetydlig tid, 
därför skulle ett belopp på 80 000 dömas ut eftersom skolan inte ansågs ha fullgjort sin 
utrednings- och åtgärdsskyldighet. Domstolen dömde även ut en summa för sveda och värk, 
eftersom den ansåg att den kränkande behandling eleven utsattes för måste ha inneburit ”ett 
inte obetydligt mått av psykiskt lidande”. I dessa rättsfall poängterade domstolen den 
preventiva innebörden som skadeståndet har; det ska alltså ge den drabbade ersättning, men 
också avhålla från framtida överträdelser.  
   Diskrimineringsersättning kallas den ersättning som betalas ut enligt diskrimineringslagen. 
Jämförelser med skadeståndslagen bör undvikas när diskrimineringsersättning ska 
bestämmas, detta då det har en dubbel funktion. Det ska kompensera den drabbade och 
avhålla från lagöverträdelser. Diskrimineringsersättning kan utgå i två olika situationer, om 
utbildningsanordnaren utsatt en elev för diskriminering eller om utbildningsanordnaren inte 
utreder eller vidtar åtgärder mot upplevda trakasserier. Faktorer som ska räknas in när 
ersättningen ska bestämmas är bland annat överträdelsens allvar, art och omfattning.  

5 Avslutande slutsatser   
Som det kommit fram av arbetet är kränkande behandling enligt skollagen ett uppträdande 
som kränker en elevs värdighet utan att ha en koppling till någon av 
diskrimineringsgrunderna. Nivån för hur allvarlig en kränkning är enligt skollagen ska ligga 
”något under” nivån för vad som är en allvarlig kränkning genom brott enligt 
skadeståndslagen, för att skadestånd ska utgå. I ”Staffanstorpsfallet” konstaterade hovrätten 
ändå att eleven blivit utsatt för kränkande behandling eftersom lärarens handlande medförde 
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ett straffansvar. Särskilt intressant blir fallet i jämförelse med domslutet från 
”Mattelektionsfallet”, där domstolen konstaterade att det våld läraren använt var 
proportionerligt för att visa ut eleven ur klassrummet. Det ansågs inte utgöra kränkande 
behandling. Gränsen mellan vad som är befogat våld och obefogat är högst diffus. Hur långt 
ska en lärares uppfostranderoll sträcka sig?  
   Det finns också ett krav på att den kränkande behandling som en elev utsätts för måste ske i 
samband med verksamheten. Var gränsen går i det fallet är också intressant att diskutera. I 
”Göteborgsfallet” (Herrgårdaskolan) kom domstolen fram till att den låttext som skrivits om 
eleven påbörjats som en skoluppgift för att sedan färdigställas på fritiden. I ”Vimmerbyfallet 
hade eleven blivit utsatt för kränkande behandling på en fotbollscup av elever som vanligen 
kränkte honom i skolan. Domstolen fann att skolan inte ansvarade för de kränkningar som 
hade hänt under fotbollscupen eftersom det inte ansågs ha ett nära samband med 
skolverksamheten. Gränsen mellan vilka händelser som sker i samband med verksamheten 
och vilka som inte är det, är alltså hårfin. Domstolen ger inget bra argument till varför 
händelserna under fotbollscupen inte var aktuell att utredas, utan avfärdar händelserna genom 
att bara konstatera att skolan inte haft något ansvar för händelserna.  
   En annan intressant aspekt som lyfts i arbetet är skadeståndets preventiva del. Det innebär 
att skadeståndet betalas ut i syfte att både ersätta den drabbade och avhålla från framtida 
lagöverträdelser. Skollagen har ingen uttrycklig bestämmelse där skadeståndets preventiva del 
framgår. Mycket tyder på att skadestånd enligt skollagen har blandats ihop med 
diskrimineringsersättning, eftersom ersättning enligt diskrimineringslagen har en preventiv 
funktion. I många av de rättsfall som tas upp i arbetet hänvisar domstolen till skadeståndets 
preventiva funktion, trots att det inte finns uttryckligen i lagen. Det återstår att se om 
skadeståndets preventiva del kommer att tas upp av Högsta domstolen så det osäkra läget som 
nu råder kan upphöra. 
   Diskrimineringslagen och skollagens bestämmelser måste följas av en huvudman för att 
denne inte ska bli skadeståndsskyldig. Av vad jämförelsen har visat har de båda lagarna 
många likheter i arbetet mot kränkande behandling. Diskrimineringslagen är högst aktuell när 
en definition av kränkande behandling enligt skollagen ska göras. Enligt de båda lagarna ska 
en skola ha planer för att förhindra och förebygga kränkande behandling och diskriminering. 
Planerna ska också innehålla de åtgärder som både ska vidtas och har vidtagits. Den stora 
skillnaden mellan skollagen och diskrimineringslagen angår bestämmandet av skadeståndet. 
Diskrimineringsersättning ska fungera som en ersättning för den drabbade, men också vara 
avskräckande för framtida lagöverträdelser. Enligt skollagen ska skadestånd kompensera den 
drabbade men inget nämns om en preventiv funktion. 
   Det här är några av de viktiga frågor som har tagits upp i arbetet men även sådana frågor 
som inte varit möjliga att utreda till fullo eftersom det inte funnits några klara svar. Svaren 
blir olika beroende på var de hittas och kan i vissa fall även tala emot varandra. Det finns 
fortfarande hopp om att dessa frågor kan få klara svar i framtiden.  

 
	

 
	



	 41	

Käll- och litteraturförteckning 
	
Offentligt tryck 
 
Propositioner 
Prop. 2000/01:68 Ersättning för ideell skada. 
Prop. 2001/02:27 Likabehandling av studenter i högskolan.  
Prop. 2005/06:38 Trygghet, respekt och ansvar – om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling av barn och elever. 
Prop. 2006/07:69 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan. 
Prop. 2007/08:95 Ett starkare skydd mot diskriminering.  
Prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet.  
Prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare.  
Prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika 

rättigheter och möjligheter 
 
Övrigt offentligt tryck och material  
Skolinspektionen  
Skolinspektionens årsredovisning 2015, dnr 10-2015:8723. 
Skolors arbete vid trakasserier och kränkande behandling, Skolinspektionens rapport 2010:1 
dnr 40-2009:1745. 
 
Skolverket 
Skolverkets lägesbedömning 2015, Rapport 421 2015.  
Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande 
behandling.  
Vad fungernar?, Resultat av metoder mot mobbning, Forskning för skolan, Skolverket 2011.  
 
Litteratur  
Andersson, H., Skolans skadeståndsrättsliga ansvar för olika kränkningsproblem. I Scheutz 
S. (red.), Skola för kunskap, valfrihet och trygghet?, Iustus Förlag AB, Uppsala 2016. 
 
Gustafsson, A., Kränkande behandling i skolan – Den rättsliga regleringen av kommunens 
ansvar, Uppsala 2013.  
 
Lerwall, L., Skola. I Lerwall L. (red.) Makt, myndighet och människa – en lärobok i speciell 
förvaltningsrätt, andra upplagan, Iustus Förlag AB, Uppsala 2016. 
 
Nilsson, M., Juridik i professionellt lärarskap – lagar och värdegrund i den svenska skolan, 
andra upplagan, Gleerups Utbildning AB, 2013. 
 
Rimsten, O., Diskriminering och kränkande behandling i skola och förskola, andra upplagan 
Norstedts Juridik AB, 2010.   
 
Rättspraxis 
 
Avgöranden från Högsta domstolen 
NJA 2011 s. 755. 
 



	 42	

Rättsfall från tingsrätter och hovrätter 
Uppsala tingsrätts dom den 23 oktober 2007, mål nr. T 5528-06.  
Gotlands tingsrätts dom den 7 april 2009, mål nr. T-339-08. 
Göteborgs tingsrätts dom den 27 augusti 2010, mål nr. T 12262-08. 
Helsingborgs tingsrätts dom den 25 januari 2011, mål nr. 6821-09. 
Värmlands tingsrätts dom den 11 maj 2011, mål nr. FT 5796-09.  
Göteborgs tingsrätts dom den 27 maj 2011, mål nr. T 1463-09.  
Västmanlands tingsrätts dom den 10 juni 2011, mål nr. T 5758-09. 
Kalmar tingsrätts dom den 7 december 2012, mål nr. T 2323-09. 
Örebro tingsrätts dom den 12 december 2012, mål nr. T 483-10.  
Varbergs tingsrätts dom den 11 april 2013, mål nr. T 1828-10.  
Örebro tingsrätts dom den 6 maj 2013, mål nr. FT 3191-12.  
Skaraborgs tingsrätts dom den 28 maj 2013, mål nr. T 692-11  
Lunds tingsrätts dom den andra juli 2013, mål nr. FT 1238-12.  
Lunds tingsrätts dom den 20 mars 2014, mål nr. FT 3020-12.  
 
Svea hovrätts dom den 27 oktober 2008, mål nr. T 8484-07. 
Hovrättens för Västra Sverige dom den 6 juli 2011, mål nr. T 3724-10.  
Hovrättens för Västra Sverige dom den 14 mars 2012, mål nr. FT 2975-11. 
Hovrättens för Västra Sverige dom den 25 oktober 2012, mål nr. T 3021-11. 
Göta hovrätts dom den 11 december 2013, mål nr. T 48-13. 
Hovrättens för Skåne och Blekinge dom den 10 september 2014, mål nr. FT 2012-13.  
 
Övrigt 
Thomas Nyström, Kanslichef, Barn- och elevombudet, e-post 2016-03-31. Se bilaga ett.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 43	

Bilaga 1 
	

SV: Fråga. Examensarbete om kränkande 
behandling i skolan 

 

Thomas Nyström 
  
Svara| 
2016-03-31 

Du 

Hej	Emil, 
	 
Tack	för	ditt	mail.	Nedan	har	du	våra	domar	som	vunnit	laga	kraft. 
M	v	h 
Thomas	Nyström 
Kanslichef	Barn-	och	elevombudet 
	 
1.              Grundstensskolan,	Uppsala	kommun 

a)        Uppsala	tingsrätts	dom	2007-10-23	(T	5528-06).	Tingsrätten	förpliktat	kommunen	att	
utge	5	000	kr. 

b)        Svea	Hovrätts	dom	2008-10-27	(T	8484-07).	Hovrätten	fastställer	tingsrättens	dom.	Barn-	
och	elevombudet	överklagar	skadeståndets	storlek	till	HD. 

c)         Högsta	domstolen	meddelar	ej	PT. 
	 
2.              Stenkyrka	skola,	Gotlands	kommun 
													Gotlands	tingsrätts	dom	2009-04-07	(T	339-08).	Tingsrätten	förpliktat	kommunen	utge	30	000	
kr. 

	 
3.              Kärraskolan,	Göteborgs	stad 

a)        Göteborgs	tingsrätts	dom	2010-08-27	(T	12262-08)	Tingsrätten	ogillat	käromålet. 
b)        Hovrätten	för	Västra	Sveriges	dom	2011-07-06	(T	3724-10).	Hovrätten	förpliktat	

kommunen	att	utge	25	000	kr. 
	 
4.              Lerbergsskolan,	Höganäs	kommun 

Helsingborgs	tingsrätts	dom	2011-01-25	(T	6821-09).	Tingsrätten	förpliktat	kommunen	utge	
20	000	kr. 
	 

5.              Ilandaskolan,	Karlstad	kommun 
a)        Värmlands	tingsrätts	dom	2011-05-11		(FT	5796-09).	Tingsrätten	förpliktat	kommunen	

utge	5	000	kr. 
b)        Hovrätten	för	Västra	Sveriges	dom	2012-03-14	(FT	2975-11).	Hovrätten	fastställt	

tingsrättens	dom. 
	 

6.              Herrgårdsskolan,	Göteborgs	stad 
a)      Göteborgs	tingsrätts	dom	2011-05-27	(T	1463-09/FT	7123-09).	Tingsrätten	förpliktat	

kommunen	utge	20	000	kr.. 
b)      Hovrätten	för	Västra	Sveriges	dom	2012-10-25	(T	3021-11).	Kommunen	förpliktigas	

utge	50	000	kr	till	eleven.		 
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7.              Ekbergaskolan,	Västerås	stad 

a)      Västmanlands	tingsrätts	dom	2011-06-10	(T	5758-09).	Tingsrätten	ogillat	käromålet. 
b)      Hovrätten	ej	beviljat	PT.	Barn-	och	elevombudet	överklagat	PT-frågan	till	HD. 
c)       Högsta	domstolen	(PT-frågan).	HD	fattat	beslut	att	ej	meddela	PT. 

	 
8.              Vimarskolan,	Vimmerby	kommun 

a)      Kalmar	tingsrätts	dom	2012-12-07	(T	2323-09).	Tingsrätten	ogillat	käromålet. 
b)      Göta	Hovrätts	dom	2013-12-11	(T	48-13).	Eleven	tillerkänns	skadestånd	om	95	000	

kr	(80	000	kr	avseende	kränkning	och	15	000	kr	avseende	psykiskt	lidande). 
c)       Ej	PT	i	HD. 

	 
9.              	Mosjö	skola,	Örebro	kommun 
														Örebro	tingsrätts	dom	2012-12-12	(T	483-10).	Tingsrätten	förpliktat	kommunen	att	utge	
30	000	kr. 
	 
10.          Bockstensskolan,	Varbergs	kommun 
												Varberg	tingsrätts	dom	2013-04-11	(T	1828-10).		Tingsrätten	tillerkänt	eleven	50	000	kr	
avseende	kränkande	behandling. 

	 
11.          Eriksdalsskolan,	Skövde	kommun 
												Skaraborgs	tingsrätt	dom	2013-05-28	(T	692-11).	Tingsrätten	tillerkänt	eleven	35	000	kr,	
(30	000	kr	avseende	kränkning	och	5	000	kr	avseende	sveda	och	värk). 

	 
12.          Hagalidskolan,	Staffanstorps	kommun 

a)      Lunds	tingsrätt	dom	2013-07-02	(FT	1238-12).	Tingsrätten	ogillat	käromålet. 
b)      Hovrätten	för	Skåne	och	Blekings	dom	2014-09-10	(FT	2102-13).	Eleven	tillerkändes	

skadestånd	om	5	000	kr.	Kommunen	överklagat	till	HD.	 
c)       HD	beslutat	att	inte	bevilja	PT,	2015-04-22. 

	 
13.							Almbro	skola	i	Örebro	kommun 
												Örebro	tingsrätts	dom	2013-05-06	(FT	3191-12).	Tingsrätten	tillerkänt	eleven	10	000	kr	
avseende	kränkande	behandling. 
	 
14	.							Lindvallaskolan,		Höörs	kommun 

a)	Lunds	tingsrätts	dom	2014-03-20	(FT	3020-12).	Tingsrätten	ogillat	käromålet. 
b)	Målet	överklagat	till	Hovrätten.	PT	ej	meddelat	den	2014-08-22. 
c)	Målet	överklagat	till	Högsta	domstolen	avseende	PT-frågan.	HD	meddelat	beslut	
den	5	mars	2015	att	PT	ej	meddelas	och	att	Hovrättens	beslut	står	fast. 

	
 


