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Sammanfattning 

Denna uppsats syftar till att utreda på vilket sätt införandet av ”Lag om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever” påverkat de åtgärder som 

måste vidtas mot kränkningar i skolan samt vem som ansvarar för dessa. Uppsatsen syftar 

även till att utreda hur elevens möjlighet till skadestånd förändrats i och med införandet av 

den nya lagen. I uppsatsen utreds kränkningar elever emellan, som inte är brottsliga eller 

diskriminerande, i skolor som kommunen är huvudman för.  

 

Uppsatsen är uppdelad i tre delar. I den första delen behandlas ansvar, åtgärder och 

myndighetskontakter, den andra delen behandlar skadeståndsbestämmelserna och i tredje 

delen behandlas det rättsfall som är av relevans för uppsatsen. Samtliga delar avslutas med en 

jämförande analys.   

 

Lagen har blivit lättare att tillämpa eftersom skadeståndsbestämmelserna och kommunens 

ansvar nu finns reglerade i samma lag. Detta underlättar både för skolorna och för de elever 

som blivit kränkta. Skolorna har ett tydligare regelverk att följa för att undgå 

skadeståndsskyldighet och eleverna har lättare att se vilka rättigheter de har. Ett barn- och 

elevombud för likabehandling har tillsatts på Skolverket, som bl.a. ska se till så att skolorna 

följer reglerna samt agera ombud för de elever som utsatts för kränkningar. Ett 

utredningsansvar har införts, vilket innebär att skolorna omedelbart måste utreda de 

kränkningar som de får kännedom om. Kränkningslagen har även inneburit att alla skolor 

måste ha en likabehandlingsplan. Allt detta syftar till att underlätta för den kränkta eleven att 

få skadestånd.  

 

Vi ser dock ett antal svårigheter med den nya lagen främst i form av gränsdragningsproblem. 

Hur olika begrepp i den nya lagen kommer att bedömas är upp till praxis att avgöra. Från 

förarbetena är det svårt att få vägledning i dessa frågor då de enbart berörts ytligt. Vi tror att 

det enda prejudicerande rättsfallet på området som prövats enligt de gamla 

skadeståndsregerna inte skulle ha fått ett annat utfall om den nya lagstiftningen varit gällande. 

Trots detta anser vi att den nya lagstiftningen är ett steg i rätt riktning och vi tror att 

förtydligandena i lagtexten, vad avser både elevers rättigheter och skolans ansvar, kommer att 

underlätta för kränkta elever att få skadestånd.  
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1. Inledning 
Mobbning och annan kränkande behandling har länge varit ett problem i skolan. Antagligen 

har vi alla, på ett eller annat sätt, varit i kontakt med dessa företeelser under vår skoltid. Har vi 

inte själva varit utsatta eller utsatt andra för kränkande behandling så har vi åtminstone sett 

detta på nära håll i våra skolor. Trots att detta är ett ämne som berör och engagerar människor 

och som de allra flesta tar avstånd ifrån fortsätter kränkningarna och ett stort antal 

undersökningar visar att många elever mår dåligt och känner sig otrygga i skolan. Senast i maj 

stod att läsa i tidningen om en flicka som tagit sitt liv till följd av att skolan inte agerat 

tillräckligt kraftfullt för att motverka den mobbning hon utsatts för. Kommunen är huvudman 

för skolverksamheten och skolplikten innebär att kommunen har det yttersta ansvaret för 

elevernas trygghet och att kränkande behandling motverkas.1

 

Varje kränkning av en elev är otillåten och står i strid med de grundläggande värden som står 

att finna i FN:s barnkonvention och Regeringsformen.2 Trots detta är lagstiftningen på 

området splittrad och praxis tunn. Skollagstiftningen är uppdelad i flera lagar och 

förordningar och då dessa åsidosatts har de allmänna skadeståndsreglerna varit tillämpliga. År 

2001 togs det första mobbningsfallet upp i Högsta domstolen (NJA 2001 s.755) där en elev 

krävde skadestånd av sin hemkommun för att inte skolan gjort tillräckligt för att stoppa den 

mobbning hon utsatts för. Eleven förlorade målet i HD. För att tydligare markera kommunens 

ansvar och att kränkningar i skolan aldrig accepteras trädde en ny lag i kraft 1 april i år vid 

namn ”Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever”.3 I 

den nya lagen är de åtgärder som måste vidtas för att motverka diskriminering och annan 

kränkande behandling och skadeståndsreglerna samlade. Syftet med detta är att tydliggöra 

kommunens ansvar samt underlätta för en elev att få skadestånd om kommunen åsidosätter 

sina skyldigheter.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att utreda på vilket sätt införandet av Kränkningslagen påverkat de 

åtgärder som måste vidtas mot kränkningar i skolan samt vem som ansvarar för dessa. 

Uppsatsen syftar även till att utreda hur elevens möjlighet till skadestånd förändrats i och med 

införandet av den nya lagen. 
                                                 
1 SOU 2004:50, Skolans ansvar för kränkningar av elever, s. 174. 
2 Proposition 2005/06:38, Trygghet, respekt och ansvar- om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever, s. 22 f. 
3 Härefter väljer vi att benämna lagen Kränkningslagen, vilket dock inte är en vedertagen förkortning. 
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1. Vem ansvarar för att kränkande behandling motverkas och hur har införandet av 

Kränkningslagen påverkat de åtgärder som måste vidtas mot kränkningar i skolan? 

 

2. På viket sätt har införandet av Kränkningslagen påverkat elevens möjlighet till 

skadestånd? 

 

3. Skulle utfallet i rättsfallet NJA 2001 s.755 ha blivit annorlunda om 

Kränkningslagen varit tillämplig? 

 

1.2 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till kränkande behandling där elever kränker andra elever i 

svenska grundskolan. Vi kommer alltså inte att undersöka kränkande behandling på 

gymnasie- eller högskolenivå eller se till personalens eventuella kränkningar av varandra eller 

av eleverna. Det finns många olika aktörer som kan bedriva utbildning så som staten, 

landstinget, kommunen eller enskilda. Vi kommer dock endast att se till skolverksamhet som 

kommunen är huvudman för. 

 

Kränkningar av en viss grad är brottsligt, exempelvis misshandel, ofredande, olaga hot etc. 

och kan leda till åtal. Vi har dock valt att inte behandla en eventuell straffrättslig aspekt på 

kränkande behandling, eftersom uppsatsen då skulle bli för omfattande. Kränkningslagen 

reglerar både diskriminering och annan kränkande behandling. En elev kan bli utsatt för 

kränkande behandling på grund av någon av diskrimineringsgrunderna. Diskriminering 

förekommer när en enskild person missgynnas på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Vi kommer dock inte 

lägga någon vikt vid olika typer av diskriminering utan uppsatsen kommer endast att behandla 

sådan kränkande behandling som inte grundar sig på diskriminering.4 Trakasserier är ett 

uppträdande som kränker en individs värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna.5

  

 

                                                 
4 Lag (2003:307) om förbud mot diskriminering. Se också andra lagar mot diskriminering t.ex. 
Jämställdhetslagen (1991:433) och Lagen(1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet p.g.a. sexuell 
läggning. Dessa lagar omfattar dock inte barn och elever. 
5 Proposition 2005/06:38 s. 92. 
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Skolverksamheten regleras av flera olika lagar och förordningar på grund av dess speciella 

karaktär. Förvaltningslagen är tillämplig eftersom skolan är en myndighet och 

Kommunallagen är tillämplig eftersom skolan är en verksamhet som kommunen ansvarar för. 

Vi har valt att inte behandla dessa lagar eftersom de inte reglerar den kränkande behandlingen 

i skolan. Arbetsmiljölagen (1977:1160) reglerar arbetsmiljön i skolan men eftersom 

kränkande behandling regleras tydligare i andra lagar har vi valt att inte behandla denna lag 

närmare. Under rubriken ”Anmälan” kommer dock Arbetsmiljöförordningen (1977:1166) och 

Socialtjänstlagen (2001:453) behandlas översiktligt. Vi kommer att koncentrera oss på de 

lagar som vi anser mest relevanta för vårt uppsatsämne. Fokus ligger därför på 

Kränkningslagen (2006:67), Skollagen (1985:1100), Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet (Lpo94) och Skadeståndslagen (1972:207).  

 

1.3 Metod och material 

Den metod vi använt oss av för att besvara uppsatsens syfte är litteratur- och dokumentstudier 

av förarbeten och sedvanlig doktrin. Från Rättsbanken har vi hämtat det enda rättsfallet som 

gått till högsta instans i detta ämne (NJA 2001 s.755). Från Juridisk Tidskrift har vi funnit den 

artikel som berör ämnet kränkningar i skolan och hur dessa ska skadeståndsbestämmas enligt 

Skadeståndslagen. Material har även hämtats från Internet och ett samtal per telefon har förts 

med Barn- och elevombudet för likabehandling på Skolverket.  

 

1.4 Definitioner 

Nedan följer definitioner på de mest relevanta begreppen för uppsatsen. 

 

• Begreppet kränkande behandling är ett paraplybegrepp som innefattar många olika 

typer av kränkningar, såväl fysiska som psykiska. Gemensamt för dessa är dock att de 

kränker principen om alla människors lika värde. Såväl diskriminering som mobbning 

innefattas av begreppet kränkande behandling.6  

 

• Annan kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en individs värdighet 

men som inte har några diskriminerande inslag.7 

 

                                                 
6 Osbeck Christina, Holm Ann-Sofie och Wernersson Inga, 2003, Kränkningar i skolan, förekomst, former och 
sammanhang, s. 11 f. 
7 Proposition 2005/06:38 s. 103. 
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• Mobbning definieras av forskaren Dan Olweus med att ”en person är mobbad när han 

eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar 

från en eller flera personer”.8 Ett sätt att definiera negativa handlingar är att dessa 

”kan utföras genom fysisk kontakt, verbalt eller på annat sätt genom ryktesspridning, 

grimaser, gester eller genom uteslutning”.9  

 

• ”Det allmänna” är en gemensam term för stat och kommun.10 

 

1.5 Disposition 

Eftersom uppsatsens ämne är av etisk karaktär anser vi det viktigt att läsaren får en förståelse 

för de principer som lagstiftningen är förankrad i. Därför har vi valt att inledningsvis redovisa 

de grundläggande rättsprinciperna för ämnet, trots att dessa inte behandlas närmare i 

uppsatsen. Sedan följer en kort historik kring hur lagstiftningen mot kränkande behandling 

vuxit fram.  

 

Uppsatsen är uppdelad i tre större delar. Den första delen behandlar ansvar, åtgärder och 

myndighetskontakter. Avsnittet inleds med en redovisning av vem som ansvarar för att 

motverka kränkande behandling i skolan. Sedan kommer ett avsnitt där de åtgärder som 

måste vidtas för att motverka kränkande behandling redovisas. Därefter kommer ett avsnitt 

som behandlar kontakten med andra myndigheter. Varje avsnitt avslutas med en kort 

sammanfattning.  

 

Uppsatsens andra del behandlar skadeståndsbestämmelserna. Avsnittet inleds med 

skadeståndsrättsliga definitioner. Sedan redovisas de skadeståndsregler enligt 

Skadeståndslagen och Kränkningslagen som är tillämpliga vid kränkningar i skolan.  

 

Uppsatsens tredje del behandlar det rättsfall som är av relevans för vår uppsats. Avsnittet 

inleds med att ett referat av rättsfallet presenteras.  

 

                                                 
8 http://www.av.se/temasidor/skolweb/regler/skallvara/mobbning1.shtm, 2006-04-21 kl.15.10. 
9 Proposition 2005/06:38 s. 26. 
10 Hellner Jan och Johansson Svante, 2005, Skadeståndsrätt, s. 447. 
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Samtliga delar avslutas med en jämförande analys. Slutligen redovisas de tankar som 

uppkommit under arbetets gång i en avslutande diskussion och uppsatsens resultat 

presenteras. 

 

2. De grundläggande rättsprinciperna och historisk tillbakablick   

 

2.1 Rättsprinciperna 

All lagstiftning som reglerar kränkningar i skolan vilar på de grundläggande principer som 

återfinns i Regeringsformen och FN: s konvention om barnets rättigheter. 

 

FN: s konvention om barnets rättigheter antogs av FN: s generalförsamling 1989 och 

ratificerades av Sverige 1990. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och 

består av 54 artiklar. Det finns fyra grundläggande artiklar/principer (art. 2, 3, 6 och 12) som 

är av överordnad betydelse eftersom de även är vägledande för hur hela konventionen ska 

tolkas. Av artikel två framgår att inget barn får diskrimineras utan alla barn har samma 

rättigheter och samma värde. Av artikel tre framgår att det är barnets bästa som ska vara 

avgörande i alla frågor som rör barnet. Artikel sex säger att varje barn har rätt att leva, 

överleva och utvecklas. Artikeln behandlar såväl barnets fysiska, psykiska, moraliska, andliga 

och sociala utveckling. Artikel tolv handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få 

dem beaktade med hänsyn till barnets ålder och mognad.11  

 

I 1:2 Regeringsformen (1974:152) stadgas ett antal principer som är av stor vikt i arbetet mot 

kränkande behandling i skolan. Paragrafen behandlar alla människors lika värde, att det 

allmänna ska verka för en god levnadsmiljö, trygghet och rätt till utbildning. Det allmänna ska 

även verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och 

att varje form av diskriminering ska motverkas. I 1:9 RF stadgas att domstol och andra 

förvaltningsmyndigheter ska beakta alla människors likhet inför lagen samt iaktta saklighet 

och opartiskhet i sin verksamhet.  

 

 

 

 
                                                 
11 http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=55 Barnombudsmannen, 2006-04-21 kl.14.42. 
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2.2 Framväxten av lagstiftning mot kränkande behandling 

 

2.2.1 Skollagen 

I den gamla Skollagen (1962:319) som var giltig mellan 1962 och 1986 fanns ingen paragraf 

som uttryckligen reglerade kränkande behandling. I inledningskapitlet fanns dock en mer 

generell regel om att skolan tillsammans med hemmen skulle forma eleverna till harmoniska 

människor samt dugliga och ansvarskännande samhällsmedlemmar. I förarbetena kan utläsas 

att eleverna skulle formas till dugliga samhällsmedlemmar genom att skolan skulle förse dem 

med kunskaper och färdigheter, emotionell och fysisk utveckling samt social utveckling. 1986 

ersättes denna skollag med Skollag (1985:1100) vilken är gällande än idag. I förarbetena till 

den nya Skollagen föreslogs ingen nämnvärd förändring av det inledande kapitlet från 1962 

som reglerade skolans fostrande roll.12  

1990 föreslogs dock stora förändringar i Skollagen och ett flertal kapitel, bland annat de 

inledande kapitlen, kom att upphöra och ersättas av nya. I förarbetena nämndes ordet 

mobbning för första gången. De demokratiska värderingarna och aktningen för varje 

människas egenvärde sågs som viktiga värden. Eftersom det i 1:2 RF står att det allmänna ska 

verka för att demokratins idéer blir vägledande inom alla områden ansågs det viktigt att denna 

princip även kom till uttryck i Skollagen. Aktningen för varje individs egenvärde sågs som ett 

av skolans viktigaste fostringsmål och att aktivt motverka mobbning sågs som ett konkret sätt 

att arbeta med detta mål. Den 1 januari 1991 stadgades det i 1:2, 1 st. SkolL att alla elever 

skulle ha lika tillgång till likvärdig utbildning och i 2 st. att skolan i samarbete med hemmen 

skulle främja elevernas harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och 

samhällsmedlemmar. I 3 st. infördes en bestämmelse om att verksamheten i skolan skulle 

utformas i överensstämmelse med de grundläggande demokratiska värderingarna och att var 

och en som verkar inom skolan skulle främja aktningen för varje människas egenvärde.13  

Nästa steg i utvecklingen mot att stärka skolornas ansvar vid kränkande behandling kom 

1994. I förarbetena sågs mobbning och kränkande behandling som ett stort problem. Det 

poängterades att skolorna många gånger inte känner till den mobbning som förekommer på 

den egna skolan och att personalen förhåller sig passiv i mobbningsärenden.14 För att komma 

                                                 
12 Proposition 1985/86:10, Om ny skollag m.m., s. 64 ff. 
13 Proposition 1990/91:18, Om ansvaret för skolan, s. 3 ff. 
14 Proposition 1992/93:220, En ny läroplan för grundskolan och ett nytt betygssystem för grundskolan, 
sameskolan, specialskolan och den obligatoriska särskolan, s. 18 ff. 
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tillrätta med detta föreslog regeringen ett tillägg i 1:2, 3 st. SkolL. Det skulle nu tydligt 

framgå att den som verkar inom skolan skulle bemöda sig att hindra varje försök från elever 

att utsätta andra elever eller personal för olika typer av kränkande behandling. Nu skulle alltså 

personalen i skolan gripa in och vidta lämpliga åtgärder vid tecken på vantrivsel eller 

mobbning. Det föreslogs även att det i Skollagen skulle framgå att varje skola borde ha ett 

åtgärdsprogram mot mobbning.15 1998 stramades skolans ansvar vid mobbning åt ytterligare 

och lydelsen i 1:2, 3 st. SkolL ändrades ännu en gång. Från att de som verkade inom skolan 

skulle bemöda sig om att hindra varje försök från elever från att utsätta andra för kränkande 

behandling skulle de nu aktivt motverka alla typer av kränkande behandling, såsom mobbning 

och rasistiska beteenden. Formuleringen ändrades även till att inte endast gälla elever som 

kränker utan även personal som kränker elever. I förarbetena poängterades även att det 

förebyggande arbetet var mycket viktigt för att stävja kränkande behandling.16    

I skrivandets stund utarbetas en ny skollag.17  

 

2.2.2 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

I läroplanen redovisas de mål för skolverksamheten som regeringen beslutat om. Sedan är det 

upp till kommunen och skolan att besluta hur dessa mål ska uppnås.18 Den nuvarande 

läroplanen (Lpo94) som reglerar grundskolan trädde i kraft den 1 juli 1995. I Lpo94 beskrivs 

skolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer samt rektorns ansvar. I Lpo94 finns vissa 

bestämmelser om hur skolan ska hantera kränkande behandling, vilket redovisas mer 

ingående senare i uppsatsen.   

 

2.2.3 Det allmännas skadeståndsansvar 

I samband med Skadeståndslagens tillkomst år 1972 reformerades det allmännas 

skadeståndsansvar. Tidigare hade den som lidit skada vid myndighetsutövning p.g.a. fel eller 

försummelse enbart möjlighet att utkräva skadestånd direkt från tjänstemannen om denne 

hade gjort sig skyldig till tjänstefel. I och med reformen infördes ett skadeståndsansvar för 

den offentliga arbetsgivaren och samtidigt lindrades den enskilde tjänstemannens 

skadeståndsskyldighet markant. I princip blev det ett principalansvar för det allmänna, precis 

                                                 
15 Proposition 1992/93:220 s. 86 ff. 
16 Proposition 1997/98:6, Förskoleklass och andra skollagsfrågor, s. 68 f. 
17 Se SOU 2002:121, Skollag för kvalitet & likvärdighet. Betänkande av 1999 års skollagskommitté.  
18 Proposition 2005/06:38 s. 40 f. 
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som de enskilda arbetsgivarna har enligt 3:1 SkL. Men det allmännas ansvar inbegrep också 

ren förmögenhetsskada och gick därför längre än det ”vanliga” principalansvaret.19   

 

Huvudregeln för statens och kommunernas skadeståndsansvar för fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning finns i 3:2 SkL. Fram till 1990 fanns dock en rad undantag i de följande 

paragraferna vilket motiverades med de ekonomiska konsekvenserna av det större ansvaret. 

T.ex. innebar regeln i 3:3 SkL att det allmänna ibland undgick att ersätta offentliga 

tjänstemäns vållande om inte skäliga krav på verksamheten ansågs åsidosatta. 3:4 SkL kunde 

leda till kraftig jämkning, eller t.o.m. ett bortfallande av skadeståndet om den skadelidande 

inte överklagade ett ofördelaktigt myndighetsbeslut. Ren förmögenhetsskada ersattes inte 

heller om skadan inte inträffat ”vid myndighetsutövning”, t.ex. kommunal 

serviceverksamhet.20  

 

Skadeståndsmålen mot kommun och stat på 70- talet blev inte så många och allt tydde på att 

det skulle bli mycket billigare än man till en början trott. Så småningom uppmärksammades 

dock reglerna av enskilda som lidit skada och processerna började bli fler.21  

 

Eftersom förmögenhetsförluster p.g.a. myndigheters fel eller försummelse är nästintill 

omöjliga att försäkra sig mot började kritiska röster höras om att det allmännas 

skadeståndsansvar borde utvidgas. Detta ledde bl.a. till att bestämmelserna i 3:3 och 3:4 SkL 

upphävdes den 1 januari 1990.22

 

2.2.4 Kränkningslagen 

Kränkningslagen trädde i kraft den 1 april 2006. Lagen tillkom för att tydligt markera att 

mobbning och andra kränkningar i skolan aldrig får accepteras. Varje kränkning elever 

emellan är otillåten och står i strid med de grundläggande värden som står att finna i FN: s 

barnkonvention och Regeringsformen.23  

 

För att barnen ska utvecklas till trygga och välmående individer är det viktigt att de får vistas i 

trygga miljöer. Det som barnen upplever och lär sig i grundskolan kommer i hög grad att 

                                                 
19 Bengtsson Bertil, 1996, Det allmännas ansvar – enligt skadeståndslagen, s. 11 ff. 
20 Bengtsson Bertil, 1996, s. 11 ff. 
21 Bengtsson Bertil, 1996, s. 12. 
22 Bengtsson Bertil, 1996, s. 12. 
23 Proposition 2005/06:38 s. 22 ff. 
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påverka deras framtida liv. Därför är det viktigt att skolverksamheten genomsyras av en 

demokratisyn och en syn på alla människors lika värde. Trots att det finns flera lagar och 

förordningar som reglerar skyddet för barn och elever ansåg regeringen att rättssäkerheten 

måste stärkas ytterligare.24 Så länge som skolor inte kan förhindra kränkande behandling ska 

en skadeståndsmöjlighet för elever finnas.25

 

I 1 § Kränkningslagen kan utläsas att lagen har till uppgift att skydda alla elevers lika 

rättigheter samt motverka all form av diskriminering och kränkande behandling. Skyddsobjekt 

är barn och elever som är inskrivna i den verksamhet som regleras av skollagen.26 Lagen 

omfattar både de beslut, åtgärder m.m. som rektor eller annan personal inom 

skolverksamheten fattar samt de som fattas av kommunen.27

  

Lagen ska främja elevers lika rättigheter och motverka diskriminering och ”annan kränkande 

behandling”. Som exempel på hur kränkande behandling kan se ut har i förarbetena nämnts 

bl. a. att någon med avsikt tillfogar annan skada eller obehag, uteslutning ur gemenskapen, 

våldshandlingar eller ryktesspridning.28 Det har inte från lagstiftarens sida ansetts nödvändigt 

att vidare definiera vad kränkande behandling är utan det avgörande är om ett beteende 

kränker en elevs person.29

 

3. Ansvar, åtgärder och myndighetskontakter 

 

3.1 Ansvarsfördelning 

I detta avsnitt kommer vi att utreda vem som har ansvaret för arbetet mot kränkande 

behandling. Vi inleder med en redogörelse för vilken betydelse skolplikten har för ansvaret 

över eleverna samt hur långt vårdnadshavarens tillsynsansvar sträcker sig och när kommunens 

ansvar över barnen tar vid.  

 

 

 

                                                 
24 Proposition 2005/06:38 s. 22 ff. 
25 Proposition 2005/06:38 s. 109. 
26 Proposition 2005/06:38 s. 1. 
27 Proposition 2005/06:38 s. 20. 
28 Proposition 2005/06 s. 26. 
29 SOU 2004:50 s. 165 ff. 
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3.1.1 Tillsynsansvar över eleverna 

I Sverige har vi obligatorisk skolplikt för barn och ungdomar mellan sju och 16 år och 

ansvaret för att eleven genomför den utbildning han/hon är berättigad till är delat mellan 

vårdnadshavarna och kommunen. Vårdnadshavaren har en skyldighet att se till så att barnet 

går till skolan enligt 3:11 SkolL. Om inte vårdnadshavaren gör allt som rimligen kan krävas 

för att se till så att barnet går till skolan kan vite utdömas enligt 3:16 SkolL. Eftersom 

skolgången inte endast är en skyldighet utan även en rättighet har kommunen enligt 3:13 

SkolL det övergripande ansvaret att se till så att eleverna fullgör utbildningen. Kommunen har 

en skyldighet att anpassa skolgången så att varje enskild elev får den utbildning den är 

berättigad till enligt 3:1, 2 st. SkolL. Enligt 10:3 SkolL kan särskild undervisning anordnas i 

elevens hem eller liknande om inte eleven kan närvara i skolan.30 Skolan ansvarar 

tillsammans med vårdnadshavarna för barnens uppfostran och personliga utveckling.31

 

Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet inte skadar någon annan, men då barnet befinner sig i 

skolan övergår ansvaret över barnet på kommunen. Tillsynsansvaret ligger då på personalen 

och vårdnadshavaren ansvarar inte längre för eventuella skador som barnet tillfogar annan.32 I 

och med skolplikten övertar alltså skolan tillsynsansvaret över eleverna från vårdnadshavarna, 

vilket gör att skolpersonalen ansvarar för eleverna såväl på lektionerna som på rasterna.33 

Enligt förarbetena till Kränkningslagen sträcker sig även skolans ansvar till vad som händer 

eleverna på väg, till och från skolan. Det yttersta ansvaret vilar på kommunen eftersom det 

stadgas i 1:4 SkolL att kommunen ansvarar för skolverksamheten.34  

  

3.1.2 Ansvaret för att motverka kränkande behandling   

Kränkningslagen ska ses som en inskärpning i skolans tidigare ansvar för att skydda elever 

från kränkande behandling.35 Enligt 5 § Kränkningslagen är kommunen skyldig att se till att 

det bedrivs ett målinriktat arbete för att skydda alla elevers lika rättigheter samt motverka all 

form av diskriminering och kränkande behandling. Enligt 7 § Kränkningslagen är det 

kommunen, eller den kommunen bestämmer, som ska vidta alla åtgärder som skäligen kan 

krävas för att både förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. I 1:2 

                                                 
30 Erdis Mare, 2004, Juridik för pedagoger, s. 17 ff. 
31 Proposition 2005/06:38 s. 25. 
32 Erdis Mare, 2004, s. 28. 
33 Skolverket, 2002, Tillsyn av kränkande behandling: en redovisning från Skolverkets tillsyn av grundskolan 
2000-2001, s. 10. 
34 SOU 2004:50 s. 174. 
35 SOU 2004:50 s. 169. 
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SkolL stadgas att all personal inom skolan är skyldiga att aktivt motverka alla typer av 

kränkande behandling.  

 

I Lpo94 stadgas att rektorn på skolan har ett övergripande ansvar men att även lärare och 

övrig personal har en skyldighet att motverka kränkande behandlingar. Där framgår även att 

skolverksamheten skall vara uppbyggd med utgångspunkt i de demokratiska värderingarna 

och principen om alla människors lika värde. Alla som arbetar i skolan ska medverka till att 

utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför 

den närmaste gruppen, aktivt motverka trakasserier och förtryck samt visa respekt för den 

enskilda individen. Läraren ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta 

nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. 

Rektorn ansvarar för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans 

handlingsprogram för att förebygga och motverka kränkande behandling.  

 

3.1.3  Sammanfattning 

Kommunen är huvudman för skolverksamheten och eleverna måste närvara i undervisningen 

vilket gör att kommunen måste kunna garantera elevernas trygghet och säkerhet. Skolplikten 

får även följden att den verksamhet som bedrivs i skolan är att betrakta som 

myndighetsutövning.36 Vårdnadshavarna tillsammans med kommunen ansvarar för att barnet 

får den grundläggande utbildningen eleven har rätt till. Vårdnadshavarna lämnar över 

tillsynsansvaret över barnet under den tid barnet är i skolan. Ansvaret sträcker sig till och från 

skolan och det är kommunen som har det yttersta ansvaret för elevernas trygghet och för att 

motverka kränkande behandling. Kommunen kan dock delegera ansvar till rektor som har ett 

övergripande ansvar för elevernas trygghet i skolan. Alla lärare och övrig personal på skolan 

har ett ansvar var för sig att motverka kränkande behandling.  

 

3.2 Åtgärder mot kränkande behandling  

I följande avsnitt kommer de åtgärder som måste vidtas för att motverka kränkande 

behandling redovisas. I de författningar som reglerar skolan stadgas övergripande 

bestämmelser som reglerar kränkningsarbetet. Detaljreglering för hur den enskilda skolan ska 

uppmärksamma och motverka kränkande behandling i specifika fall har lagstiftaren till stor 

del lämnat över på kommunen.   

                                                 
36 För en utförligare definition av begreppet myndighetsutövning se rubriken 4.1.4.2 ”Myndighetsutövning”. 
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3.2.1 Skolverkets anvisningar 

Skolverket ger skolorna anvisningar angående hur de bör arbeta med exempelvis kränkande 

behandling. På varje skola ska det finnas en väl fungerande strategi för hur skolan ska agera. 

Strategin bör vara uppbyggd på identifiering, åtgärder samt uppföljning och utredning av 

insatta åtgärder. Skulle inte de insatta åtgärderna vara verkfulla ska dessa intensifieras eller 

ändras. Den interna kompetensen på skolan kanske inte är tillräcklig utan extern kompetens 

kan behövas i arbetet mot den kränkande behandlingen. Åtgärdsprogram och 

elevvårdskonferenser är värdefulla verktyg i arbetet mot kränkande behandling.37

 

3.2.2 Elevvårdskonferenser 

I 3:3 Grundskoleförordningen (1994:1194) stadgas att en elevvårdskonferens ska finnas för 

behandling av elevvårdsärenden. Om det framkommer att en elev behöver särskilda 

stödåtgärder ansvarar rektorn för att ett åtgärdsprogram utarbetas, men eleven och dess 

vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid upprättandet. Skolförfattningarna ger inga 

anvisningar om under vilka förutsättningar en elevvårdkonferens ska utformas utan det är upp 

till varje skola att avgöra.38 Exempel på elevvård kan vara att lösa problem som uppstått eller 

se till så att inte problem uppstår för eleven.39  

 

3.2.3 Utvecklingssamtal 

Enligt Lpo94 och Grundskoleförordningen ska utvecklingssamtal mellan lärare, elev och 

vårdnadshavare hållas en gång per termin. Utvecklingssamtalen kan vara ett forum för att få 

reda på om eleven känner sig kränkt. Läraren ska dessutom fortlöpande informera föräldrarna 

om hur elevens situation i skolan ser ut. Genom samtal i allmänhet och utvecklingssamtal i 

synnerhet kan situationen på skolan i stort samt den enskilde elevens situation komma lärare 

och annan personal till känna.40  

 

 

 

 

 

                                                 
37 Skolverket, 2002, s. 16 ff. 
38 Herlin Agneta och Munthe Bo, 2005, En tryggare skola - regler och förebyggande arbete mot våld och 
mobbning, s. 154 ff. 
39 Erdis Mare, 2004, s. 58. 
40 Skolverket, 2002, s. 12. 
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3.2.4 Utredningsansvar 

Känslan av att vara kränkt är subjektiv och skolan måste ta denna på allvar och utreda.41 Om 

rektor eller annan personal på skolan får reda på att kränkningar förekommer ska detta utredas 

oavsett om kränkningen uppmärksammats genom anmälan eller på annat sätt enligt 8 § 

Kränkningslagen. Utredningen ska göras omedelbart och stor hänsyn ska tas till den kränkte. 

Även mer ”tillfälliga” kränkningar ska tas på stort allvar.42 Den kränkande behandlingen ska 

dock ha skett i samband med skolans verksamhet.43  

 

Rektorn har enligt Kränkningslagen ett uttryckligt ansvar att utreda påtalad kränkande 

behandling samt vidta alla de tänkbara åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda 

situationen. Om någon i verksamheter åsidosätter lagens bestämmelser kan ett skadestånd 

komma att åläggas kommunen.44 Skadeståndsbestämmelserna redovisas mer ingående i 

senare avsnitt. 

 

3.2.5 Likabehandlingsplan  

På varje skola ska en likabehandlingsplan mot kränkande behandling finnas enligt 6 § 

Kränkningslagen. Syftet med denna är att motverka diskriminering och annan kränkande 

behandling samt gynna principen om alla människors lika värde. I likabehandlingsplanen ska 

alla planerade åtgärder redovisas och planen ska ses över varje år. Skulle det framkomma att 

en elev utsätts för kränkande behandling ansvarar kommunen för att åtgärder snabbt sätts in 

som förhindrar att detta beteende fortgår. Lagstiftaren menar att det är viktigt att såväl elever 

som vårdnadshavare är involverade i upprättandet och uppföljningen av 

likabehandlingsplanen. Kravet på en likabehandlingsplan är ett komplement till diverse 

förbudsbestämmelser samt ett sätt att stärka skolornas värdegrundsarbete. Varje enskild 

verksamhet ska utarbeta sin egen likabehandlingsplan så att den är tillämplig på den egna 

verksamheten. Även fast Skolverket ger ut riktlinjer är det upp till varje enskild skola att 

bestämma innehållet i likabehandlingsplanen. Denna ska hållas levande och aktuell och 

integreras i den övriga verksamheten. Varje likabehandlingsplan bör innehålla en översikt 

över de insatser som behöver göras samt en aktiv plan för hur arbetet med att förebygga och 

förhindra kränkande behandling skall genomföras under det kommande året. Det bör även 

                                                 
41 Skolverket, 2002, s. 11. 
42 SOU 2004:50 s. 173 f. 
43 Proposition 2005/06:38 s. 86. 
44 Proposition 2005/06:38 s. 1. 
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finnas en förteckning över hur akuta fall ska lösas.45 Riktlinjer för hur likabehandlingsplanen 

ska utformas utarbetas i skrivandets stund av de olika ombudsmännen som har tillsynsansvar 

enligt Kränkningslagen.46

 

3.2.6 Kvalitetsredovisning  

Kommunen och skolan ska även upprätta en kvalitetsredovisning där tidigare arbete följs upp 

och redovisas.  Kommunen gör en kvalitetsredovisning med underlag i de olika 

verksamheternas kvalitetsredovisningar. Om inte målen uppfylls exempelvis angående 

kränkande behandling måste planerade åtgärder för att uppfylla målen redovisas. Det är 

viktigt att hålla isär kvalitetsredovisningarna och likabehandlingsplanerna. 

Kvalitetsredovisningarna används för att mäta uppfyllelsen av vissa kvalitetsområden. En 

likabehandlingsplan däremot används i förebyggande arbete och för upprättande av rutiner vid 

akuta fall. Likabehandlingsplanen bör dock tas i beaktande vid skolans och kommunens 

kvalitetsredovisningar.47  

 

3.2.7 Disciplinära åtgärder för elever som kränker andra elever     

Av de författningar som reglerar skolan är det endast i Grundskoleförordningen det finns 

anvisningar gällande hur en elev som missköter sig ska behandlas. I 6:9 GrF stadgas att en 

elev som missköter sig får utvisas från återstoden av lektionen eller kvarhållas i skolan högst 

en timme efter skoldagens slut. Enligt 6:9 och 6:10 GrF ska en elev som missköter sig först 

och främst få en tillsägelse med en uppmaning att ändra sitt beteende. Skulle inte detta hjälpa 

ska vårdnadshavarna kontaktas och nästa steg är att hänskjuta ärendet till rektor som 

behandlar ärendet på en elevvårdkonferens. Vårdnadshavare ska åter kontaktas och orsakerna 

till elevens uppträdande utredas. Skulle inte detta lyckas är sista steget att överlämna ärendet 

till skolstyrelsen som ska besluta om åtgärder.48 Eftersom det föreligger skolplikt är det inte 

tillåtet att stänga av en elev från undervisningen som en disciplinär påföljd. Däremot kan 

utbildningen anpassas efter elevens individuella behov i form av hemundervisning eller 

liknande. Arbetsmiljölagen är underordnad Skollagen varpå en avstängning med hänvisning 

till arbetsmiljön inte är tillämplig.49

 

                                                 
45 Proposition 2005/06:38 s. 88 ff. 
46 Arrhenius Lars, Barn- och elevombud för likabehandling på Skolverket. 
47 Proposition 2005/06:38 s. 87 ff. 
48 Proposition 2005/06:38 s. 37 f. 
49 Erdis Mare, 2004, s. 69 f. 
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3.2.8 Sammanfattning 

Elevvårdskonferenser, åtgärdsprogram och utvecklingssamtal är viktiga verktyg för att 

komma tillrätta med den kränkande behandlingen. Det föreligger ett utredningsansvar som 

innebär att personalen på skolan har en skyldighet att utreda ett kränkningsärende så snart det 

kommer dem till känna. På varje skola ska en likabehandlingsplan finnas där alla planerade 

åtgärder mot kränkande behandling redovisas. En kvalitetsredovisning ska även upprättas där 

tidigare arbete följs upp och redovisas.   

 

3.3 Kontakt med andra myndigheter 

I följande avsnitt redovisas när en anmälan ska göras till Socialnämnden, Arbetsmiljöverket 

eller Polismyndigheten. Skolverksamheten är underordnad tillsyn av bland annat Skolverket 

varpå även detta skall redovisas.    

 

3.3.1 Anmälan  

Enligt 2 § AMF har rektorn att avgöra om ett kränkningsärende skall anmälas till 

Arbetsmiljöverket eller inte. Ett allvarligt ärende som underlåts att anmälas eller en anmälan 

som inkommer för sent medför böter. En anmälan ska ha inkommit till Arbetsmiljöverket 

inom två dygn, annars riskerar rektorn för skolan böter.50

 

Det är inte bara till Arbetsmiljöverket en eventuell anmälan ska göras. Samtliga brott som en 

person under 18 år begår ska anmälas till Socialnämnden. Enligt 14:1 1st. SoL bör var och en 

anmäla när ett barn far illa, men det föreligger inte någon anmälningsplikt. Enligt 2 st. 

däremot framgår att skolan och andra myndigheter har en skyldighet att anmäla till 

Socialnämnden när ett barn far illa. Den som åsidosätter detta ansvar kan dömas till 

disciplinansvar eller tjänstefel enligt 20:1 Brottsbalken (1962:700).51 Anmälningsskyldigheten 

till Socialnämnden inträder alltså redan vid misstanke om att ett barn far illa. Sedan en 

anmälan gjorts är det Socialnämndens uppgift att göra en utredning huruvida de behöver 

ingripa eller inte. Anmälningsskyldigheten är absolut och de som enligt 14:1 2 st. SoL har en 

anmälningsskyldighet har även en uppgiftsskyldighet till Socialnämnden då ärendet ska 

utredas.52   

 

                                                 
50 Herlin Agneta och Munthe Bo, 2005, s.20 f. 
51 Herlin Agneta och Munthe Bo, 2005, s. 22 ff. 
52 Erdis Mare, 2004, s. 62 f. 
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Skolledningen har alltså att ta ställning till hur pass allvarlig situationen är och om en 

eventuell anmälan skall göras, anmälningsplikten beror således på situationen. Om 

exempelvis rektorn inte anser att en anmälan är nödvändig men den anställde är av en annan 

åsikt måste en anmälan göras av den anställde. Detta framgår av 14:1, 14:2, 14:4 SoL. Skulle 

ytterligare händelser inträffa efter det att en anmälan lämnats in måste en ny anmälan göras. 

Enligt 23:6 BrB är det endast vid vissa pågående brott som en anmälningsskyldighet 

föreligger. Det finns alltså inte någon skyldighet att polisanmäla redan avslutade brott.53

 

3.3.2 Tillsyn 

Justitieombudsmannen (JO) övervakar så att myndigheter, förvaltningar och tjänstemän följer 

de lagar och förordningar som finns. JO granskar kommun, rektor, enskilda lärare osv. 54 

Statens skolverk är dock den centrala tillsynsmyndigheten för skolan. 55 Skolverket ska enligt 

sin instruktion (1991:1121) se till så att de lagar och förordningar riksdag och regering 

beslutat om följs. Kommunen ska i sin tur se till så att skolan följer de bestämmelser som 

reglerar skolverksamheten. Problem ska i första hand lösas av skolledningen och personalen 

på skolan och i andra hand av kommunen. Skulle kommunen brista i ansvar och missköta sig 

kan Skolverket eller JO göra en anmälan till regeringen.56 Jämställdhetsombudsmannen, 

Handikappombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen mot 

diskriminering på grund av sexuell läggning samt Skolverket ska ha tillsynsansvaret och se till 

så att Kränkningslagens ändamål efterlevs enligt 16 § Kränkningslagen. På skolverket finns 

en barn- och elevombudsman för likabehandling som arbetar med de frågor som inte täcks av 

de övriga ombudsmännens områden. Barn- och elevombudet för likabehandling företräder 

eleverna samt ansvarar för att deras lagliga rätt tillvaratas.57 Kommunen har en skyldighet att 

tillhandahålla information till dessa myndigheter i ett tillsynsärende och ombuden kan komma 

att föra en elevs talan vid en eventuell rättegång.58

 

Då skolverket utövar tillsyn har de satt upp ett antal punkter som de kontrollerar om skolorna 

följer för att motverka att kränkande behandling uppstår. Dessa är att informera föräldrar och 

elever hur skolan arbetar mot mobbning, utbilda kamratstödjare, ha återkommande tjej- och 

                                                 
53 Herlin Agneta & Munthe Bo, 2005, s. 139 ff. 
54 Boquist Emil, Johansson Niklas och Åborg Ylva, 2003, Elevrätt – en bok om elevers rättigheter, s. 111. 
55 Erdis Mare, 2004, s. 34. 
56 Erdis Mare, 2004, s. 83 f. 
57 Proposition 2005/06:38 s. 2.  
58 Proposition 2005/06:38 s. 115. 
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killgrupper, erbjuda faddrar, utbilda elevskyddsombud, organisera samt utbilda skolans 

personal till mentorer, vakter samt antimobbningsteam.59

 

Skolverket tillsammans med de övriga ombudsmännen utarbetar för närvarande riktlinjer och 

allmänna råd för hur skolorna ska arbeta mot kränkande behandling enligt Kränkningslagen.60

 

Införandet av en likabehandlingsplan, ett barn- och elevombud för likabehandling på 

Skolverket, tydliga regler kring bevisbördan vid påtalad kränkning samt skadeståndstalan 

tillsammans med diverse förbudsbestämmelser utgör en preventiv helhet för att förebygga 

mobbning i skolorna.61

 

3.3.3 Sammanfattning 

Om kränkningarna är av en viss grad måste andra myndigheter involveras. Skolledningen har 

alltså att ta ställning till om en eventuell anmälan skall göras till Arbetsmiljöverket, 

Socialnämnden eller Polismyndigheten. Till Socialnämnden ska samtliga brott som en person 

under 18 år begår anmälas och alla som arbetar inom skolan har en skyldighet att anmäla till 

Socialnämnden vid misstanke om att ett barn far illa. Skolverket är den centrala 

tillsynsmyndigheten för skolan. På skolverket finns ett Barn- och elevombud för 

likabehandling som företräder eleverna samt ansvarar för att deras lagliga rätt tillvaratas. 

 

3.4 Jämförande analys gällande skolans åtgärder före och efter Kränkningslagens 

ikraftträdande  

 

3.4.1 Före Kränkningslagens ikraftträdande 

Innan Kränkningslagens tillkomst återfanns de bestämmelser som uttryckligen reglerade 

kränkningar i skolan i SkolL och Lpo94. I 1:2 SkolL anges att alla som verkar inom skolan 

aktivt ska motverka alla typer av kränkande behandling och i Lpo94 finns reglerat att alla som 

verkar inom skolan måste vidta åtgärder för att motverka kränkande behandling. I dessa lagar 

finns ingen reglering om att skolan omedelbart måste utreda ett ärende så snart personalen får 

vetskap om kränkningen. Innan Kränkningslagens tillkomst fanns bestämmelser i Lpo94 om 

att en handlingsplan skulle upprättas på varje skola. I handlingsplanen skulle redovisas hur 

                                                 
59 Skolverket, 2002, s. 8. 
60 Arrhenius Lars, Barn- och elevombud för likabehandling på Skolverket. 
61 Proposition 2005/06:38 s. 133. 
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skolan skulle arbeta med att förebygga och uppmärksamma kränkande behandling samt vilka 

rutiner och förhållningssätt som fanns vid uppdagad kränkande behandling. 

 

3.4.2 Efter Kränkningslagens ikraftträdande 

Numera finns samtliga bestämmelser angående kränkande behandling samlade i 

Kränkningslagen vilket gör att lagstiftningen på området blivit mer samlad. Även kommunens 

ansvar framgår tydligare i Kränkningslagen. Kommunen har nu liksom tidigare, det yttersta 

ansvaret för skolverksamheten och att de bestämmelser som reglerar kränkande behandling 

uppfylls. Enligt Kränkningslagen måste ett ärende omedelbart utredas då det kommer 

personalen till känna. 

 

I Kränkningslagen finns reglerat att det på skolverket ska finnas en barn- och elevombudsman 

för likabehandling. Denna ombudsman har i uppgift att företräda eleverna samt se till så att 

deras lagliga rätt tillvaratas. Ombudsmannen kan även komma att föra en elevs talan vid en 

eventuell rättegång. 

 

3.4.3 Skillnader före och efter Kränkningslagens ikraftträdande  

Den tidigare handlingsplanen har ersatts av en likabehandlingsplan. Det är svårt att jämföra 

handlingsplanen med likabehandlingsplanen eftersom det är mycket upp till skolorna själva 

att utforma dessa planer trots Skolverkets riktlinjer. En viktig skillnad är att skolorna nu 

omedelbart måste utreda när de får kännedom om att en elev blir kränkt. Möjligheten för 

kränkta elever att vända sig till en ombudsman och få juridisk hjälp i domstol fanns inte i de 

tidigare bestämmelserna som reglerar kränkningar i skolan. 

 

Bestämmelserna som reglerar kränkningar i skolan i SkolL och Lpo94 är givetvis fortfarande 

gällande rätt men bestämmelserna i Kränkningslagen är mer konkreta och specifika varpå 

främst Kränkningslagen är tillämplig vid kränkningar i skolan. 
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4. Skadestånd  
I detta avsnitt redovisas först några allmänna skadeståndsrättsliga definitioner, sedan 

presenteras de skadeståndsbestämmelser enligt Skadeståndslagen och Kränkningslagen som 

har relevans för detta arbete. Slutligen görs en jämförelse mellan de båda lagarnas tillämpliga 

skadeståndsbestämmelser.  

 

4.1 Allmänt 

Ett skadestånd kan sägas ha dubbla funktioner. Dels har det ett reparativt syfte och dels har 

det ett preventivt syfte. Risken för att bli skadeståndsskyldig ska avhålla människor från att 

agera på ett icke önskvärt sätt. Skadeståndslagen är subsidiär i förhållande till 

Kränkningslagen.62

 

4.1.2 Skadeståndsrättsliga definitioner 

 

4.1.2.1 Olika skadetyper 

• Ekonomisk skada är ekonomiska förluster av olika slag, t.ex. kan det röra sig om 

kostnader och inkomstförluster. När en ekonomisk skada ersätts är tanken att den 

skadelidande ska försättas i samma ekonomiska situation som om skadan aldrig 

inträffat.63  

• Ideella skador är icke- ekonomiska skador.64 Det kan vara psykiska eller fysiska 

skador i samband med personskador t.ex. smärtor efter ett benbrott.65 En form av 

ideella skador är kränkning av en persons integritet, d.v.s. ett handlande som medför 

den skadelidande psykiskt lidande och påverkar personen negativt.66  

• Rena förmögenhetsskador är skador som uppkommit utan att någon lidit person- eller 

sakskada.67  

• Personskada är fysiska skador på människokroppen, så som brutna ben, avhuggna 

lemmar och även dödsfall.68 

• Sakskador är, precis som det låter, skador på både fast egendom och på lösa saker. Det 

kan röra sig om sönderslagna saker, fläckade kläder och repad lack på cyklar.69 Som 
                                                 
62 Proposition 2005/06:38 s. 109 f. 
63 Proposition 2005/06:38 s. 109. 
64 Proposition 2005/06:38 s. 109 f. 
65 Hellner Jan och Johansson Svante, 2005, s. 379. 
66 Proposition 2005/06:38 s. 109 f. 
67 Hellner Jan och Johansson Svante, 2005, s. 66. 
68 Hellner Jan och Johansson Svante, 2005, s. 98. 
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framgår är även rent estetiska skador, vilka inte minskar sakers brukbarhet, att räkna 

som sakskador. T.o.m. förlust av egendom, även om den är tillfällig, är att räkna som 

sakskada.70  

 

4.1.2.2 Culpabedömning och olika ansvarstyper 

• Culpa kan översättas med vållande. Begreppet vållande kan i sin tur innebära både 

uppsåt eller oaktsamhet. Med culpabedömning åsyftas den grad av oaktsamhet vilket 

medför skadeståndsskyldighet.71 

 

• Strikt ansvar är sådant ansvar som är helt oberoende av culpa.72 

 

• Principalansvar innebär att arbetsgivaren ansvarar för arbetstagarens vållande.73 

 

• Adekvat kausalitet innebär att en skada verkligen orsakats av en viss handling eller att 

skadan orsakats av underlåtenhet att handla.74 I skolverksamheten skulle detta t.ex. 

kunna innebära att en elev som blivit kränkt också fått en skada av kränkningen. Ett 

vållande i sig är inte tillräcklig för att skadan ska anses vara adekvat. En slumpmässig 

skada, även om ett vållande föreligger, beskrivs i nordisk doktrin som att den vållande 

orsakat skadan men på ett inadekvat sätt. För att en person ska kunna bli 

skadeståndsskyldig måste adekvat kausalitet föreligga.75 Först undersöks om en viss 

handling inneburit en nödvändig betingelse för att skadan uppkommit. Sedan ska 

undersökas om betingelsen är relevant, dvs. adekvat i sammanhanget.76  

 

4.1.3 Vilka skador kan uppkomma vid kränkningar? 

Kränkningar kan leda till olika skador. Om kränkningarna tar sig uttryck i misshandel leder 

detta allt som oftast till olika sorters personskador. Dessa skador är lätta att få in i de 

skadeståndsrättsliga begreppen. Förstörelse av den kränktes saker är att räkna som sakskada 

och inte heller detta skadeståndsbegrepp brukar vålla några problem. Ersättning för båda 

                                                                                                                                                         
69 Hellner Jan och Johansson Svante, 2005, s. 98. 
70 Hellner Jan och Johansson Svante, 2005, s. 98. 
71 Hellner Jan och Johansson Svante, 2005, s. 123. 
72 Hellner Jan och Johansson Svante, 2005, s. 96. 
73 Hellner Jan och Johansson Svante, 2005, s. 154. 
74 Schultz Mårten, ”Om skadestånd vid mobbning” i JT 2001/02, s. 922 f.  
75 Hellner Jan och Johansson Svante, 2005, s. 203. 
76 Schultz Mårten, JT 2001/02, s. 922 f. 
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dessa skadetyper brukar normalt utgå, ofta från skadevållaren själv, men problematiken 

uppkommer vid ideella skador. Ska ersättning för själva lidande utgå och hur ska dessa skador 

styrkas av den skadelidande?77 Enligt vår mening kan problemet med ersättningar för ideella 

skador överkommas när Kränkningslagen tillämpas, se vidare avsnitt 4.3. 

 

4.1.4 Ansvar enligt 3:2 SkL  

I 3:2 SkL finns huvudbestämmelsen om det allmännas skadeståndsansvar. Denna 

bestämmelse är generösare än de andra ansvarstyperna mot den skadelidande eftersom 

ersättning för rena förmögenhetsskador kan utbetalas även om en icke-brottslig gärning lett 

till skadan.78 Om skadestånd för skada enligt 3:2 SkL ska utgå måste vissa kriterier vara 

uppfyllda. Dels ska fel eller försummelse ha vållat skadan och dels måste skadan ha 

uppkommit vid myndighetsutövning.  

 

4.1.4.1 Fel eller försummelse 

”Fel eller försummelse” innebär att skadan vållats genom uppsåt eller oaktsamhet. 79 Allmänt 

om vållandebegreppet kan sägas att en objektiv bedömning ska göras av om det föreligger ett 

vållande eller inte. Ingen hänsyn ska tas till vad personalen som orsakat skadan kan tänkas 

åberopa för ursäkter.80 Det avgörande ur skadeståndssynpunkt är vad en enskild har att 

rimligen förvänta sig av det allmänna. Har inte det allmänna uppfyllt rimliga krav anses ”fel 

eller försummelse” föreligga.81 För att se vilka krav som rimligen kan ställas på skolor var, 

innan Kränkningslagens tillkomst, en central bestämmelse det som återfinns i 1:2 SkolL.82 

Culpabedömningen blir speciell då det allmännas oaktsamhet ska utredas. Detta för att det 

allmännas verksamhet är så styrt och normsatt i lagar och författningar.83  

 

4.1.4.2 Myndighetsutövning 

Myndighetsutövning är beslut och åtgärder från det allmännas sida vilka utgör ett sätt för 

samhället att utöva sin rättmätiga makt över medborgarna. Det specifika är den enskildes 

beroendeställning till myndigheten i fråga. Att skadan ska ha vållats ”vid” 

myndighetsutövning innebär att den enbart behöver stå i ett visst sammanhang med 

                                                 
77 Schultz Mårten, JT 2001/02, s. 916 ff. 
78 Schultz Mårten, JT 2001/02, s. 918. 
79 Hellner Jan och Johansson Svante, 2005, s. 123. 
80 Bengtsson Bertil, 1996, s. 57. 
81 Proposition 2005/06:38 s 44. 
82 NJA 2001:755, s. 788. 
83 Schultz Mårten, JT 2001/02, s. 915. 
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myndighetsutövningen. Handlandet ska ha ett visst samband med en åtgärd eller ett beslut 

som inneburit utövning av en offentlig myndighet. Agerandet från en myndighets sida kan 

vara ett led i myndighetsutövningen men de kan också bara vara tidsmässigt nära själva 

myndighetsutövningen.84 I skolverksamhet är typisk myndighetsutövning t.ex. betygssättning 

eller disciplinära åtgärder. Undervisningen i sig är inte myndighetsutövning men den har ett 

nära samband med myndighetsutövningen och därmed är 3:2 SkL även då tillämplig. Om en 

skola inte ingriper då en elev blir kränkt anses eventuella fel begångna vid 

myndighetsutövning.85 Skada (kränkning) som skett vid undervisning i skolan har i praxis 

setts som vållade vid myndighetsutövning. 86  

 

4.1.5 Adekvat kausalitet 

Skadeståndsansvar för kommunen p.g.a. att en elev blivit kränkt i skolan har enbart prövats 

enligt en paragraf, 3:2 SkL, och i ett enda rättsfall, NJA 2001 s. 755. I detta fall har först en 

objektiv bedömning gjorts om huruvida eleven blivit kränkt eller ej. Men för att 

skadeståndsansvar enligt 3:2 SkL, vilket för övrigt var den enda paragrafen i 

Skadeståndslagen som prövades, ska kunna utdömas måste kränkningarna av eleven lett till 

skador på ett adekvat sätt.87 Denna adekvansbedömning har företagits enbart av tingsrätten.88 

Om en adekvansbedömning över huvud taget ska användas i fall som rör kränkningar i skolan 

är en fråga som inte tydligt besvarats av vare sig doktrin eller praxis. Därför har vi utgått från 

”vanliga” personskador i arbetet vad gäller denna fråga och vi anser att en 

adekvansbedömning är nödvändig.89

 

4.1.6 Andra ansvarstyper enligt Skadeståndslagen för kommunen 

Det allmänna har även i form av arbetsgivare ett principalansvar som regleras i 3:1 SkL. En 

förutsättning är dock att en anställds vårdslöshet kan styrkas. Det allmänna kan även hållas 

ansvarigt enligt 2:1 SkL vilket är den vanliga culparegeln. Rekvisitet för skadestånd i denna 

paragraf är ”vårdslöshet eller uppsåt” (jmf. med begreppet ”fel eller försummelse” i SkL 3:2).  

Denna regel kan komma att användas i fall då kommunens vårdslöshet inneburit att t.ex. en av 

kommunen anställd orsakar skada p.g.a. att denne fått för lite utbildning eller annars är 

olämplig för arbetet. Om vi implementerar 2:1 SkL till skolan och till ett fall där en elev blivit 
                                                 
84 Bengtsson Bertil, 1996, s. 39 ff. 
85 SOU 2004: 50 s. 68 ff. 
86 NJA 2001 s. 755 s. 787.   
87 NJA 2001 s. 755 s. 770 ff. 
88 NJA 2001 s, 755, s.775. 
89 Se vidare Hellner Jan och Johansson Svante, 2005, s. 199 ff. 
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kränkt skulle bedömningen kunna komma att handla om kommunen agerat vårdslöst då de 

inte tillhandahållit utbildning till lärare om hur kränkningssituationer bland elever ska lösas på 

bästa sätt. Detta kan jämföras med 3:2 SkL där vårdslösheten kan handla om ifall skolan 

handlat oaktsamt då de inte ingripit eller då de agerat på ett felaktigt sätt då kränkningar 

förekommit.90  

 

Kommunen är ansvarig för alla beslut skolans personal tagit, eller borde ha tagit, i ett specifikt 

fall. 91 Oaktsamheten behöver inte knytas till en bestämd person, s.k. anonyma fel. Även flera 

mindre fel eller försummelser som inte var och en för sig är skadeståndsgrundande kan utgöra 

en skadeståndsgrundade oaktsamhet om de orsakats av flera anställda tillsammans, s.k. 

kumulerade fel. 92

 

 I den offentliga verksamheten måste man räkna med vissa ofullkomligheter och det skulle bli 

ohållbart om varje liten felaktighet skulle kunna leda till skadeståndsansvar. De allmänna 

skadeståndsrättsliga principerna om vållande och adekvat kausalitet är ett skydd mot ett alltför 

långtgående skadeståndsansvar för det allmänna. Ändringarna i. o. m. 1989 års 

skadeståndsreform syftade till att ta sikte på bedömningen om en viss sorts handlande var att 

se som skadeståndsberättigat. Själva begreppen fel och försummelse har inte ändrats.93

 

4.1.7 Kränkningsbestämmelse   

2:3 SkL är den enda paragrafen i Skadeståndslagen som uttryckligen reglerar 

skadeståndsansvar p. g. a. kränkning. För att denna paragraf ska bli tillämplig så måste 

kränkningen vara allvarlig och kränkningen måste också ha skett genom brott. När elever 

kränker andra elever på ett sätt som är brottsligt, t.ex. genom att misshandla, skulle även 

denna paragraf kunna tillämpas. Ett eventuellt skadestånd skulle dock inte utkrävas från 

kommunen utan från skadevållaren själv. Problemet är att kränkningar inte alltid är av 

brottslig beskaffenhet. ”Utfrysning” ur gemenskapen är att räknas som kränkande behandling 

men detta handlande är inte brottsligt. Syftet med uppsatsen är dock inte att utreda 

kränkningar vilka är av brottslig karaktär och därför kommer inte detta utredas vidare. 

 

 
                                                 
90 Schultz Mårten, JT 2001/02, s. 915 ff. 
91 SOU 2004:50 s. 174. 
92 Bengtsson Bertil, 1996, s. 57. 
93 Bengtsson Bertil, 1996, s. 63 f. 

 23



4.1.8. Bevisbördan 

Bevisbördan ligger enligt SkL på den skadelidande.94 Denne ska styrka att kommunen agerat 

vårdslöst och inte gjort allt som skäligen kan krävas. I fall då det är svårt att bevisa att en 

skada orsakats av en viss handling har dock lägre beviskrav uppställts. Det ska framstå som 

klart mer sannolikt att den skadelidandes version av händelseförloppet stämmer än 

skadevållarens.95

 

4.2 Kränkningslagens skadeståndsbestämmelser  

Om de regler och skyldigheter som skolan och dess personal har enligt 6 till 14 § § 

Kränkningslagen inte följs kan kommunen bli skadeståndsansvarig gentemot eleven enligt  

15 §. I 6 § stadgas att det ska finnas en likabehandlingsplan där arbetet för att motverka 

diskriminering och annan kränkande behandling redovisas. I 7 § framgår att huvudmannen 

ska vidta åtgärder för att förhindra kränkande behandling och i 8 § framgår att huvudmannen 

omedelbart måste utreda ärendet om det kommer till känna att någon utsätts för kränkande 

behandling samt vidta de åtgärder som skäligen kan krävas. 9-14 § § Kränkningslagen är inte 

av betydelse för vår uppsats då de behandlar diskriminering och personalens kränkningar av 

elever.  

 

Enligt 15 § ska skadeståndet dels utbetalas p.g.a. kränkning av en elev, dels kan även annan 

skada som orsakats av skolans åsidosättning ersättas. För att ett skadestånd för ”kränkning i 

andra fall än diskriminering” ska utgå får kränkningen inte vara ringa. Detta för att vissa 

föräldrar inte ska kunna utnyttja regeln om kränkningsersättning och ställa orimliga krav på 

relativt oskyldiga handlingar.96 Enligt Kränkningslagen behöver dock inte kränkningarna vara 

av samma allvarliga karaktär som enligt 2:3 SkL men de måste vara av betydelse för att 

skadestånd ska utgå. På detta sätt ersätts inte mer bagatellartade handlingar, men dessa skall 

ändå motarbetas av skolorna. Anledningen till att kränkningarna inte behöver vara av samma 

allvarliga karaktär som i 2:3 SkL beror på att barn och ungdomar spenderar en stor del av sina 

liv i skolan och skolan har tillsammans med föräldrarna en fostrande roll. Det är därför viktigt 

att inte en rå miljö accepteras eftersom elevernas självkänsla kan ta skada. 97  

 

                                                 
94 SOU 2004:50  s. 69. 
95 NJA 1993 s. 764 s. 775. 
96 Proposition 2005/06:38 s. 112 f. 
97 Proposition 2005/06:38 s. 112 ff. 
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Enligt lagstiftaren är skadeståndet p.g.a. kränkning inte en kompensation för ekonomiska 

förluster utan ett sätt för en kränkt person att få upprättelse. Skadeståndet ska också hjälpa 

personen att börja om efter en traumatisk upplevelse eller tid. Men även annan ersättning än 

kompensation för ideella skador är möjlig enligt Kränkningslagen. Detta för att kränkningar 

kan leda till person- och sakskador samt rena förmögenhetsskador. Därför anser lagstiftaren 

att det är viktigt att en möjlighet att kunna kompensera även dessa skador ska finnas.98  

 

4.2.1 Bevisbördan 

Bevisbördan i Kränkningslagen är omvänd. Den kränkte eleven måste enligt den 19 § först 

visa att han/hon blivit kränkt.99 Det ska räcka att en elev berättar för personalen på skolan att 

denne blivit kränkt.100 Detta ska förhindra att alltför bagatellartade handlingar ska drivas i en 

domstolsprocess. Därefter går bevisbördan över på huvudmannen. Huvudmannen ska enligt 

19 § visa att denne gjort allt som den skäligen kunnat för att förebygga eller förhindra den 

kränkande behandlingen. Om huvudmannen inte kan bevisa detta blir denne 

skadeståndsskyldig.101  

 

4.3 Jämförande analys av Kränkningslagen och Skadeståndslagen 

 

4.3.1 Skadeståndsbestämmelsernas tillämplighet 

I såväl Skadeståndslagen som Kränkningslagen är kommunen ansvarig för alla åtgärder som 

skolans personal vidtar eller underlåter att vidta. De paragrafer som skulle ha kunnat vara 

tillämpliga i Skadeståndslagen vid kränkningar i skolan var 2:1, 3:1 och 3:2. Vad gäller 

kränkningar i skolan är det dock endast 3:2 SkL som prövats.  I 2:1 SkL regleras det 

culpaansvar som innebär att den som orsakat annan skada ska ersätta denna. Som vi tidigare 

redovisat kan denna paragraf tillämpas på såväl den enskildes som det allmännas vållande. I 

3:1 SkL regleras såväl den privata arbetsgivarens som det allmännas principalansvar och i 3:2 

SkL regleras fel eller försummelse som skett i samband med myndighetsutövning.  

 

I Kränkningslagen är det endast 15 § som reglerar på vilka grunder skadestånd kan utgå. 

Skillnaden är alltså att 15 § Kränkningslagen enbart reglerar ersättning för kränkningar som 

det allmänna orsakat genom åsidosättande av sina skyldigheter. För att den elev som blivit 
                                                 
98 Proposition 2005/06:38 s. 109 ff. 
99  Proposition 2005/06:38 s. 122. 
100 Arrhenius Lars, Barn- och elevombud för likabehandling på Skolverket. 
101 Proposition 2005/06:38 s. 121 ff. 
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kränkt ska få skadstånd från den elev som kränker tillämpas Skadeståndslagens regler, t.ex. 

2:1 eller 2:3 SkL, än i dag. 

 

Skadeståndsskyldigheten enligt 3:2 SkL är vidare än i 3:1 SkL då även ren 

förmögenhetsskada som inte vållats genom brott ersätts. Skolverksamheten räknas som ”vid 

myndighetsutövning” varpå 3:2 SkL är att föredra eftersom fler skadetyper utan brott 

inblandade ersätts.  

 

Kränkning enligt Kränkningslagen behöver inte vara av samma allvarliga karaktär som i SkL. 

Detta för att det ska vara lättare för en elev att utfå skadestånd p.g.a. kränkning.  I likhet med 

3:2 SkL kan en elev enligt 15 § Kränkningslagen få ersättning för sak-, person- och 

förmögenhetsskador. Vid tillämpande av 3:2 SkL är det svårt att få ersättning för ideella 

skador i form av psykiskt lidande. Anledningen till detta är att det är svårt att bevisa ett 

psykiskt lidande och att skadan orsakats av en viss handling, adekvat kausalitet. I 15 § 

Kränkningslagen står ordet ”kränkning” med vilket underlättar för den skadelidande att få 

ersättning vid kränkningar. Tanken med ersättningen är att den kränkte ska få upprättelse.      

 

Enligt både Skadeståndslagen och Kränkningslagen är det alltså inte själva kränkningen som 

en elev utsätter en annan elev för som kommunen skadeståndsrättsligt ansvarar. Det som 

prövas i rätten är huruvida kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder för att motverka den 

kränkande behandlingen eller inte.  

 

Skadeståndslagen reglerar skadestånd i största allmänhet och måste därför kombineras med 

andra lagar, exempelvis SkolL. Kränkningslagen däremot reglerar endast diskriminering och 

annan kränkande behandling för sådan verksamhet som beskrivs i Skollagen. Detta innebär att 

det blivit mycket tydligare nu när både de bestämmelser som måste följas och 

skadeståndsbestämmelserna finns reglerade i samma lag. I 1:2 SkolL anges att samtlig 

personal i skolverksamheten har en skyldighet att motverka kränkande behandling samt att 

rektor och kommun har ett övergripande ansvar enligt 1:4 och 1:12 SkolL. Innan 

Kränkningslagens tillkomst kombinerades 3:2 SkL med 1:2 SkolL men numera behöver 

endast Kränkningslagen åberopas i skadeståndsfall gällande kränkande behandling i skolan.     

   

Om skadestånd enligt 3:2 SkL ska utgå ska fel eller försummelse ha vållat skadan och skadan 

måste ha uppkommit vid myndighetsutövning. Enligt 15 § Kränkningslagen blir kommunen 
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skadeståndsskyldig om de regler och skyldigheter som skolan och dess personal har enligt 6 

till 14 §§ inte följts. Skillnaden är att det i Kränkningslagen är mer specificerat än i de tidigare 

lagarna som reglerar skolverksamheten vad skolan måste göra för att undgå 

skadeståndsansvar. I och med att det är mer specificerat i Kränkningslagen vad skolan har för 

skyldigheter för att motverka kränkande behandling innebär det ett förtydligande för såväl 

skolan som eleven. Att veta vad begreppet ”fel eller försummelse” i Skadeståndslagen innebär 

är inte lätt för den enskilda. I Kränkningslagen däremot framgår det tydligt att skolan både 

måste förebygga, utreda och åtgärda kränkande behandling.  

 

Enligt Kränkningslagen behöver inte kränkningarna vara av samma allvarliga karaktär som i 

2:3 SkL för att skadestånd ska utgå. Kränkningarna får dock inte vara alltför ringa eftersom 

detta då skulle kunna utnyttjas vid relativt oskyldiga handlingar. 

 

4.3.2 Bevisbördan  

En väsentlig skillnad mellan Skadeståndslagen och Kränkningslagen är var bevisbördan 

ligger. I Skadeståndslagen ligger bevisbördan på den skadelidande och i Kränkningslagen 

tillämpas en omvänd bevisbörda. Enligt Kränkningslagen måste den skadelidande först visa 

att denne blivit kränkt. Därefter ska skolan visa att de vidtagit alla skäliga åtgärder för att 

förebygga eller förhindra den kränkande behandlingen. Om skolan inte kan visa att tillräckliga 

åtgärder vidtagits blir kommunen ersättningsskyldig. Den omvända bevisbördan har alltså 

inneburit en lättnad för eleven och ett större ansvar för skolan. I och med den omvända 

bevisbördan har skadeståndsfrågorna vad gäller kränkning närmat sig ett strikt ansvar. 

Kränkningarna får dock inte vara alltför ringa eftersom relativt oskyldiga handlingar då kunde 

bli föremål för domstolsprövning, vilket inte är syftet med lagen. Ett rent strikt ansvar 

föreligger inte heller eftersom skolan inte blir skadeståndsskyldig om de vidtagit alla åtgärder 

som rimligen kan krävas.    

 

En stor skillnad i och med Kränkningslagens tillkomst är utredningsansvaret i 8 §. Detta 

innebär att skolan måste utreda ett ärende så snart det kommer personalen tillkänna. Även 

innan Kränkningslagens ikraftträdande var skolan skyldiga att utreda ett kränkningsärende 

men det fanns ingen reglering om att utredningen skulle göras omedelbart. Detta kan 

underlätta för kränkta elever att få skadestånd om skolorna inte fullföljer sina skyldigheter 

enligt Kränkningslagen. 
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4.3.3 Adekvat kausalitet 

Enligt Skadeståndslagen måste adekvat kausalitet mellan kränkningen och skadan föreligga. 

Vi uppfattar att det enligt Kränkningslagen inte är nödvändigt med en adekvansbedömning. 

Anledningen till detta är att det inte i Kränkningslagen är nödvändigt att skador uppkommit 

av kränkningarna för att ersättning ska utgå. Det räcker med att en elev visar att denne blivit 

kränkt och att skolan inte kan visa att skäliga åtgärder vidtagits för att skadestånd ska utgå 

enligt Kränkningslagen. Av förarbetena går inte att utläsa huruvida en adekvansbedömning är 

nödvändig eller inte. Eftersom kränkningarna inte får vara ringa kommer det antagligen i 

realiteten krävas någon form av skador för att ett skadestånd ska bli aktuellt.  

 

5. Grumsfallet enligt Skadeståndslagen och Kränkningslagen 
Nedan kommer ett referat av rättsfallet NJA 2001 s.755. Detta rättsfall är det enda fallet som 

avser kränkning i skolan, och som prövats enligt Skadeståndslagen, som har gått till högsta 

instans. Eftersom Kränkningslagen varit gällande under en kort tid har inga mål enligt denna 

lag hunnit prövats. Vi kommer att jämföra Kränkningslagens bestämmelser med 

Skadeståndslagens bestämmelser för att se huruvida utfallet i Grumsfallet blivit annorlunda 

om Kränkningslagens bestämmelser kunnat åberopas. Anledningen till att vi väljer att göra 

denna jämförelse är för att utreda om den nya lagen innebär en verklig förändring vad gäller 

skadeståndsfrågan i kränkningsmål.  

 

5.1 Referat på rättsfall NJA 2001 s. 755  

Rättsfallet tar upp kommunens skadeståndsansvar enligt 3:2 SkL och 1:2, 1:4 och 1:12 SkolL, 

när en av skolans elever blev mobbad.  

 

Eleven började 1992 i en ny högstadieklass på Jättestensskolan i Grums kommun. Efter halva 

sjunde klass kände hon att hon blev utfryst ut gemenskapen. Hon blev allt mer mobbad av 

sina klasskamrater, vilket ledde till att hon blev allt mer frånvarande från undervisningen. 

Mobbningen bestod av utfrysning och elaka kommentarer om hennes utseende och person 

samt knuffar. Eleven fick en del hemundervisning men slutade ändå skolan i förtid år 1994-

1995 i nionde klass och genomförde på detta sätt inte sin grundskoleutbildning. Enligt 1:2 

SkolL har skolan ett ansvar för att elever inte ska utsättas för mobbning. Eleven ansåg att 

skolans handlingsplan mot mobbningen tillkommit i ett alldeles för sent skede, att den inte tog 

hänsyn till henne och hennes behov och att inga åtgärder vidtogs mot mobbarna. Vissa av 
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skolans åtgärder t.o.m. försämrade elevens situation då hon av de andra elever blev betraktad 

som en ”tjallare”. Föreningen mot mobbning (FMM) hade anmält missförhållandena 

beträffande eleven till Skolverket. Den 28 juni 1994 konstaterade Skolverket att Grums 

kommun inte gjort tillräckligt för att utreda och förhindra mobbningen av eleven.  

 

Eleven ansåg att kommunens agerande och underlåtenhet att agera i ärendet varit försumligt. 

Därför yrkade eleven skadestånd enligt SkL 3:2. Eleven ansåg sig berättigad till ersättning för 

sveda och värk, framtida inkomstförluster samt för olägenheter och merkostnader. 

 

Kommunen bestred elevens yrkande och anförde att kommunen agerat omedelbart och på ett 

korrekt sätt. Kommunen ansåg inte att dess agerande varit oaktsamt eller försumligt. 

 

5.1.2 Tingsrätten 

 

5.1.2.1 Domskäl och domslut 

Tingsrätten bedömde att termen mobbning innebär ett kvalificerat kränkande beteende. Varje 

kränkande handling kan därför inte alltid anses utgöra mobbning. Samtidigt erkände rätten att 

den ansåg det bevisat att eleven blev mobbad under sin skolgång. 

 

För att skadestånd p.g.a. försummelse, som det var frågan om i detta fall, ska kunna utdömas 

måste skolan ha fått vetskap, eller borde fått vetskap, om mobbningen. Tingsrätten ansåg det 

bevisat att skolan fått vetskap om att eleven blev mobbad. Vad gällde lämpligheten av de 

åtgärder som skolan vidtog avseende elevens mobbning ansåg rätten att de inte varit 

tillräckliga. Rätten beaktade Skolverkets kritik mot skolan och expertvittnens utlåtanden att 

rätt insatser måste sättas in fort. Skolverket menade att Jättestensskolan inte gjort tillräckliga 

insatser för att utreda och motverka mobbningen av eleven. De primära insatserna hade varit 

på elevens skolvägran och inte på mobbningen och kommunikationen mellan lärarna hade 

varit dålig varpå insatser mot kränkningarna hade satts in sent. Kommunen hade även 

underlåtit att upprätta en åtgärdsplan för eleven och hennes situation. Speciellt allvarligt ansåg 

rätten var att skolan inte bara misslyckades stoppa mobbningen utan genom sina åtgärder 

försämrade elevens situation. Mobbningen fortgick också under en lång tid. Tingsrätten 

dömde till kärandes fördel. 

 

 

 29



5.1.3 Hovrätten 

Grums kommun överklagade och eleven yrkade, som vid TR, ersättning för sveda och värk, 

framtida inkomstförluster samt olägenheter och merkostnader pga. avbrott i skolgången. 

Parterna åberopade i stort samma grunder för sina yrkanden. 

 

5.1.3.1 Domskäl och domslut 

Hovrätten ansåg att elevens berättelse om hur hennes situation varit i skolan föreföll trovärdig 

och de ansåg att eleven blivit kränkt.  

 

För att skadestånd enligt 3:2 SkL ska kunna utdömas måste kommunen ha gjort sig skyldig 

till fel eller försummelse vid myndighetsutövning. Eftersom skadan ska ha uppkommit ”vid” 

myndighetsutövningen så räcker det att det skadevållande handlandet har ett visst samband 

med myndighetsutövningen. HovR ansåg att kränkningarna av eleven var att betrakta som att 

de skett ”vid myndighetsutövning” varpå 3:2 SkL var tillämplig. Oaktsamhetsbedömningen 

ska ske efter objektiva grunder. Hänsyn ska inte tas till hur personalen på skolan såg på saken. 

Om skolan underlåtit att handla är detta också att betrakta som ”fel eller försummelse” i 

lagens mening.  

 

Enligt HovR var det inte rimligt att kräva från skolan att den till hundra procent skulle stoppa 

och förhindra mobbningen även om skolorna är ansvariga för att mobbning inte ska 

förekomma. Detta skulle i praktiken betyda att kommunens ansvar i stort skulle närma sig ett 

rent strikt ansvar, vilket inte var avsikten med skadeståndslagstiftningen. Eftersom ingen 

enhetlig modell finns för att motverka mobbning ska hänsyn tas till vad som framstod som 

ändamålsenligt och lämpligt i det enskilda fallet. HovR konstaterade slutligen att eleven 

visserligen varit utsatt för kränkande behandling men att kommunen inte förfarit på ett sådant 

sätt att skadeståndsansvar skulle ha kunnat inträda pga. fel eller försummelse. Elevens talan 

ogillades varpå HovR inte ansåg det nödvändigt med en adekvansbedömning. 

 

5.1.4 Högsta domstolen 

Eleven överklagade HovR: s dom och yrkade att HD skulle bifalla hennes i HovR anförda 

talan. Grums kommun bestred ändring.  
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5.1.4.1 Domskäl och domslut 

I 1:2, 3st. SkolL stadgas att verksamheten i skolan ska överensstämma med grundläggande 

demokratiska värderingar. Konkret innebar detta att mobbning ska kraftfullt motverkas. Även 

Arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter var av betydelse. Där stadgades att 

arbetsmiljön ska vara sådan att ohälsa inte uppkommer. 

 

HD fann det utrett att eleven blev mobbad från årskurs sju till dess att hon slutade skolan.  

Skolan borde ha gjort allt som rimligen kunde krävas men det kan inte ställas något krav på 

att dessa åtgärder varit till hundra procent framgångsrika. Det kan inte heller krävas av skolan 

att denne tillämpat en speciell teori eller handlingsmodell mot mobbning. Avgörande i 

skadeståndsmål borde vara om skolan tagit problemet på allvar och gjort allt som den 

rimligen kunnat för att komma tillrätta med problemen. 

 

HD ansåg att kritiken från Skolverkets sida att skolan inte agerat tillräckligt kraftfullt mot 

mobbningen inte var korrekt och att skolan gjort mycket mer än vad Skolverket påstod. 

Skolan agerade också tillräckligt och korrekt sedan personalen fått reda på att eleven blivit 

mobbad. Eleven hade också flertalet gånger påstått, när klassföreståndaren frågade, att allt var 

bra även om hon mådde dåligt. HD ansåg att skolan gjort allt som den rimligen kunnat och att 

kommunen därför inte kan åläggas skadeståndsansvar. HD fastslog HovR: s domslut och 

berörde inte adekvansbedömningen.  

 

Två justitieråd var av skiljaktig menig. En av dem ansåg att skadeståndsansvaret borde ha 

prövats enligt 3:1 SkL. Men även detta justitieråd ansåg att skolan och kommunen inte förfarit 

på ett sätt så att skadeståndsansvar borde kommit i fråga. 

 

Det andre justitierådet med skiljaktig mening ansåg att skolans åtgärder understrukit elevens 

utanförskap. Genom att skolan inte angrep mobbningssituationen utan endast försökte 

undanröja mobbningens följder har skolan förfarit felaktigt. Kommunen borde på grund av 

detta utbetalat skadestånd till eleven.  
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5.2 Jämförande analys mellan Skadeståndslagen och Kränkningslagen utifrån 

Grumsfallet 

De olika instanserna inledde med att göra en objektiv bedömning huruvida eleven blivit utsatt 

för mobbning eller inte, och samtliga kom fram till att så var fallet. Enligt Kränkningslagen 

måste eleven först visa att denne blivit kränkt, det ska som vi tidigare nämnt räcka att eleven 

talar om för någon i personalen att han/hon blivit utsatt för kränkande behandling. Hade 

Kränkningslagen varit tillämplig hade instanserna med största sannolikhet kommit fram till 

samma slutsats, d.v.s. att eleven blivit mobbad. 

 

Instanserna ansåg att 3:2 SkL var tillämplig eftersom åtgärder mot mobbning i skolan 

innefattas av begreppet ”vid myndighetsutövning”. Hade Kränkningslagen varit tillämpbar i 

Grumsfallet skulle skadeståndsansvar enligt 15 § ha åberopats. I 15 § stadgas att om 

kommunen eller personalen på skolan missköter sina åtaganden med att motverka kränkande 

behandling enligt 6-14 §§ ska kommunen betala skadestånd till eleven. För att skadestånd 

enligt 15 § ska vara aktuellt måste eleven enligt 19 § först kunna visa att han eller hon blivit 

kränkt. Därefter måste huvudmannen visa att alla skäliga åtgärder som rimligen kan krävas 

gjorts. Eftersom det i Grumsfallet ansågs bevisat att eleven blivit kränkt blir kärnfrågan 

huruvida kommunen gjort allt som rimligen kan krävas för att motverka mobbningen. Denna 

bedömning skiljer sig inte nämnvärt från culpabedömningen enligt 3:2 SkL. En stor skillnad 

mellan de gamla och de nya bestämmelserna är att det numera åligger kommunen ett 

utredningsansvar enligt 8 § Kränkningslagen. Så snart skolan får reda på att kränkningar 

förekommer måste detta utredas. Det skulle ha legat på Jättestenskolan att visa att de agerat 

omedelbart mot mobbningen av eleven. Eftersom ingen utredning av elevens fall gjordes med 

en gång kanske kommunens underlåtenhet att agera brutit mot 8§ Kränkningslagen. 

 

För att skadeståndsansvar enligt 3:2 SkL ska kunna åläggas måste adekvat kausalitet mellan 

handling och skada förekomma. I detta fall handlar det alltså om huruvida kränkningarna av 

eleven lett till skador hos henne. Denna adekvansbedömning har företagits endast av TR och 

utelämnats helt av både HovR och HD eftersom de inte ansåg att fel eller försummelse 

förelåg. Denna adekvansbedömning är dock inte nödvändig då 15 § Kränkningslagen 

tillämpas. För att skadeståndsansvar enligt 15 § Kränkningslagen ska åläggas kommunen 

krävs att eleven kan visa att denne har blivit kränkt och därefter ska skolan visa att alla 

rimliga åtgärder vidtagits.  
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I rättsfallet framgår att eleven inte talat om att hon blivit mobbad då läraren frågat henne. 

Enligt expertvittnet tiger många elever om sin situation eftersom de skäms över att vara 

mobbade. Enligt Kränkningslagen måste en elev visa att han/hon blivit kränkt, men om då 

eleven tiger riskerar Kränkningslagen att bli verkningslös. 

 

6. Avslutande diskussion 

I och med skolplikten övertar personalen på skolan tillsynsansvaret över eleverna från 

vårdnadshavarna. Rektorn har ett övergripande ansvar på grund av sin position men det är 

kommunen som har det yttersta ansvaret över eleverna eftersom kommunen ansvarar för 

skolverksamheten. Kommunens ansvar sträcker sig till vad som händer eleverna till och från 

skolan. Detta tycker vi är märkligt. Det naturliga anser vi vore om kommunens ansvar sträckte 

sig till skolans område, det vill säga skolbyggnaden med tillhörande skolgård. Givetvis ska 

skolan även ansvara för eleverna vid aktiviteter som sker utanför skolans område om det sker 

i skolans regi som exempelvis vid studiebesök och liknande. Vi menar att kommunens ansvar 

som det är utformat nu är snarlikt ett strikt ansvar eftersom personalen rimligtvis inte kan 

hålla eleverna under uppsikt då de är på väg till och från skolan. Vi tycker att 

vårdnadshavarna i stället borde ansvara för sina barn då de är på väg till och från skolan 

eftersom de har möjlighet att till exempel skjutsa sina barn till skolan eller på annat sätt se till 

att de är säkra.  

 

Kommunen har nu liksom tidigare det övergripande ansvaret för att motverka kränkande 

behandling i skolan. Eftersom Skolförordningarna fortfarande är gällande rätt har inte några 

åtgärder som måste vidtas för att motverka kränkande behandling försvunnit utan 

Kränkningslagens ikraftträdande har främst inneburit en åtstramning av kommunens ansvar 

och ett förtydligande av de åtgärder som måste vidtas för att motverka kränkande behandling i 

skolan. Med förtydligande menar vi främst att det nu finns en speciell lag som reglerar just 

kränkande behandlingar av elever i skolan men även att det i själva lagen är tydligare reglerat 

än i de tidigare lagarna vilka åtgärder som måste vidtas. De nya bestämmelser som är av störst 

betydelse och som inneburit ett förtydligande av kommunernas ansvar anser vi är 

utredningsansvaret och införandet av ett barn- och elevombud för likabehandling på 

Skolverket. Även likabehandlingsplanen är av vikt men det fanns redan innan ikraftträdandet 

av Kränkningslagen ett krav på en handlingsplan i Lpo94. Vi kan inte se någon större skillnad 

på handlingsplanen och likabehandlingsplanen men kanske det faktum att 
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likabehandlingsplanen regleras i en lag och handlingsplanen i en förordning ger större tyngd 

åt likabehandlingsplanen. Införandet av ett barn- och elevombud på Skolverket och skolornas 

utredningsansvar har stor betydelse både vad gäller de åtgärder som måste vidtas och för 

elevens rätt till skadestånd. På vilket sätt elevens rätt till skadestånd påverkats återkommer vi 

till lite senare även om dessa faktorer givetvis hänger ihop. 

 

Vi anser att införandet av ett barn- och elevombud på skolverket är väldigt bra eftersom de 

elever som känner sig kränkta då kan vända sig till ombudet för att få hjälp och stöd. 

Införandet av barn- och elevombudet för likabehandling tror vi även kommer att påverka att 

skolorna blir mer angelägna av att motverka kränkande behandling. Detta beroende på att 

tillsynen från Skolverket stramas åt då det är ytterligare en tjänsteman som kontrollerar att 

skolorna följer de lagar och regler som lagstiftaren satt upp. Även utredningsansvaret innebär 

ett förtydligande av de åtgärder som måste vidtas för att motverka kränkande behandling. 

Eftersom det nu finns reglerat att skolorna har en skyldighet att utreda ett kränkningsärende så 

snart det kommer personalen till känna behöver det inte råda några tveksamheter om när 

kommunens ansvar att förhindra fortsatta kränkningar i ett visst fall träder in. Vi nämnde 

tidigare att Kränkningslagens ikraftträdande även inneburit en åtstramning av kommunens 

ansvar. Med detta menar vi att det nu uttryckligen finns reglerat att om kommunen åsidosätter 

de skyldigheter som finns reglerade i Kränkningslagen så blir kommunen skadeståndsskyldig 

enligt de skadeståndsregler som även de finns reglerade i Kränkningslagen. Trots att 

Kränkningslagens införande medfört både en åtstramning av kommunens ansvar samt ett 

förtydligande av de åtgärder som måste vidtas för att motverka kränkande behandling anser vi 

att det fortfarande finns oklarheter. Enligt 7 § Kränkningslagen står att åtgärder ska vidtas för 

att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Det anges 

dock inte vilka åtgärder som ska vidtas för att förebygga och förhindra kränkningarna utan det 

är upp till varje skola att avgöra. Här tror vi att det kan uppkomma konflikter och delade 

meningar angående huruvida skolan vidtagit de åtgärder som krävs för att förebygga och 

förhindra kränkande behandling. Detta gör att det är svårt att avgöra vad som är skäligt att 

kräva eftersom likabehandlingsplanerna kommer att variera från skola till skola. Vi är dock 

medvetna om att det är omöjligt att centralstyra exakt vilka åtgärder som ska vidtas eftersom 

varje skola har olika förutsättningar och varje kränkningsfall är olika. För att kränkningar i 

skolan ska kunna förebyggas och förhindras måste det finnas en flexibilitet. Även hur 

likabehandlingsplanen ska vara utformad i detalj är upp till varje skola att avgöra. Vid en 
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konflikt huruvida skolans åtgärder är korrekta eller inte tror vi att Skolverkets riktlinjer och 

anvisningar kommer få en avgörande roll. 

 

Vi saknar en bestämmelse som reglerar kommunens befogenheter över mobbarna. Det är inte 

den som blir kränkt som ska ändra sig utan det är den som kränker någon annan som måste 

förändra sitt beteende. Ofta är det samma person som både blir kränkt och kränker andra. Vi 

anser att det är viktigt att den elev som kränker andra måste få hjälp att ändra sitt beteende. 

Idag sätts främst insatser in på den elev som blir kränkt, vilket vi tror kan leda till att den 

eleven känner sig än mer utsatt och utpekad som annorlunda. Givetvis är det oerhört viktigt 

att den eleven som blir kränkt får stöd och hjälp, men för att få ett slut på kränkningarna måste 

kommunen även arbeta med de elever som kränker andra.  

 

Som vi tidigare nämnt har införandet av Kränkningslagen inneburit såväl en åtstramning av 

kommunens ansvar som ett förtydligande av de åtgärder som måste vidtas för att motverka 

kränkningarna i skolan. I och med den nya lagens ikraftträdande framgår det mycket tydligt 

att om kommunen åsidosätter de skyldigheter som anges i Kränkningslagen så blir kommunen 

skadeståndsskyldig. Kränkningslagens ikraftträdande har alltså inneburit att kommunens 

ansvar och skadeståndsskyldigheten som inträder vid ett åsidosättande av detta ansvar har 

blivit oerhört tydligt, inte minst eftersom åtgärderna och skadeståndsreglerna nu finns 

reglerade i en och samma lag. Skadeståndslagen reglerar skadestånd generellt medan 

Kränkningslagens skadeståndsbestämmelser är tillämpliga vid just kränkningar i skolan. Detta 

anser vi, skulle kunna innebära att det nu blir lättare för en elev att få skadestånd eftersom det 

inte behöver råda någon tveksamhet huruvida skadestånd ska utgå vid kränkningar eller inte. 

Trots att bestämmelserna i Kränkningslagen innebär ett förtydligande i form av ett mer precist 

tillämpningsområde anser vi att det finns många gränsdragningsproblem. Ingen ledning står 

att finna i förarbetena och eftersom lagen är så ny har inte praxis hunnit utarbetas. Ett exempel 

på gränsdragningsproblematiken är att kommunen ska vidta de åtgärder som skäligen kan 

krävas. Vi anser det svårt att avgöra vilka åtgärder som är skäliga. Vi ställer oss positiva till 

den omvända bevisbördan. Vi tror dock att den omvända bevisbördan kan leda till en spänd 

relation mellan vårdnadshavarna och skolan i de fall kränkningar påvisas eftersom det blir en 

”maktkamp” om vem som har rätt.  

 

Enligt Kränkningslagen måste en elev först visa att han/hon blivit kränkt. Vi ställer oss 

frågande inför hur lagstiftaren anser att en elev ska visa att denne blivit kränkt. Vi tror att de 
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flesta som blir mobbade skäms för att berätta om sin situation vilket kan leda till att lagen blir 

tandlös. Kränkningar är ett paraplybegrepp som innefattar både brottsliga gärningar och 

mindre allvarliga handlingar. Vilka kränkningar som är alltför ringa för att vara 

skadeståndsgrundande är ytterligare ett gränsdragningsproblem som vi ser och som praxis har 

att avgöra. Frågan i eventuella tvistemål enligt Kränkningslagen kan istället komma att handla 

om huruvida skolorna haft vetskap om att kränkningar överhuvudtaget förekommit. Om 

skolan inte vetat om att kränkningar förekommit så har de inte heller något utredningsansvar. 

Detta till trots så har skolorna en plikt att överlag motarbeta kränkande behandling enligt 

Kränkningslagen.  Det är vår förhoppning att detta kommer att förhindra skolorna från att 

försöka frita sig skyldigheterna de har enligt den 8 § Kränkningslagen.  

 

Trots att vi ser ett antal problem med Kränkningslagen tror vi att den på grund av dess 

tydlighet, utredningsansvar, barn- och elevombud för likabehandling samt den omvända 

bevisbördan, kommer att innebära en lättnad för kränkta elever att få skadestånd.  

 

Tvistefrågan i Grumsfallet var huruvida kommunen agerat vårdslöst eller inte. 15 § 

Kränkningslagen skiljer sig inte nämnvärt från 3:2 SkL vad gäller bedömningen huruvida 

kommunen agerat vårdslöst eller om den gjort allt som rimligen kunnat krävas för att 

motverka kränkande behandling. Hade Kränkningslagen varit tillämplig på Grumsfallet hade 

Jättestensskolan eventuellt brutit mot utredningsansvaret eftersom personalen inte omedelbart 

utrett ärendet av eleven. Skolorna i allmänhet torde inte ha några problem att kunna styrka sitt 

agerande i kränkningsfall.  

 

Den enda instansen som tog hänsyn till Skolverkets kritik mot Jättestenskolan var TR och vi 

undrar varför varken HovR eller HD beaktade kritiken. HD ansåg t.o.m. att det i målet 

framkommit att Jättestensskolan agerat mer kraftfullt än Skolverket angav. Vi frågar oss hur 

HD kommit fram till att skolan gjort mer än vad Skolverket redovisat. Den information om 

fallet som Skolverket hade kom från skolstyrelsen. Skolstyrelsen har ingenting att vinna på att 

inte redovisa alla de åtgärder som togs i detta kränkningsfall, speciellt med tanke på att 

Skolverket har tillsynsansvar för alla skolors verksamhet. Skolverket har fortfarande 

tillsynsansvaret för att Kränkningslagens regler efterföljs.  
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HD har noterat att eleven tigit om kränkningarna även då hon blivit tillfrågad om hennes 

situation. Det är svårt att ur rättsfallet utläsa vilken vikt detta hade för utgången. HD verkar ha 

nöjt sig med att konstatera att det är normalt för kränkta barn att tiga om sina problem och att 

detta ställer till stora problem för dem som vill ingripa. HD har i detta mål sett om de kunde 

anse att lärarna gjort allvarliga försök för att få reda på vad som pågick, vilket de också fann 

att så var fallet. Enligt expertvittnen i Grumsmålet är det en vanlig reaktion att barn inte 

berättar om kränkningarna. Detta anser vi är ett problem som kvarstår i och med 

Kränkningslagen. För att skolor överhuvudtaget ska kunna bli skadeståndsskyldiga måste en 

elev visa att denne blivit kränkt. Som tidigare påpekats innebär detta i princip att eleven måste 

berätta för någon person i skolan om kränkningarna. Eftersom det normala för kränkta barn är 

att tiga kan Kränkningslagen riskera att bli verkningslös pga. detta.  Detta problem är dock 

svårt att komma tillrätta med om inte strikt ansvar för skolor införs. Ett strikt ansvar skulle 

dock kunna leda till en skola med omfattande kontroll och övervakning av eleverna och 

elevernas integritet skulle då kunna komma att kränkas. 

 

HD ansåg det bevisat i Grumsmålet att skolan inte agerat vårdslöst och därför tror vi att 

utfallet i just Grumsmålet hade blivit detsamma även om Kränkningslagen varit tillämplig när 

målet avgjordes. Av denna anledning tror vi att Grumsmålet kommer vara vägledande även 

framöver. Eftersom det var två justitieråd som var av skiljaktig mening i HD frågar vi oss 

dock vilket prejudikatvärde Grumsmålet egentligen har. Eftersom vi anser att utfallet i 

Grumsfallet skulle ha blivit densamma även om Kränkningslagen varit tillämplig kan man 

fråga sig om införandet av denna lag i egentlig mening utgör en förbättring av elevers 

möjligheter till ersättning.  
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7. Slutsatser 
Alla som verkar inom skolan har en skyldighet att motverka kränkande behandling, men 

rektorn har ett övergripande ansvar. Det yttersta ansvaret vilar dock på kommunen eftersom 

denna är huvudman för skolan. 

 

I Kränkningslagen finns de bestämmelser som reglerar kränkande behandling i skolan och 

skadeståndsreglerna samlade, vilket innebär att lagstiftningen på detta område blivit lättare att 

tillämpa. Kränkningslagens ikraftträdande har inneburit en åtstramning av kommunens ansvar 

och ett förtydligande av de åtgärder som måste vidtas för att motverka kränkande behandling i 

skolan. Det framgår nu tydligare hur skolorna ska agera i kränkningsärenden för att 

kommunen ska undgå skadeståndsansvar och samtidigt underlättar lagen för elever att 

tillvarata sina rättigheter. Ett barn- och elevombud för likabehandling har tillsatts på 

Skolverket som bl.a. ska se till så att reglerna efterföljs av skolorna, ge råd och stöd till elever 

samt företräda kränkta elever i en eventuell rättsprocess. Vi anser att införandet av ett barn- 

och elevombud för likabehandling är oerhört positivt, eftersom det är lättare för eleverna att 

tillvarata sin rätt då de har hjälp av en ombudsman.   

 

I och med Kränkningslagens ikraftträdande har skolorna ett utredningsansvar så snart det 

kommer till känna att en elev blir utsatt för kränkande behandling. Skolorna hade även 

tidigare en skyldighet att utreda kränkande behandling men skillnaden är att utredningen nu 

måste ske omedelbart. Kränkningslagen har även inneburit att en likabehandlingsplan måste 

finnas på varje skola.  

 

Vad gäller skadeståndsreglerna så finns det nu en paragraf som är tillämplig vid kränkningar i 

skolan p.g.a. att kommunen brustit i ansvar. Detta innebär att problematiken kring vilken av 

skadeståndsbestämmelserna i Skadeståndslagen som är tillämplig i det specifika fallet har 

försvunnit. Numera behövs ingen bedömning om kränkningarna skett vid 

myndighetsutövning eller om kränkningarna orsakat skador. Skadeståndslagen är generell 

medan Kränkningslagen är specifikt tillämplig vid kränkningar i skolan. I och med att 

skadeståndsbestämmelserna i Kränkningslagen är tillämpliga vid kränkning undgås 

problematiken kring om psykiskt lidande är ersättningsberättigande eller inte. Om och hur 

ideella skador ska ersättas är en tvistefråga inom skadeståndsrätten. Att praxis på det område 
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som rör kränkningar i skolan är så tunn har inte underlättat problematiken. Vi anser att det är 

en stor fördel med den nya lagstiftningen eftersom dessa problem nu kringgås. 

 

Införandet av den nya lagstiftningen innebär en bevislättnad för den kränkta eleven eftersom 

det nu är skolan som måste visa att den vidtagit alla åtgärder som rimligen kan krävas. Dock 

måste eleven först visa att han/hon blivit kränkt. Det räcker med att eleven talar om att denne 

blir kränkt i skolan för att utredningsansvaret ska träda in. Om inte skolan utreder ärendet 

omedelbart riskerar de alltså att bli skadeståndsskyldiga. Enligt vår mening kan detta leda till 

att tvister uppstår om huruvida skolan haft vetskap om kränkningarna eller inte. Dessutom 

skäms många elever över att de blir kränkta och berättar därför inte om sin situation vilket gör 

att bevislättnaden riskerar att bli verkningslös.  

    

Vi tror inte att utfallet i rättsfallet NJA 2001 s.755 skulle ha blivit annorlunda om 

Kränkningslagen varit tillämplig. Anledningen till detta är att bedömningen huruvida 

kommunen vidtagit tillräckliga åtgärder inte skiljer sig nämnvärt mellan Kränkningslagen och 

3:2 SkL. Möjligtvis kan kommunen ha brustit i utredningsansvaret enligt Kränkningslagen. 

Eftersom detta är det enda fallet som prövats enligt de gamla skadeståndsreglerna och det 

dessutom var två justitieråd som var skiljaktiga ifrågasätter vi dess prejudicerande värde. I 

framtiden tror vi att Kränkningslagen kan underlätta för kränkta elever att få skadestånd, 

p.g.a. tydligheten, utredningsansvaret, barn- och elevombudet för likabehandling, 

likabehandlingsplanen samt den omvända bevisbördan. 
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