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Sammanfattning  

 
Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling syftar till att 

ge elever en trygg skolmiljö samt till att utöka skolans ansvar för ett förebyggande och 

förhindrande arbete mot bland annat mobbning.  

 

I uppsatsen framkommer att det redan innan lag om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever fanns ett regelverk för skolans ansvar för arbete mot 

mobbning. Detta genom skollag, grundskoleförordning, föreskrifter och läroplaner inom 

skolområdet samt därutöver genom lag, förordning och föreskrifter inom 

arbetsmiljölagstiftningen. Dessa bestämmelser har däremot inte lyckats komma till sin rätt 

eftersom mobbning fortfarande förekommer i stor utsträckning i den svenska skolan samt att 

skolorna ofta kritiseras för att inte lägga ner tillräckligt arbete på att förebygga och förhindra 

mobbningen.  

 

Genom numera gällande lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

av barn och elever har de bestämmelser som reglerar skolans ansvar för att motverka 

mobbning sammanställts. Detta har medfört att ansvaret har förtydligats. Dessutom befinner 

sig de aktuella bestämmelserna på lagstiftningsnivå tillskillnad från tidigare då vissa 

bestämmelser fanns reglerade genom lag, andra genom förordning, föreskrift och läroplaner. 

Vidare finns nu därutöver ett skadeståndsansvar kopplat till bestämmelserna om skolans 

ansvar för att förebygga och förhindra mobbning. 
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1. Inledning  
 
Under år 2006 beslutade riksdagen om att införa lag (2006:67) om förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen blev gällande från den första april 

2006. Lagens tillkomst medförde att det hos mig väcktes ett intresse att studera rättläget för 

skolans ansvar för mobbning innan denna lag blev gällande, vad lagen har medfört för det 

idag gällande rättsläget och hur rättsutvecklingen inom detta rättsområde ser ut inför 

framtiden. 

1.1 Bakgrund  
 

Under år 2004 inkom 892 anmälningar till skolverket om brister inom förskolan, 

skolbarnomsorg och skola. 21 procent av dessa anmälningar rörde kränkande behandling.1 

Barnombudsmannen2 liksom BRIS3 observerar en hård skolmiljö då barn och elever hör av 

sig till dem med oro och rädsla för att utsättas för mobbning.  

 

I den svenska skolan förekommer;  

- Att elever har ont i magen vid tanke på att helgen snart är slut och att en hel skolvecka 

väntar.  

- Att elever är rädda för att gå ut på skolgården på rasterna eftersom de tror att någon annan av 

skolans elever kommer att hota dem med våld om de inte följer vissa anvisningar.  

- Att elever hamnar i utanförskap då någon på skolan bestämt sig för att en viss elev har fula 

kläder eller är tjock. 

- Att elever får höra kränkningar och fula ord som vuxna aldrig skulle acceptera på sin 

arbetsplats. 

- Att elever hellre vill ta sitt liv än att gå tillbaks till skolan och möta sina mobbare.  

                                                 
1 Proposition 2005/06:38, s 88 
2 I en kartläggning genomförd av Barnombudsmannen och Skolverket framkom att 2-12% av eleverna i skolan 
upplever att de någon gång har varit utsatta för mobbning. Se Proposition 2005/06:38, s 29 
3 Barnens rätt i samhället, (BRIS), tog år 2004 emot drygt 22 000 telefonsamtal och mail. Mobbning har fram till 
år 2004 varit den vanligaste orsaken till att barn kontaktar BRIS. Vid BRIS genomgång av kontakter med barn så 
visar uppgifterna att den mobbning som barnen kontaktat dem angående är den mobbning som har skett i skolan. 
Se Proposition 2005/06:38, s 29 
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I november 2001 kom domen i det nationellt uppmärksammade mobbningsmålet NJA 2001 s 

755. I det aktuella fallet hade en elev varit utsatt för mobbning under sin högstadietid i 

kommunal skola. Eleven upplevde att skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder i hennes ärende 

och att de åtgärder som skolan väl vidtagit endast hade medfört att situationen förvärrats. 

Mobbningen fick till följd att elevens skolgång fick avbrytas. Med argumentet att skolan inte 

hade tagit sitt ansvar i utifrån gällande skollagstiftning stämde eleven skolans huvudman inför 

domstol enligt skadeståndslagen. Utfallet i denna tvist blev att Högsta domstolen fann att 

flickan inte var berättigad skadestånd enligt skadeståndslagen. (Se avsnitt 3.1) Efter denna 

dom har samhällsdebatten om ett behov av ett utökat rättsligt skydd för elever fortskridit. 

Skollagen, arbetsmiljölagen, grundskoleförordningen, läroplaner och föreskrifter innehåller 

bestämmelser om hur skolorna skall arbeta för att förhindra att barn och elever utsätts för 

mobbning. (Se kapitel 2) Det faktum att mobbning ändock förekommer i mycket stor 

utsträckning i de svenska skolorna har medfört att starkare verktyg för att bekämpa dessa 

företeelser har efterlysts. Antalet motioner som väcktes i mobbningsämnet uppkom under den 

allmänna motionstiden 2004/05 samt 2005/06 till en summa av 152 stycken.4 Antalet 

motioner är ett tydligt tecken på vad samhället eftersträvar. Genom NJA 2001 s 755 påvisades 

vad mobbningen kan medföra för en individ som utsätts för mobbning samt att det därutöver 

föreligger en relativt liten möjlighet för en elev att genom skadeståndslagen få upprättelse i de 

fall då skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder för at få mobbningen att upphöra. (Se avsnitt 

3.1) 

 

Regeringen beslutade i september 2003 att genom direktiv 2003:114 tillkalla en särskild 

utredare för att se över behovet av ett utökat skydd mot mobbning i skolan. Kommittén 

presenterade i april 2004 sitt betänkande, Skolans ansvar för kränkningar av elever, SOU 

2004:50. Betänkandet har sedan gått på remiss och yttrande från lagrådet har inhämtats. 

Regeringen presenterade i oktober 2005 propositionen 2005/06:38, Trygghet, respekt och 

ansvar - om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 

Riksdagen antog sedan propositionen i februari 2006 och lag om förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av barn och elever blev sedan gällande från april 2006.5 

Efter det att propositionen röstades igenom av riksdagen så har Diskrimineringskommittén 

presenterat ett betänkande där de föreslår att lag om förbud mot diskriminering och annan 

                                                 
4 Betänkande 2005/06:UbU4 
5 Proposition 2005/06:38, s 18 f 
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kränkande behandling ska upphävas och att de specifika bestämmelserna runt annan 

kränkande behandling ska flyttas till skollagen.  

 

Arbetet med denna uppsats har utförts med beaktande av att många barn och elever i Sverige 

mår dåligt av att gå till skolan. Detta faktum är särskilt beaktansvärt med anledning av att 

skolan är den plats som ska göra barn och elever redo inför vidare åtaganden i livet och 

således utgör en viktig plattform för elevens fortsatta livsutveckling. Därutöver är det att 

beakta att barn i Sverige genom skolplikten har en skyldighet att delta i skolverksamheten 

vilket kan tyckas medföra att det är än viktigare att miljön däri är hälsosam. Mobbning utgör 

inte sällan brott i form av exempelvis misshandel och olaga hot. Det är orimligt att en elev ska 

ha en skyldighet att befinna sig i en miljö som innehåller detta. Att den som utövar 

mobbningen därutöver oftast själv är av mycket ung ålder gör det än mer angeläget att komma 

åt problemen med mobbning på ett tidigt stadium. 

1.2 Syfte 
 

Frågan som denna uppsats ska ta ställning till är om lag om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling av barn och elever är vad som ur rättslig synpunkt behövs för att 

komma åt problemen med mobbning i skolan.  

 

Syftet med uppsatsen är att studera och redogöra för tidigare gällande rätt samt genom detta 

klargöra om lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever kommer att medföra att barn och elever får ett bättre rättsligt skydd mot mobbning än 

vad de tidigare bestämmelserna i skollag, grundskoleförordning, arbetsmiljölag, föreskrifter 

och läroplaner har medfört.  Därutöver undersöks om lag om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling av barn och elever medför att skolan får större krav än tidigare 

vad det gäller att arbeta aktivt mot mobbning. Vidare utreds om det genom den nya lagen blir 

lättare för barn och elever att få upprättelse i de fall då skolans huvudman inte vidtagit 

tillräckliga åtgärder för att förhindra mobbningen.   

 

Frågan är vidare hur den nyligen tillkomna lagen påverkas av Diskrimineringskommitténs 

utredning som föreslår att bestämmelserna om annan kränkande behandling skall flyttas till 

skollagen och vad som är viktigt att beakta om detta blir fallet. 
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1.3 Metod och material 
 

För att utföra denna studie har den tidigare rättsliga regleringen avseende skolans ansvar för 

att motverka mobbning studerats. Detta för att få en god grund och överblick över vad som 

har tillförts och förändrats genom lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever. Jag har genom uppsatsen velat förmedla det som tidigare varit 

gällande till läsaren. Därefter har lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever studerats utifrån de aspekter som behandlar mobbning. Jag har 

genom uppsatsen velat förmedla innebörden av de numera gällande lagbestämmelserna om 

mobbning till läsaren. Lagstiftningen på området och dess tillhörande förarbeten har studerats 

för att få ovan redogjorda inblick i rättsområdet. Jag har likaså studerat de utredningar som i 

framtiden kan komma att påverka lag om ett förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever.  Därutöver har jag tagit del av relevant praxis och 

publikationer för att kunna genomföra denna studie. Genom uppsatsen redogörs för tidigare 

gällande rätt, nu gällande rätt och förutsättningar och behov inför denna lagstiftnings framtida 

utveckling. 

1.4 Disposition 
 

I uppsatsens kapitel ett redogörs för bakgrund till ämnet samt uppsatsens syfte. I den 

inledande delen presenteras likaså metod och material samt disposition och avgränsningar. 

Avrundar uppsatsens inledande kapitel gör definitioner av begreppet mobbning och annan 

kränkande behandling samt en redogörelse av statistik som klargör i vilken omfattning som 

mobbning är förkommande i de svenska skolorna.  

 

I kapitel två presenteras de bestämmelser som fram till och med det att lag om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever tillkom varit de 

bestämmelser som reglerat mobbningsområdet. Här presenteras vad grundlag och 

internationella konventioner stadgar som har betydelse för samhällets ansvar att motverka 

mobbning. Därefter beskrivs de nationella och mer specifika bestämmelser som rör 

mobbningsområdet.   

 

I kapitel tre presenteras rättspraxis på området i form av ett rättfall från Högsta domstolen och 

därutöver kritik utfärdad av skolverket. I kapitel fyra presenteras sedan de bestämmelser som 
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blivit gällande på mobbningsområdet genom lag om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever. Därutöver redogörs också för vad 

Diskrimineringskommitténs utredning om en sammanslagen diskrimineringslagstiftning 

innebär för lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever samt hur arbetet med en ny skollag fortskrider.  

 

Därefter följer i kapitel fem en diskussion runt min syn på gällande rättsläge och utvecklingen 

därav samt vad som bör beaktas i framtiden.  

 

Uppsatsen avslutas med att jag i kapitel sex redogör jag mina slutsatser. 

1.5 Avgränsningar  
 

Uppsatsen är inriktad mot mobbning. Detta medför att det i uppsatsen ej kommer att 

redogöras för övrig kränkande behandling trots att lag om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling syftar till att åtgärda problemen både med diskriminering och 

annan kränkande behandling där mobbningen ingår som en del. Uppsatsen är vidare inriktad 

endast mot grundskolan vilket innebär att de bestämmelser som är gällande för övriga 

utbildningsformer ej kommer att presenteras eller diskuteras. Innehållet i studien är inriktad 

mot de svenska förhållandena och således kommer någon komparativ studie mellan olika 

rättssystem inte att bli aktuell. Vidare behandlas i uppsatsen endast den mobbning som 

förekommer elever emellan. Den mobbning som förekommer mellan lärare och elever lämnas 

därav utanför denna studie. I uppsatsen redogörs för de rättsliga delarna inom detta område. 

De psykologiska aspekterna lämnas därav utanför denna redogörelse. I uppsatsen redogörs ej 

för fakta eller diskussionen runt skadeståndets beräkning. Jämkning av skadestånd har också 

lämnats utanför detta arbete. Därutöver har friskolorna inte ägnats någon speciell 

uppmärksamhet utöver vad som är gällande för dem genom de stadganden som det i arbetet 

redogörs för.  Mobbning utgör inte sällan inslag av brott enligt brottsbalken. Då detta arbete är 

inriktat mot skolans ansvar för mobbning redogör inte uppsatsen närmre för mobbningens 

koppling till brottsbalken.  

1.6 Definition av begreppet ”mobbning” 
 

Mobbning är en av de former av kränkande behandling som behandlas i skolverkets 

sammanställning av allmänna råd för att motverka alla former av kränkande behandling. 
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Mobbning definieras som en kränkning som förekommer vid upprepade tillfällen. Vidare 

skall obalans råda mellan den som mobbar och den som utsätts för mobbning. Kravet på att 

kränkningarna ska ske vid upprepande tillfällen är det som särskiljer mobbning från andra 

typer av kränkningar och trakasserier.6  

1.7 Definition av begreppet ”annan kränkande behandling” 
 

Begreppet annan kränkande behandling förkommer i uppsatsen genom lag om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Annan kränkande 

behandling definieras i den proposition som ligger till grund för lagen som ett uppträdande 

som kränker en persons värdighet utan att det förekommer något diskriminerande inslag. 

Kränkningen behöver således inte ha koppling till någon av de i Sverige gällande 

diskrimineringsgrunderna.7   

1.8 Förekomsten av mobbning i de svenska skolorna 
 

I en studie genomförd av Statens folkhälsoinstitut visades att 12-18 % av barnen i årskurs 5, 7 

och 9 under åren 2001/02 hade mobbats minst en eller två gånger under de senaste månaderna 

när de inom studien tillfrågades om detta.8 Vidare så påvisades genom Barnombudsmannens 

undersökning från 2002 att bland flickor så är 31 % rädda för att utsättas för mobbning. Bland 

pojkar framkom att 23 % är rädda för att utsättas för mobbning.9 Statistiska centralbyrån har i 

sin sammanställning, Undersökningarna av levnadsförhållanden 2001/2002, redogjort för de 

platser där barn inte känner sig trygga. Det framkom i denna redogörelse att i åldern 10-12 år 

så var vägen till och från skolan den plats där barn och elever känner sig mest otrygga, 25 % 

av de som deltog i undersökningen upplevde att vägen till och från skolan som otrygg. 

Därutöver upplevde 20 % skolgården som en otrygg plats.10  

 
 
 

                                                 
6 Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling, s 6 
7 Proposition 2005/06:38, s 103 
8 BR2004:06, Barnombudsmannen rapporterar, s 153 
9 A a s 154 
10A a s 103 
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2 Bestämmelser till skydd för elever mot mobbning   
 

Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling trädde i kraft från och 

med den första april år 2006. Detta innebär dock inte att barn och elever före detta datum stod 

utan rättsligt skydd vid förekomsten av mobbning. Istället fanns och finns fortfarande en rad 

olika bestämmelser i form av grundlag och konventionsstadganden, lagar, förordningar, 

föreskrifter och läroplaner som i någon form tar upp mobbning och syftar till att ge ett skydd 

mot denna företeelse. I detta kapitel kommer en redogörelse att ske för de bestämmelser, 

utöver lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 

som har med skolans ansvar för mobbning att göra. 

2.1 Grundlag och internationella överenskommelser 
 

Det svenska rättssamhället vilar på ett antal grundlagar. Dessa utgör en grundsats för det 

samhälle vi lever i och medför därutöver att övriga lagar som finns och tillkommer i samhället 

ska överensstämma med de stadganden som fastslagits genom grundlag. Grundlagen är 

svårare att ändra än vanlig lag. Vidare finns internationella överenskommelser som Sverige 

har åtagit sig att uppfylla. Dessa syftar liksom grundlagen till att utgöra en grundsats för vårt 

samhälle vilket medför att övriga bestämmelser i samhället inte får strida mot de 

överenskommelser som Sverige har skrivit under. Nedan kommer en redogörelse att ske för 

de grundlagsstadganden och de internationella överenskommelser som har med skolans 

ansvar vid förekomsten av mobbning att göra.  

2.1.1 Grundlagen och den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna 
 

Grundlagen utgör ett skydd för de mänskliga rättigheterna i Sverige.11 Sedan år 1952 då 

Sverige ratificerade den Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna, 

Europakonventionen, utgör även denna ett skydd för de mänskliga rättigheterna i vårt land. 

Konvention gäller därutöver sedan 1995 som lag i Sverige.12 Regeringen och övriga 

myndigheter ansvarar för att de mänskliga rättigheterna i Sverige efterlevs. Likaså kommuner 

                                                 
11 Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter – En introduktion, s 9 
12 SOU 2005:22, s 155 
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och landsting har ett ansvar för detta. Om ett beslut från ett offentligt organ strider mot de 

mänskliga rättigheterna kan den individ som beslutet rör vända sig till den aktuella 

myndigheten för omprövning av beslutet. Utöver detta finns också möjligheten att vända sig 

till de förvaltningsrättsliga domstolarna med sitt ärende. Vidare finns Europadomstolen och 

olika övervakningskommittéer dit det går att vända sig om de konventioner som Sverige åtagit 

sig att följa inte anses efterlevas och detta har prövats av högsta nationella instans.13   

 

Grundlagen föreskriver att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors 

lika värde och att den enskildes personliga välfärd ska vara ett grundläggande mål för den 

offentliga verksamheten. Det ska vidare åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa och 

utbildning och det offentliga ska därutöver verka för social omsorg och trygghet enligt 1 kap 2 

§ regeringsformen. Europakonventionen innehåller vidare ett stadgande om att varje 

medborgare har rätt till frihet och säkerhet enligt artikel 5. Genom det första 

tilläggsprotokollet till konventionen regleras därutöver rätten till undervisning enligt artikel 2.  

2.1.2 FN:s konvention om barnets rättigheter 
 

FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, har till uppgift att sätta 

barnperspektivet i fokus. Med barnkonventionen som utgångspunkt skall de stater som 

ratificerat konventionen se till att barns rättigheter tillvaratas på bästa sätt. Sverige ratificerade 

barnkonventionen 1990.14 I Sverige finns Barnombudsmannen som har till uppgift att med 

barnkonventionen som utgångspunkt företräda barn och ungas rättigheter och intressen. 

Barnombudsmannen skall informera om barnkonventionen samt övervaka hur den efterlevs 

samt skapa opinion i frågor som rör barns rättigheter.15  

 

Ett barn skall enligt barnkonventionen artikel 36 skyddas mot alla former av utnyttjande som 

kan skada barnet i något avseende. Det stadgas också enligt artikel 9 att staten skall skydda ett 

barn mot alla former av fysiska, psykiska och sexuella övergrepp samt mot andra former av 

skada och vanvård som kan förekomma. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet 

enligt artikel 3. Vidare får inga barn utsättas för angrepp på sin heder och sitt anseende enligt 

artikel 16 och konventionen stadgar därutöver att disciplinen i skolan ska upprätthållas på en 

nivå som är förenlig med ett barns mänskliga värdighet enligt artikel 28 p 2. 

                                                 
13 Justitiedepartementet och Utrikesdepartementet, Mänskliga rättigheter – En introduktion, s 9 f 
14 Barnombudsmannens hemsida; http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=55 2006-05-14 14.00 
15 Barnombudsmannens hemsida; http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=42 2006-05-14 14.15 



 9

 

Då barnkonventionen inte efterlevs finns det inte någon specifik domstol som tar upp detta.16 

De länder som ställt sig bakom konventionen är dock skyldiga att se till att den inhemska 

lagstiftningen stämmer överens med barnkonventionen.17 Kritik och påtryckningar från olika 

aktörer på området är det verktyg som får användas om en aktuell stat inte uppfyller det 

barnkonventionen stadgar. Det finns därutöver en speciellt inrättad FN-kommitté för barns 

rättigheter, Barnrättskommittén. Denna har till uppgift att utifrån rapporter från de länder som 

ratificerat konventionen övervaka hur konventionen följs.18  

 

Barnrättskommittén uppmuntrade Sverige år 1997 att fortsätta det förebyggande arbetet med 

mobbning i skolorna samt att arbeta vidare med att undersöka grunderna till mobbningens 

utbredning. Därutöver ville man att Sverige i större utsträckning skulle möjliggöra för barn 

och elever att delta i det förebyggande arbetet mot mobbning.19  

2.2 Bestämmelser på nationell nivå 
 

Utöver de generella stadganden som finns genom grundlag och internationella 

överenskommelser till skydd för medborgarna i samhället finns en rad nationella 

bestämmelser i form av lag, förordning, föreskrifter och läroplaner. Nedan kommer en 

redogörelse att ske för de grundlagsstadganden och de nationella bestämmelser som har med 

skolans ansvar för mobbning att göra.  

2.2.1 Skollag, förordning, föreskrift, läroplan 
 

Det finns ett antal bestämmelser som reglerar grundskolans verksamhet. Nedan kommer en 

redogörelse att ske för de bestämmelser inom skollagstiftningen som har med skolans ansvar 

för mobbning att göra. 

 

2.2.1.1 Skollagen och grundskoleförordningen 

 

Grundskolan omfattas av skollagens bestämmelser enligt 1 kap 1 §. Enligt 3 kap 1 § har barn 

som är bosatta i Sverige skolplikt. Skolplikten motsvaras av rätt att få utbildning inom det 

                                                 
16 Barnombudsmannens hemsida; http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=55  2006-05-14 14.00 
17 Myndigheten för skolutveckling, Olikas Lika Värde, s 68 
18 Barnombudsmannens hemsida; http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=55  2006-05-14 14.00 
19 SOU 2002:121, s 380 
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offentliga skolväsendet. I skollagen föreskrivs att grundskolans verksamhet ska utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar 

inom skolan ska främja aktning för varje persons egenvärde och respekt för den gemensamma 

miljön enligt 1 kap 2 § 3 st. Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt motverka alla 

former av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden enligt 1 kap 2 § 3 

st p 2. Denna paragraf har under åren utvecklats för att på ett än mer tydligt sätt påvisa skolans 

ansvar för mobbning.20 I skollagens förarbeten föreskrivs vidare att varje form kränkande 

behandling som förekommer mellan elever inte är tillåten och att förekomsten av sådana 

kränkningar strider mot de grundläggande demokratiska värderingarna.21   

 

Grundskoleförordningen redogör för ett antal disciplinära åtgärder som personalen inom 

skolverksamheten kan vidtaga för att komma åt en elevs misskötsamhet. Mobbning mellan 

elever kan vara en form av misskötsamhet.22 Det är viktigt att skolan dokumenterar de 

disciplinära åtgärder som vidtas och att det i dokumentationen framgår med stöd av vilken 

bestämmelse som man vidtar den aktuella åtgärden.23 De disciplinära åtgärder som 

inledningsvis kan komma att bli aktuella för en elev i grundskolan som missköter sig är att 

utvisas från pågående lektion och kvarhållas på skolan upp till en timme efter det att 

skoldagen avslutats enligt 6 kap 9 §. Det finns vidare vissa stegvisa åtgärder för de situationer 

då en elev inte upphör med sin misskötsamhet. Till en början skall elevens uppförande lösas 

av läraren genom samtal med eleven. Om det inte hjälper ska läraren kontakta 

vårdnadshavaren  enligt 6 kap 9 §. Steget som kommer därefter är att överlämna ärendet till 

rektor och elevvårdskonferensen enligt 6 kap 10 §. Elevvårdskonferensen regleras genom 3 

kap 3 och 4 §§.  En skolpliktig elev får inte avstängas från skolverksamheten.24 Detta innebär 

att det i de fall då det bedöms omöjligt att en elev följer den ordinarie undervisningen måste 

undervisning för den eleven ordnas på annat sätt.25  Som en sista utväg kan 

elevvårdskonferensen överlämna ärendet till styrelsen för utbildningen som får överväga vad 

som ska vidtagas i det aktuella fallet enligt 6 kap 10 §. Ibland kan då en lämplig åtgärd vara 

att eleven flyttas till en annan skola. Det är dock inte tillåtet att göra denna förflyttning i rent 

bestraffningssyfte utan förflyttningen ska vara en åtgärd för att ge den aktuella eleven bättre 

                                                 
20 SOU 2002:121, s 375 
21 Proposition 2005/06:38, s 37 
22 A prop s 37f 
23 Myndigheten för skolutveckling, Olikas lika värde, s 71 
24 Proposition 2005/06:38, s 37 f 
25 Myndigheten för skolutveckling, Olikas lika värde, s 71 
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möjligheter att få sina behov tillgodosedda och att åtgärden ska utgöra ett led i en plan för att 

stödja eleven.26  

 

I en undersökning genomförd av lärarförbunden framkommer att sex av tio lärare inte känner 

till sina befogenheter vad gäller att aktivt ingripa mot mobbning.27  

 

2.2.1.2 Förordning om kvalitetsredovisning 

 

Skolor och kommuner är enligt förordning (1977:702) skyldiga att göra kvalitetsredovisningar 

för sin verksamhet. Kvalitetsredovisningen skall bland annat innehålla en redogörelse för i 

vilken mån skolan har nått upp till målen vad gäller att motverka kränkande behandling. 

Redovisningen skall också beskriva vilka åtgärder som skolan avser att vidta i de fall då 

verksamheten inte har nått upp till de mål som stadgats.28     

 

2.2.1.3 Skolverkets föreskrift om skolans ansvar för kränkande behandling 

 

Skolverket har utarbetat en föreskrift som har till syfte att förtydliga skolans ansvar för att 

motverka kränkande behandling av barn och elever. Föreskriften Skolverkets allmänna råd för 

arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling, SKOLFS 2004:19, utgör 

rekommendationer och stöd för hur skolans personal och ansvariga bör gå tillväga för att följa 

de gällande bestämmelserna på området.29 SKOLFS 2004:19 utgår från vad Sveriges skolor 

genom barnkonventionen, skollagen, läroplanerna och arbetsmiljölagen, är skyldiga att göra 

för att motverka kränkande behandling.30  

 

Genom föreskriften stadgas att skolan skall bedriva ett förebyggande arbete mot kränkningar 

av alla de slag. Därutöver skall detta arbete engagera såväl elever och skolans personal som 

föräldrar.31  

 

SKOLFS 2004:19 stadgar vidare att skolan skall ha rutiner för att på ett tidigt stadium 

upptäcka kränkningar som förekommer inom verksamheten. Misstankar om kränkningar skall 
                                                 
26 Myndigheten för skolutveckling, Olikas lika värde, s 73 
27 Utbildningsutskottets betänkande, s 53  
28 Proposition 2005/06:38, s 87 
29 Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling, s 4 
30 A a s 18 
31 Allmänna råd och kommentarer för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling, s 9 ff 
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tas på största allvar och den subjektiva upplevelsen hos den utsatta eleven skall ligga till 

grund för hur man går vidare. Skolan ansvarar vidare för att vidtaga utredningsåtgärder då 

uppgifter om kränkande behandling framkommer och skolan bör därutöver upprätta rutiner 

för hur kommunikationen skall ske mellan rektor, personal, elever och föräldrar i de fall då 

kränkande behandling misstänks. Föreskriften innehåller vidare information om vad som skall 

iakttagas under utredningen och vad utredningen bör innefatta.32  

 

Föreskriften ställer krav på att en skola skall ha rutiner för hur personalen skall agera när det 

framkommer att kränkningar förekommer och att ansvarsrutinerna för vem som göra vad skall 

vara klargjorda inom varje verksamhet. De åtgärder som ska vidtas bör riktas både mot den 

elev som är utsatt för kränkningarna och den elev som har utsatt en annan elev för 

kränkningar. Vidare stadgas att arbetet med att komma tillrätta med kränkningarna skall 

fortgå till dess att kränkningarna upphör. Om det finns behov ska ett åtgärdsprogram 

presenteras både för den som blivit utsatt för kränkningen och den som har utfört 

kränkningen. Åtgärdsprogrammens upprättande gäller således inte endast för elever med 

studiesvårigheter.33  Föreskriften redogör vidare för att disciplinära åtgärder är vad som i vissa 

fall krävs för att komma tillrätta med mobbningsproblematiken.34 Grundskoleförordningens 

disciplinära åtgärder är då vad som blir gällande.  

 

Vidare stadgas genom SKOLFS 2004:19 att skolorna skall ha ett handlingsprogram mot 

kränkande behandling. Handlingsprogrammet skall bland annat innehålla stadganden som 

tydliggör att skolan tar avstånd från alla kränkningar, redogöra för hur skolan arbetar med att 

motverka kränkningar samt information om rutinerna vid akuta situationer. 

Handlingsprogrammet skall vara välkänt för eleverna, föräldrarna och personalen på skolan.35  

 

2.2.1.4 Läroplaner 

 

Det demokratiska uppdraget som stadgas i skollagen förtydligas genom läroplanerna. Bland 

annat uttrycks i läroplanen att ingen elev ska behöva utsättas för kränkande behandling.36 Den 

läroplan som kommer att behandlas i detta arbete är Läroplan för det obligatoriska 

                                                 
32 Allmänna  råd och kommentarer för arbetet med att motverka alla former av kränkande behandling, s 11 f 
33 A a s 14 
34 A a s 13 ff 
35 A a s 16 
36 Allmänna råd och kommentarer för arbetet med at motverka alla former av kränkande behandling, s 19 



 13

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, då det är denna som omfattar 

grundskolan. 

 

Läroplanen utvecklar i sitt inledande kapitel vad skolans arbete med de grundläggande 

demokratiska värderingarna innebär. Verksamheten skall inom ramen för de grundläggande 

demokratiska värderingarna förmedla värden som exempelvis människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet och alla människors lika värde. Den som arbetar i skolan skall 

aktivt motverka trakasserier och förtryck av individer samt medverka till att utveckla 

elevernas känsla för samhörighet och solidaritet enligt läroplanen 2.1. 

 

Det är skolverksamhetens rektor som har det övergripande ansvaret för skolverksamheten 

vilket innebär att denne skall se till att verksamheten uppfyller läroplanens krav som stadgats 

genom riktlinjer och målsättningsstadganden enligt läroplanen 2.8. Den ansvariga för 

verksamheten ansvarar vidare för att upprätta ett handlingsprogram som beskriver hur skolan 

ska arbeta för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling bland elever 

och anställda enligt läroplanen 2.8. Vidare har rektorn ett särskilt ansvar för att det upprättas 

en kontakt mellan skolan och hemmet om det uppstår problem eller svårigheter för en elev i 

skolan enligt läroplanen 2.8. 

  

2.2.1.5 Om skollagen, grundskoleförordningen, föreskrifterna och läroplanerna inte 

efterföljs 

 

I de fall skollagen, grundskoleförordningen, föreskrifterna och läroplanerna inte efterföljs och 

en elev eller en förälder vill framföra klagomål gällande detta så bör saken i ett första steg tas 

upp med berörda lärare och rektor. Om inte dessa personer kan se till att problemet blir löst 

genom de åtgärder som står till deras förfogande så är nästa steg, då skolan drivs av 

kommunen, att vända sig till förvaltningschefen, skolchefen eller till den ansvariga nämnden 

som kan ta upp saken och försöka ställa situationen tillrätta. Om inte detta gör att situationen 

ställs tillrätta så kan en anmälan om situationen göras till skolverket.37 Skolverket utreder de 

anmälningar som inkommer och en utredning av ett ärende kan leda till att kritik utfärds mot 

den aktuella skolan. Skolverket har däremot inte befogenhet att gå in och ändra tagna beslut 

men förväntar sig ändock att den berörda verksamhetens skall rätta sig efter den kritik som 

                                                 
37 Skolverkets hemsida; http://www.skolverket.se/sb/d/238/a/1034  2006-05-10 11.00 
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utfärdats. Skolverket gör en uppföljning på den aktuella skolan för se efter om kritiken har 

tagits på allvar.38  

 

Skolverket genomför också regelbundna och systematiska utbildningsinspektioner av skolor 

för att se till att de lagar, föreskrifter och riktlinjer som finns på området efterföljs. Även 

dessa inspektioner kan resultera i att kritik utfärdas mot en skola som inte lever upp till de 

krav som skollagstiftningen ställer upp.39  

2.2.2 Arbetsmiljölagstiftningen  
 

I arbetsmiljölagstiftningens arbetsmiljölag och arbetsmiljöförordning finns bestämmelser för 

vad som är gällande på en arbetsplats ur arbetsmiljösynpunkt. Arbetsmiljölagens syfte är 

bland annat att förebygga ohälsa i arbetet enligt 1 kap 2 §.  

 

Arbetsmiljölagen är gällande även på skolans område genom att lagen stadgar att den 

omfattar den som genomgår utbildning enligt 1 kap 3 § p 1. Arbetsgivaren skall vidta de 

åtgärder som krävs på en arbetsplats för att se till att ohälsa undviks och därutöver 

systematiskt planera, leda och kontrollera att arbetsmiljön på arbetsplatsen är god enligt 3 

kap 2 § och 3 kap 2a §. Arbetsmiljölagen stadgar vidare att alla elever från årskurs sju har 

rätt att välja egna elevskyddsombud som i sin tur har till uppgift att delta i skolans 

arbetsmiljöarbete enligt 6 kap 17 och 18 §§. Elevskyddsombudens roll har vidare förtydligats 

genom föreskriften Skolverkets föreskrifter om elevmedverkan i skolans arbetsmiljöarbete 

genom elevskyddsombud, SKOLFS:13.  

 

Vid händelser inom skolverksamheten som inneburit fara för liv och hälsa skall 

arbetsmiljöverket underrättas enligt 2 § arbetsmiljöförordningen. För de fall 

arbetsmiljöverket inte underrättas om händelser som inneburit fara för liv och hälsa så kan 

den ansvariga för verksamheten dömas till böter enligt 19 § arbetsmiljöförordningen. Genom 

information från en undersökning genomförd av tidningen Arbetarskydd framkommer att det 

är mycket få skolor som anmäler mobbning till arbetsmiljöverket.40  

 

                                                 
38 Skolverkets hemsida; http://www.skolverket.se/sb/d/238/a/1035  2006-05-10 11.15 
39 Inspektera för att förbättra - ett informationshäfte om skolverkets utbildningsinspektion 
40 Juridik idag från Nordstedts juridik, Skolor följer inte lag om mobbning, 2000-12-01  
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2.2.2.1 Föreskrifter utfärdade av arbetsmiljöverket 

 

För att förtydliga och precisera det arbetsmiljölagstiftningen stadgar så har arbetsmiljöverket 

sammanställt en rad föreskrifter. En av dessa sammanställningar är Arbetarskyddsstyrelsens41 

kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet, AFS 

1993:17. Denna är gällande även på skolområdet då arbetsmiljölagstiftningen gäller även för 

den som genomgår utbildning. Föreskriften stadgar att den ansvariga för verksamheten ska 

planera och organisera arbetet så att kränkande behandling förebyggs samt klargöra inom 

verksamheten att kränkande behandling inte är acceptabelt. När det finns tecken på 

kränkande behandling skall åtgärder snarast vidtas och följas upp. Den elev som utsätts för 

kränkningar ska snabbt få hjälp eller stöd.42  

 

Därutöver finns Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld 

och hot i arbetsmiljön, AFS 1993:02. Denna anger krav på rutiner och beredskap för att både 

förebygga och ta hand om missförhållanden. Enligt denna föreskrift skall en arbetsgivare 

utreda de risker om hot och våld som finns i verksamheten samt därutöver vidta de åtgärder 

som kan föranledas av utredningen. Genom föreskriften ställs krav på att arbetsgivaren skall 

ha rutiner och redskap för att förebygga att arbetstagare utsätts för våld eller hot om våld. 

Arbetsgivaren skall också dokumentera tillbud och händelser med våld eller hot om våld.43    

 

2.2.2.2 Om arbetsmiljölagen och föreskrifterna på inte efterföljs 

 

Enligt vad som stadgats i kapitlet ovan är det arbetsgivaren som är ansvarig för att dennes 

verksamhet drivs på ett sätt som gör att ohälsa förebyggs och att arbetsmiljön är 

tillfredsställande. Arbetsmiljöverket är sedan den myndighet som enligt 7 kap 1 § 

arbetsmiljölagen utövar tillsyn över arbetsgivarna. Genom inspektion kan arbetsmiljöverket 

kontrollera att arbetsgivaren lever upp till de krav som finns uppställda genom 

arbetsmiljölagstiftningen. För det fall arbetsmiljöverket finner brister inom verksamheten kan 

arbetsmiljöverket meddela förbud mot verksamheten eller föreläggande om att saken ska 

                                                 
41 Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen bildade 2001 arbetsmiljöverket   
42 Proposition 2005/06:38, s 41 f 
43 SOU 2002:121, s 378 f 
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rättas till. Föreläggande och förbud kan också kombineras med vite enligt 7 kap 7 § 

arbetsmiljölagen.44  

2.2.3 Skadeståndslagen 
 

Genom skadeståndslagen kan den som drabbas av skada som vållats av annan få ersättning för 

den skada som detta för med sig. Möjligheterna för den skadelidande att få ersättning är bland 

annan beroende av vilken skada som denne drabbats av samt vilken skuld skadevållaren har 

till det inträffade.  

 

Den som med uppsåt eller vårdslöshet vållar annan person- eller sakskada kan enligt 

skadeståndslagen bli ersättningsskyldig enligt 2 kap 1 §. Vid ren förmögenhetsskada gäller 

ersättningsskylighet om för den som vållat skada genom brott enligt 2 kap 2 §. Den person 

som genom brott kränker en annan individ genom angrep på dennes frihet, frid eller ära skall 

ersätta den skada som kränkningen innebär enligt 2 kap 3 §. En arbetsgivares ansvar för sina 

anställda omfattar också ett ansvar för den skada som dennes anställda eventuellt orsakar i 

tjänsten. För person och sakskada gäller vid arbetsgivarens ansvar fel och försummelse för att 

skadeståndsansvar ska utdömas enligt 3 kap 1 § p 1, för ren förmögenhetsskada gäller brott 

enligt 3 kap 1 § p 2 och för kränkning gäller fel och försummelse enligt 3 kap 1 § p 3. Staten 

ansvarar för personskada, sakskada, ren förmögenhetsskada, och kränkning som anställd inom 

stat och kommun orsakat vid myndighetsutövning45. För ersättningsskyldighet för staten 

gäller fel och försummelse enligt 3 kap 2 § p 1 samt 3 kap 2 § p 2. 

 

Huvudmannen för en skola ansvarar enligt det i stycket ovan redogjorda för den eventuella 

skada som dennes anställda samt därutöver eventuell entreprenad personal orsakar inom sin 

tjänst. För stat, kommun och landsting som driver skolverksamhet skall vidare personskada, 

sakskada, ren förmögenhetsskada och kränkning, som vållats genom fel eller försummelse i 

tjänsten ersättas.46 Fel och försummelse innebär att det ställs ett krav på att den som drabbat 

                                                 
44 Arbetsmiljöverkets hemsida; http://www.av.se/temasidor/skolweb/regler/inspektion.shtm  2006-05-11 12.30 
45 Myndighetsutövning är beslut eller åtgärder från det allmänna som ger ett uttryck för samhällets rätt att utöva 
makt över medborgarna. Något som ytterligare utmärker en myndighetsutövning är en individs beroendeställning 
i förhållande till myndigheten. Inom skolverksamheten innefattas betygssättning, intagning på utbildningen och 
beslut om disciplinära åtgärder i myndighetsutövningen, själva undervisningen utgör inte någon 
myndighetsutövning. Om det är så att en skola inte ingriper för att skydda en elev mot trakasserier eller andra 
former av kränkningar så anses den typen av utövande vara fel begångna vid myndighetsutövning. Se 
Proposition 2005/06:38, s 44. Skolplikten har vidare ansetts ha betydelse för möjligheterna att omfatta en skola 
agerande som myndighetsutövning. Se Schultz, Juridisk tidskrift, Om skadestånd vid mobbning, s 915 
46 Proposition 2005/06:38, s 43 
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annan med en skada har gjort detta med uppsåt eller oaktsamhet. Vad som berättigar till 

ersättning vid fel och försummelse för stat och kommun är inte entydigt klargjort. I 

propositionen till lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling förs 

däremot en diskussion runt att det i de fall då myndighetsperson inte tagit hänsyn till en 

gällande författning eller föreskrift så ska myndigheten i regel inte undgå ersättningsansvar. 

Om det däremot i ärendet handlar om svåra juridiska tolkningar är det mer otydligt om 

myndigheten är ersättningsskyldig. Vidare tar man upp att när en myndighet exempelvis har 

dröjt oacceptabelt länge med att agera i ett ärende så kan detta medföra 

ersättningsskyldighet.47 

 

2.2.3.1 Om skadeståndsberättigande anses föreligga 

 

Skadeståndstalan väcks av den skadelidande vid allmän domstol med skadeståndslagen som 

grund för talan. Det åligger den skadelidande att styrka uppsåt eller oaktsamhet respektive fel 

eller försummelse. Dessutom ska orsakssambandet mellan vållande och uppkommen skada 

bevisas för att skadeståndsersättning ska kunna aktualiseras.48 Den utredning som ligger till 

grund för lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever tar upp problematiken runt att skadeståndslagen är sträng mot den skadelidande parten 

eftersom den oaktsamhet eller försumlighet som åberopas ofta kan bemötas av motparten. 

Detta eftersom den skadelidande skall kunna styrka ett orsakssamband mellan 

oaktsamheten/försummelsen och skadan. Detta tyder enligt utredningen på att det i princip 

krävs att den skadelidande kan visa eller göra sannolikt att ett agerande från skolan hade fått 

mobbningen att upphöra.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
47 Proposition 2005/06:38, s 44 f 
48 SOU 2004:50, s 127  
49 A bet s 128 
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3. Praxis på området samt utfärdad kritik från myndigheter 
 

Praxis gällande skolans ansvar för mobbning är något som inte förekommer i stor 

utsträckning. Dock har den praxis som väl finns debatterats i stor omfattning. Att rättsfall näst 

intill saknas betyder dock inte att det inte finns något som påvisar hur gällande rätt ska tolkas. 

Som ett alternativ på detta område finns kritiska uttalanden från skolverket som är den 

myndighet som utövar tillsyn över att lagar och föreskrifter på skolområdet efterföljs. I detta 

kapitel kommer en redogörelse att ske för det uppmärksammade rättsfallet om Grums 

kommuns ansvar för mobbningen som förekom vid skola i kommunens regi. Därefter följer 

kritik utfärdad vid skolverkets systematiska inspektioner efterföljd av kritik utfärdad i 

enskilda fall.   

3.1 NJA 2001 s 755 
 

Grums kommun stämdes i detta fall inför domstol med anledning av att en elev upplevt att 

den kommunala skola inte hade agerat tillräckligt kraftfullt då eleven utsattes för mobbning 

under sin högstadietid. Med anledning av de kränkningar som eleven utsattes för kunde 

utbildningen inte fullföljas. Eleven krävde ersättning för den ideella och ekonomiska skada 

som mobbningen orsakat. Eleven grundade sin talan på att skolan enligt skollagen har ett 

ansvar för att motverka mobbning och grundade vidare sitt skadeståndsyrkande på 

skadeståndslagens ersättningsmöjligheter vid uppsåtligt eller oaktsamt handlande vid 

personskada, samt på en arbetsgivares ansvar för sina arbetstagares handlande. I andra hand 

åberopades det ersättningsstadgande som åligger en stat eller kommun vid skadelidandes 

personskada, sakskada eller ren förmögenhetsskada genom fel eller försummelse vid 

myndighetsutövning. Kommunen ansåg å sin sida att man i detta fall hade vidtagit de åtgärder 

som kunde anses skäliga enligt skollagens krav.50    

 

I det aktuella fallet var det när eleven gick i sjunde klass som mobbningen startade. 

Mobbningen innefattade kommentarer gällande elevens kläder, knuffar och skällsord. 

Situationen var känd för elevens klassföreståndare som inte vidtog tillräckliga åtgärder för att 

                                                 
50 NJA 2001 s 775 s 1 f 
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ställa situationen tillrätta. Elevens mor krävde ett föräldramöte där saken skulle diskuteras. 

Detta möte slutade med att skolan rektor tog parti för de pojkar som utförde mobbningen. Ett 

antal elevvårdskonferenser arrangerades utan att eleven och dennes familj inbjöds att delta 

eller komma med information om hur de upplevde situationen. Eleven kände inte heller att 

hon fick stöd från skolans kurator. Eleven placerades i en särskild undervisningsgrupp vilket 

fick henne att känna sig än mer speciell och utpekad och medförde att hon kom att må än 

sämre. Eleven blev, då hon inte längre klarade av att gå till skolan, erbjuden viss undervisning 

i hemmet. En anmälan till skolverket gjordes där skolverket konstaterade att skolan inte 

vidtagit tillräckliga insatser för att klarlägga eller åtgärda orsakerna till mobbningen.51  

 

Kommunen ansåg att skolans personal vidtagit de åtgärder som är skäliga då de fick vetskap 

om mobbningen. Genom samtal med mobbarna och diskussioner runt mobbning vid klassråd 

och föräldramöten gjorde man sitt bästa för att försöka komma tillrätta med problemen runt 

mobbning. Ett antal elevvårdkonferenser arrangerades, hemundervisning erbjöds den utsatta 

eleven och en utbildning för lärarna i elev- och grupprelationer arrangerades. Då eleven inte 

erhöll några avgångsbetyg på grund av avbruten skolgång erbjöds hon handledda studier och 

praktik för att kunna tillgodogöra sig ett avgångsbetyg.52 

 

Tingsrätten tog inledningsvis ställning för att det i detta aktuella fall handlade om 

myndighetsutövning. Detta då skolan i den aktuella situationen har haft ordningsföreskrifter 

att tillämpa inom verksamheten. Att underlåta att fatta ett beslut ansågs vidare räknas som 

myndighetsutövning. Tingsrätten har i sina domskäl redogjort för att en starkare koppling till 

myndighetsutövning kan anses föreligga genom skolplikten. Fel och försummelse vid 

myndighetsutövningen utgör enligt diskussionen i tingsrättens domskäl en lägre grad av 

oaktsamhet än den sedvanliga oaktsamhetsbedömningen.53 Vad gäller själva 

ersättningsskyldigheten fann tingsrätten att kommunen i sin skolverksamhet har ett speciellt 

ansvar för elevernas arbetsmiljö.54 Man vägde vidare in i bedömningen att skolverket har 

riktat kritik mot skolan för att inte ha vidtagit tillräckliga insatser för att klarlägga och 

bearbeta orsakerna till mobbningen.55 Tingsrätten kom fram till att skolan hade agerat 

försumligt och ansåg vidare att en adekvat skada uppkommit i förhållande till den mobbning 

                                                 
51 NJA 2001 s 755, s 2 f 
52 NJA 2001 s 755, s 3 ff 
53 NJA 2001 s 755, s 10  
54 NJA 2001 s 755, s 13 
55 NJA 2001 s 755, s 14 
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som flickan utsattes för.56 Man ansåg genom det redogjorda att Grums kommun var skyldig 

att ersätta flickan för den skada som mobbningen orsakat henne.57 Domen överklagades 

vidare till hovrätten. 

 

Hovrätten fann det klarlagt att flickan hade varit utsatt för mobbning som medfört att stor del 

av hennes högstadietid gått förlorad. Däremot fann hovrätten inte att kommunen hade gjort 

sig skyldig till fel eller försummelse. Detta vare sig det gällde att vidtaga tillräckliga åtgärder 

eller vad det gällde att ha underlåtit att vidtaga åtgärder.58  Hovrätten utgick ändock i sin 

bedömning från att en skola är skyldig att vidta kraftfulla åtgärder för att förhindra 

uppkomsten av mobbning. Man ansåg däremot inte att det rimligen kan krävas att en kommun 

för att undgå skadeståndsansvar ska ha lyckats förhindra mobbningen eller att man kan ställa 

krav på en skola att vidta åtgärder enligt viss ordning eller viss modell. Skolan ansågs därmed 

av hovrätten ha vidtagit de åtgärder som man rimligen kan begära av en skola för att komma 

tillrätta med en mobbningssituation 59 Hovrätten ogillade käromålet med anledning av det i 

stycket redogjorda. Flickan överklagade vidare till Högsta domstolen.60  

 

Högsta domstolen fann liksom hovrätten att kommunen hade gjort vad man rimligen kunde 

kräva i den aktuella situationen. En ledamot av Högsta domstolen var dock skiljaktig och 

menade att saken skulle ha prövats enligt det stadgande som innebär den som har arbetstagare 

i tjänst ersätta den skada som arbetstagaren genom fel eller försummelse vållar i tjänsten. 

Denne ledamot ansåg däremot inte att fel eller försummelse hade förekommit vad det gällde 

skolans anställdas insatser vilket medförde att skolan inte heller utifrån denna 

skadeståndsgrund var att anse som skadeståndsskyldig. Ytterligare en ledamot var skiljaktig 

och ansåg istället att skolan var skyldig att ersätta flickan med skadestånd eftersom skolan 

hela tiden riktat sina insatser mot flickan istället för att ordentligt utreda den uppkomna 

situationen. Enligt denna ledamot var detta att anse som en felaktighet vilket berättigar till 

ersättning enligt skadeståndslagen.61       

                                                 
56 NJA 2001 s 755, s 15 f 
57 NJA 2001 s 755, s 16 
58 NJA 2001 s 755, s 30 
59 NJA 2001 755, s 25 f 
60 NJA 2001 s 755, s 30 
61 NJA 2001 s 755, s 33 



 21

 

3.2 Kritik utfärdad av skolverket  
 

Skolverket ansvarar för tillsynen vad det gäller skolornas förmåga att följa de uppställda 

kraven i lagar, förordningar, föreskrifter och läroplaner. Nedan kommer en redogörelse att ske 

för den kritik som skolverket utfärdat efter att ha genomfört både sina systematiska 

tillsynsinspektioner och sina utredningar i enskilda ärenden under åren 2001- 2002. Vidare 

beskrivs den kritik som skolverket utfärdat efter anmälan från enskild.  

3.2.1 Tillsyn av kränkande behandling 
 

I rapporten, Tillsyn av kränkande behandling, har skolverket sammanställt en redovisning av 

sina systematiska tillsynsinspektioner av sju kommuner och av femtiosju utredningar i 

enskilda ärenden under åren 2001-2002.  

 

I sammanställningen av de systematiska tillsynsinspektionerna konstaterades att de 

undersökta kommunerna arbetar aktivt med frågor som rör kränkande behandling. Detta utan 

att helt uppfylla skollagstiftningens krav. Alla de inspekterade skolorna hade någon form av 

dokumentation som anger hur skolan arbetar för att motverka mobbning. Dock ansåg 

skolverket att det fanns saker som behövde förbättras för att helt uppfylla kraven enligt 

skollagstiftningen. Enligt redovisningen framkommer att det vanligaste sättet för en skola att 

hantera kränkningar är att diskutera situationen vid en elevvårdskonferens. Rutiner för hur och 

när en sådan sammankallas samt vad som bör dokumenteras är i många fall oklart. När och 

hur ett åtgärdsprogram för en elev ska aktualiseras är ytterligare något som framkom vara 

oklart.62  

 

I de beslut som skolverket fattat gällande anmälningar av enskilda ärenden har skolverket 

utfärdat kritik i hälften av fallen vad gäller skolornas förmåga att på ett tillräckligt sätt utreda 

misstankar eller påståenden om kränkande behandling. I nära samtliga beslut så utfärdade 

skolverket därutöver någon form av kritik mot de åtgärder som skolan hade vidtagit för att 

komma åt problemen med kränkande behandling. I hälften av besluten har skolverket riktat 

kritik mot skolornas sätt att agera då kränkande behandling av elever kunnat konstateras.63      

                                                 
62 Juridik idag, Brister i skolan hantering av fall av kränkande behandling, 2002-12-18 
63 Juridik idag, Brister i skolan hantering av fall av kränkande behandling, 2002-12-18 
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3.2.2 Anmälan till skolverket gällande kränkande behandling av grundskoleelev 
 

Föräldrarna till en elev, som efter åratal av mobbning i skolan slutligen tog sitt liv, anmälde 

skolans brist på agerande till skolverket. Enligt föräldrarna har skolorna som eleven gått i vare 

sig upptäckt, utrett eller åtgärdat den kränkande behandling som eleven utsattes för. 

Skolverket kom utifrån detta att granska om skolan hade levt upp till den gällande 

lagstiftningen på området.64  

 

Föräldrarna har gjort gällande att eleven under sin skoltid varit utsatt för utfrysning, glåpord, 

mobbning och misshandel. Föräldrarna har begärt hjälp från skolan men upplever inte att 

skolan har tagit deras sons problem på allvar. Efter fyra år i grundskolan började elevens 

klasslärare dock att förstå hur ensam eleven var och hans situation diskuterades i en 

antimobbningsgrupp på skolan under år fem. Situationen blev dock inte avhjälpt genom detta. 

Föräldrarna var i kontakt med skolans rektor som garanterade att elevens situation skulle 

åtgärdas. Då inget hände heller denna gång tog föräldrarna själva upp saken på ett 

föräldramöte. I samband med att eleven börjande årskurs sju och hamnade i en ny klass blev 

situationen något bättre även om de tidigare klasskamraterna fortsatte att trakassera honom.65   

 

Skolan har i sitt yttrande i elevens situation tagit upp att man försökt åstadkomma en ändring i 

elevens situation och vid flertalet tillfällen hade uppe elevens ärende vid elevsamtal. Elevens 

situation diskuterades också av skolans antimobbningsgrupp. Elevenkäter och samtal med de 

elever som utförde mobbningen genomfördes därutöver. En elevvårdskonferens hölls 

angående de elever som utsatte eleven för kränkningarna. Skolan har dock gjort bedömningen 

att det inte var aktuellt med någon elevvårdskonferens angående den mobbade eleven och inte 

heller att det var aktuellt med något åtgärdsprogram för hans del.66  

 

Skolverket gjorde i sin bedömning gällande att det står klart att eleven har utsatts för 

kränkande behandling och att skolan har fått tydliga signaler om att eleven upplevde 

kränkningar. Skolverket ansåg vidare att skolans insatser har präglats av punktvisa åtgärder 

och kortsiktiga lösningar och uttrycker att skolan borde ha följt upp sina åtgärder och 

kontinuerligt och metodiskt utvärderat dem.  Man fann det också anmärkningsvärt att skolan 

inte funnit skäl att hålla en elevvårdskonferens gällande eleven eller skäl att upprätta ett 
                                                 
64 Beslut skolverket, Dnr 51 2005:1827, s  1 
65 Beslut skolverket, Dnr 51 2005:1827, s 2 
66 Beslut skolverket, Dnr 51 2005:1827, s 2 f 
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åtgärdsprogram för hans räkning.67 Skolverket konstaterade att skolan inte hade 

kommunicerat med de inblandade parternas vårdnadshavare i den mån som varit behövlig. De 

arbetsplaner som skolan har haft mot mobbning har vidare inte utgjort ett tillräckligt stöd i 

detta fall. Sammanfattningsvis ansåg skolverket att skolan inte agerat på det sätt som enligt 

skollagstiftningen kan krävas för att komma åt långvariga och återkommande kränkningar. 

Detta gav skolverket anledning att rikta kritik mot den aktuella skolan.68    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Beslut skolverket, Dnr 51 2005:1827, s 7 
68 Beslut skolverket, Dnr 51 2005:1827, s 9  
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4. Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn och elever  
 

Från och med den första april 2006 gäller en lag i Sverige som reglerar ett förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Utifrån 

mobbningsaspekten så innebär denna lag att skolorna har fått ett uttryckligt ansvar för att 

arbeta mot mobbning. Nedan kommer en redogörelse att ske för vad lagen specifikt innehåller 

och medför som inverkar på skolans ansvar för arbete mot mobbning. Vidare redogörs också 

för Diskrimineringskommitténs betänkande samt i korta drag också för hur arbetet med en ny 

skollag fortskrider.  

 

Barn och elever har ett behov av en trygg och säker miljö. Detta faktum utgör enligt 

lagstiftaren en viktig anledning till att stifta en lag om skolans ansvar för mobbning.69  Vidare 

är också barn starkt beroende av vuxnas handlingar och de vuxnas skydd.70  Med anledning av 

statistik och undersökningar som påvisar mobbningens utbredning och vidare att elever 

upplever att vuxna inte tar problemen med mobbning på allvar så är det, enligt lagstiftaren, en 

nödvändighet att stifta en lag som tydligt reglerar skolans ansvar för arbete mot mobbning.71  

4.1 Krav på skolan om ett förebyggande arbete mot mobbning 
 

Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling innehåller ett krav på 

skolverksamhetens huvudman att bedriva ett målinriktat arbete för att motverka mobbning 

enligt 5 §. Detta innefattar bland annat att alla skolor skall upprätta en likabehandlingsplan 

som redogör för hur skolan arbetar med att förebygga och förhindra bland annat mobbning. I 

planen skall det redogöras för vilka åtgärder som planeras för att förebygga och förhindra 

mobbning. Likabehandlingsplanen ska därutöver följas upp och ses över årligen enligt 6 §. I 

lagen stadgas vidare att huvudmannen för verksamheten, eller den som huvudmannen utser, är 

skyldig att vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att annan kränkande behandling 

förekommer enligt 7 §.  

 
                                                 
69 Proposition 2005/06:38, s 75 
70 A prop s 25 
71 A prop s 29 
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I propositionen som ligger till grund för lagen anser lagstiftaren att det är mycket viktigt med 

ett aktivt och målinriktat arbete mot kränkande behandling. Ett förebyggande arbete anses ha 

en stor betydelse för ett lyckat resultat. Som stöd för detta hänvisas det till skolverkets 

granskning av skolans arbete med värdegrunder där det framkommit att skolans arbete med 

detta har gett ett positivt resultat. Lagstiftaren har också påpekat att ett målinriktat arbete med 

att förebygga och motverka mobbning därutöver är viktigt med beaktande av att 

verksamheternas arbete ska ha sin grund i de grundläggande demokratiska värderingarna.72  

 

Lagstiftaren anser vidare att upprättande av en likabehandlingsplan utgör en viktig grund för 

skolornas arbete med att förebygga och förhindra mobbning. I propositionen för lagstiftaren 

fram att planen ska vara ett levande dokument som ska användas i skolans vardagliga arbete. 

Planen skall anpassas efter rådande förutsättningar och varje verksamhet ska få möjlighet att 

påverka planens utformning. Detta medför att såväl personalen, eleverna och deras 

vårdnadshavare skall göras delaktiga i arbetet med att utforma likabehandlingsplanen. Planen 

bör innehålla en översikt över de insatser som skolan avser att vidtaga för att förebygga och 

förhindra kränkningar och skall därutöver precisera ansvarsfördelningen mellan skolans 

personal för det fall uppgifter om kränkande behandling framkommer. Rutiner och akuta 

insatser som ska aktualiseras för det fall mobbning förekommer inom verksamheten skall tas 

upp i planen. Det krav på handlingsprogram mot kränkande behandlig som läroplanerna och 

föreskrifterna på området uppställer ersätts genom den nya lagen av kravet på en 

likabehandlingsplan.73         

4.2 Krav på skolan vid kännedom om att mobbning förekommer 
 

I det fall skolans huvudman, annan inom verksamheten med motsvarande ledningsfunktion 

eller annan personal, får kännedom om att mobbning förekommer inom skolverksamheten är 

den som ansvarar för verksamheten, eller den som den ansvarige utser, skyldig att utreda 

omständigheterna och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra att 

mobbningen fortsätter enligt 8 §. 

 

Lagstiftaren finner att det är av vikt att de ansvariga inom en skolverksamhet försöker att 

motverka tendenser till kränkande behandlig på ett så tidigt stadium som möjligt. Detta med 

                                                 
72 Proposition 2005/06:38 s 88 
73 A prop s 87 ff 
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stöd av uppgifter som påvisar att mobbning i regel inte upphör av sig självt utan snarare ökar i 

omfattning.  Med anledning av detta har man funnit det angeläget att huvudmannen, eller den 

som denne utser, har en skyldighet att utreda omständigheterna till uppgifterna om att 

mobbning förekommit. Utredningsskyldigheten skall vara kopplad till det tillfälle då någon 

inom den aktuella verksamheten får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig utsatt för 

mobbning. Av vem eller på vilket sätt som denna kännedom kommer fram har ingen 

betydelse för utredningsskyldigheten. Vidare skall utöver utredningsskyldigheten de åtgärder 

som krävs för att förhindra att mobbningen fortsätter vidtagas.74 Författningskommentarerna 

redogör ytterligare för att det är viktigt att vidta utredningsåtgärder så snart det kommer till 

skolans kännedom att det har förekommit kränkningar. Det är därutöver viktigt att den elev 

som påtalar kränkningar tas på allvar. Om det framgår att det som förekommit är av 

bagatellartad karaktär kan det vara tillräckligt att den utredning som vidtas omfattar endast att 

ställa några frågor runt mobbningen till de inblandade. I mer komplicerade fall är 

utredningsskyldigheten mer långtgående och omfattar fler personer.75   

 

När det gäller att vidtaga åtgärder vid de tillfällen då kränkningar konstaterats skall dessa 

åtgärder inriktas mot att förhindra fortsättning. Författningskommentaren beskriver att skolan 

skall präglas av en nolltolerans mot mobbning. Vidare hänvisas till de 

skolförordningsbestämmelser som stegvis redogör för vilka åtgärder som aktualiseras.76  

4.3 Om lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling inte 
efterföljs 
 

Genom ovanstående delar av detta kapitel har det framkommit att det i lag om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling finns bestämmelser som syftar till att skydda 

barn och elever mot mobbning. Skolan skall arbeta förebyggande mot mobbning och som en 

del av det förebyggande arbetet upprätta en likabehandlingsplan. Vidare skall skolan vidtaga 

utredningsåtgärder då mobbning misstänks samt vidtaga åtgärder för att förhindra 

mobbningen då utredningen föranleder detta. Frågan som då återstår är vad som händer i de 

fall då dessa lagbestämmelser inte efterlevs.  

 

                                                 
74 Proposition 2005/06:38, s 90 f 
75 A prop s 141 
76 A prop s 141 
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Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling innehåller ett direkt 

skadestånd kopplat till mobbning som inte är ringa. Huvudmannen kan genom detta 

skadeståndsstadgande bli skyldig att betala skadestånd dels för den uppstådda kränkningen, 

dels för annan skada som åsidosättandet av lagens bestämmelser har orsakat barnet eller 

eleven enligt 15 §. Skadeståndsskyldigheten föreligger i de fall då skyldigheten att upprätta en 

likabehandlingsplan har åsidosatts, då åtgärder att förhindra och förebygga mobbning har 

åsidosatts, då utredningsskyldigheten åsidosatts samt för de fall då de åtgärder som skäligen 

kan krävas för att förhindra fortsatt mobbning har åsidosatts.77 I författningskommentaren 

redovisas att den som blir utsatt för behandling som denne upplever som kränkande måste 

klargöra sin upplevelse för den som utför behandlingen för att sedan kunna yrka skadestånd. 

Detta uppfattas vara viktigt när det handlar om annan kränkande behandling då detta skydd 

mot kränkningar inte är riktade mot någon speciell grupp. Det ansågs således kunna bli svårt 

att förutse upplevelsen.78       

 

Lagstiftaren har funnit en skadeståndssanktionering viktig av den anledning att ett skadestånd 

skall avhålla från överträdelser av det lagen stadgar samtidigt som ett skadestånd kompenserar 

den skadelidande om lagens bestämmelser ändock överträds.  Lagstiftaren anser att denna 

direkta koppling till ett skadestånd genom lag om förbud mot diskriminering och annan  

kränkande behandling ger den som utsätts för annan kränkande behandling en klart förbättrad 

möjlighet till skadestånd än vad som tidigare varit fallet.79 Lagen berättigar både till 

skadestånd för den kränkning som mobbningen har medfört och för den ekonomiska skada 

som drabbar den skadelidande. Att ekonomiska skada bör ersättas när det gäller mobbning 

ansåg lagstiftaren vara naturligt eftersom mobbningen kan medföra att en elev exempelvis får 

sina kläder eller liknande förstörda och ett skadestånd därav bör omfatta dessa kostnader. 80  

Att innefatta ett upprättande av en likabehandlingsplan under skadeståndssanktioneringen 

ansågs av lagstiftaren viktigt med anledning av att likabehandlingsplanen utgör en 

betydelsefull del i arbetet med att förhindra och motverka diskriminering och annan 

kränkande behandling.81  

 

                                                 
77 Proposition 2005/06:38, s 108 
78 A prop s 137 
79 A prop s 109 
80 A prop s 111 
81 A prop s 109 ff 
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Lagstiftaren kom att behöva ta ställning till hur omfattande kränkningen ska vara för att 

skadestånd ska anses berättigat. Enligt skadeståndslagen föreskrivs att det skall handla om en 

allvarlig kränkning för att skadestånd ska kunna utgå. Lagstiftaren har dock inte funnit att 

allvarlig kränkning ska behöva styrkas för att skadestånd enligt lag om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever skall kunna utgå.82 Enligt 

författningskommentaren är det vidare viktigt att genom den nya lagen möjliggöra att 

ersättning berättigas utöver de handlingar som enligt brottsbalken skulle klassificeras som 

brottsliga.83  Det är däremot inte att eftersträva att bagatellartade företeelser ska kunna anses 

som kränkande behandling i lagens mening. Man finner att alla händelser med kränkande 

inslag ska motarbetas men att de med bagatellartad karaktär inte ska vara aktuella i en 

rättsprocess. Slutligen kom man fram till att för att utesluta bagatellartade förseelser så 

utformades bestämmelsen i lagen på så vis att skadestånd inte utgår om kränkningen är 

ringa.84 Lagstiftaren tar vidare upp diskussionen runt att känsligheten varierar från person till 

person och att det som kan upplevas som kränkande för någon kanske inte upplevs kränkande 

för en annan person. Det fastställdes genom lagens förarbeten att när reaktionen hos den 

kränkta inte verkar orimlig, och den som mobbar känner till att det tidigare förekommit 

kränkningar, så ska skadestånd kunna utgå. Har mobbaren däremot handlat av ren tanklöshet 

kan detta göra beteendet mindre kränkande. I övrigt ska mobbarens inställning till händelsen 

inte ha någon inverkan vid bestämmandet om skadestånd skall utgå.85  

 

Vad gäller för en elev att påvisa att det förekommit mobbning så har lagstiftaren ansett att 

delad bevisbörda bör vara gällande eftersom bestämmelserna i lagen i princip inte skulle 

kunna upprätthållas utan någon bevislättnad. Detta innebär att i de fall då en elev kan visa att 

mobbning har förekommit så är det upp till skolan att bevisa att alla skäliga åtgärder har 

vidtagits för att förebygga och förhindra mobbningen. I de fall skolan inte kan visa att de 

skäliga åtgärder som krävs har vidtagits föreligger skadeståndsskylighet.86  Vad skäliga 

åtgärder innebär framgår inte klart men skollagstiftningens regler för vilka möjligheter skolan 

har att ingripa mot elever som missköter sig får anses ha betydelse i detta sammanhang.87  Att 

en elev ska kunna visa att kränkning har ägt rum för att få bevisbördan att gå över på 

                                                 
82 Proposition 2005/06:38, s 112 
83 A prop s 137 
84 A prop 112 
85 A prop s 147 f 
86 A prop s 121 ff 
87 A prop s 150 



 29

motparten har sin grund i att bagatellartade händelser inte ska kunna hamna hos domstol.88 

Författningskommentaren uttrycker att oaktsamhet eller uppsåt i regel är vad som krävs för att 

ersättningsskyldighet ska bli gällande. Adekvat kausalitet mellan den aktuella situationen och 

skadan skall också föreligga för att ersättning skal berättigas. Däremot behöver den 

skadelidande enligt lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling inte  

bevisa oaktsamhet hos skolan. Detta eftersom bevisbördan övergår till skolan då eleven kan 

visa att annan kränkande behandlig har förekommit.89   

 

Vad gäller möjligheterna att rent tidsmässigt föra sitt ärende gällande mobbning vidare till 

domstol så har lagstiftaren ansett att lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever inte skall innehålla någon förkortad preskriptionstid. Istället 

ska preskriptionslagen vara gällande. Anledningen till detta är att barn och elever ofta har 

svårt att inom en förkortad period orka ta upp sitt ärende och gå vidare med det.90      

 

Gällande tillsyn över hur lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling 

följs vad gäller bestämmelserna om mobbning så har lagstiftaren utsett skolverket att inrätta 

ett speciellt barn- och elevombud. Detta barn- och elevombud har möjlighet att föra barn och 

elevers talan i skadeståndsmål vad gäller annan kränkande behandling. Barn- och 

elevombudet skall också svara på barn och elevers frågor om lagen gällande annan kränkande 

behandling. Huvudmannen för en skolverksamhet är vidare skyldig att på uppmaning från 

skolverket att lämna uppgifter om förhållanden i verksamheten om dessa uppgifter kan vara 

av betydelse för tillsynen enligt 16 §.91    

 

4.4 Diskrimineringskommitténs förslag på en sammanslagen lagstiftning 
 

I februari 2006 presenterade Diskrimineringskommittén utredningen, En sammanslagen 

diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22. Diskrimineringskommittén har utifrån lagen om 

förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling att ta ställning till i vilken 

omfattning en lag som innefattar ett bredare område än den övriga 

diskrimineringslagstiftningen ska ges utrymme i en sammanslagen 

                                                 
88 Proposition 2005/06:38, s 121 ff 
89 A prop s 147 ff 
90 A prop s 125 f 
91 A prop s 115 ff 
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diskrimineringslagstiftning. Diskrimineringskommittén förespråkar att det är av stor vikt att 

mobbning och övrig kränkande behandling utan koppling till diskriminering bör motarbetas. 

Däremot så anser de inte att detta nödvändigtvis bör regleras i diskrimineringslagstiftningen. 

Diskrimineringskommittén förespråkar istället att diskrimineringslagstiftningen i framtiden 

bör innefatta endast de beteenden som grundar sig på någon av de enligt svensk lag gällande 

diskrimineringsgrunderna. Man vill därav att de bestämmelser som syftar till att motverka 

annan kränkande behandling placeras i annan lagstiftning. Diskrimineringskommittén anser 

sammanfattningsvis att regler som förbjuder annan kränkande behandling ska placeras i 

skollagen.92  

4.5 Ny skollag 
 

Arbetet med att utforma en ny skollag har pågått under en tid. En parlamentarisk kommitté 

tillsattes i februari 1999 för att göra en översyn över den svenska skollagstiftningen. 

Kommittén antog namnet Skollagskommittén och presenterade i december 2002 sitt 

betänkande Skollag för kvalitet och likvärdighet, SOU 2002:121.93 Skollagskommittén har 

uppmärksammat att det trots de arbetsmiljöbestämmelser som omfattar skolans område 

ständigt kommer rapporter om brister i skolans arbetsmiljö vad gäller mobbning och övrig 

kränkande behandling. Kommittén har vidare ansett sig finna att det inom skolorna finns en 

medvetenhet om att arbetsmiljölagstiftningen är gällande. Däremot har de därutöver också 

funnit att den dokumentation som skolorna upprättar för att uppfylla lagens krav ofta är 

inaktuell och dessutom inte känd för elever eller lärare.94  

 

Det måste enligt Skollagskommittén framkomma tydligt i en framtida skollag att skolan 

ansvarar för att förebygga och förhindra mobbning. I den lagrådremiss som bygger på SOU 

2002:121 uttrycks att det för det fall som riksdagen antar propositionen gällande lag om 

förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever så skall en 

hänvisning från skollagen till denna lag ska kunna utgöra ett komplement till bestämmelsen i 

om de grundläggande demokratiska värderingarna.95   

 

                                                 
92 SOU 2006:22, s 227 ff 
93 SOU 2002:121, Till statsrådet och chefen för utbildningsdepartementet 
94 A bet s 369 
95 Lagrådsremiss U2005/5584/S, s 164 
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Det skall tilläggas att det inte blir aktuellt med någon ny skollag innan riksdagsvalet hösten 

2006. Detta eftersom de förhandlingar som förts partierna emellan gällande den nya skollagen 

inte har nått framgång. Arbetet med en ny skollag ligger därav för närvarande nere. Man har 

nu för avsikt att vänta med att gå vidare i förhandlingarna till efter valet.   
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5. Diskussion  

5.1 Behovet av lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 
barn och elever 
 

Genom redogörelserna i kapitel två framkommer att det inte bör vara avsaknaden på riktlinjer 

för hur skolan ska arbeta med att förebygga och förhindra mobbning som är anledningen till 

att det förekommer mobbning i den utsträckning som det redogörs för i uppsatsens inledande 

del. Trots att skollagen inte tydligt redogör för vad som krävs av de verksamma inom skolan i 

arbetet mot mobbning så är där ändock fastställt att verksamma inom skolan ska verka för att 

kränkande behandling motverkas. (Se avsnitt 2.2.1.1) Disciplinära åtgärder för att komma 

tillrätta med problem runt mobbning stadgas därutöver genom grundskoleförordningen. (Se 

avsnitt 2.2.1.1) Skolans något mer specifika ansvar för arbete mot mobbning återfinns också i 

föreskrifter och läroplaner. (Se avsnitt 2.2.1.3 samt avsnitt 2.2.1.4) Det har således även innan 

lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling trädde i kraft funnits ett 

regelverk gällande skolans ansvar för att motverka mobbning.  

 
Med beaktande av den rådande situationen i skolorna kan det anses att de tidigare gällande 

bestämmelserna genom lag, förordning, föreskrifter och läroplaner inte har varit tillräckliga 

för att komma åt problemen med mobbning. (Se avsnitt 1.8 samt kapitel 3) En av anledning 

till att dessa stadganden inte har gett ett tillräckligt resultat kan vara okunskap om 

bestämmelsernas existens. Denna okunskap uppmärksammades i en undersökning genomförd 

av lärarförbunden. (Se avsnitt 2.2.1.1) Således är det många verksamma inom skolan som inte 

använder sig av de befogenheter som grundskoleförordningen ger dem eller arbetar på det sätt 

som föreskrifter och läroplaner rekommenderar. En kunskapsspridning runt gällande rätt och 

de befogenheter som finns att tillgå är således att eftersträva. Sannolikt är vidare att alla 

bestämmelser och rekommendationer på olika nivåer medför att det är mycket svårt för både 

skolverksamhetens anställda och elever att veta vad som är gällande. Därutöver har det inte 

funnits några starka rättsmedel kopplade till bestämmelserna i skollagstiftningen. Att ställa de 

aktuella bestämmelserna samman för att på så sätt tydliggöra vad som är gällande samt vad 

som blir gällande om dessa bestämmelser inte efterföljs torde därav vara en lämplig åtgärd 

som skulle komma skolans personal liksom dess elever tillgodo. På vilket sätt lag om förbud 
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mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever kan komplettera det 

tidigare regelverkets brister följer nedan. 

 

5.1.1 Arbetsmiljölagstiftningens betydelse 

 

Att arbetsmiljölagstiftningen omfattar skolan är av stor vikt i sig eftersom detta gör det 

möjligt att ställa samma krav på att en huvudman för en skola motverkar kränkningar som att 

en arbetsgivare gör detta. (Se avsnitt 2.2.2) Arbetsmiljöverket har således samma möjligheter 

att vidta åtgärder mot en skola som man har mot vilken annan arbetsgivare som helst. Att 

skolan sedan inte anmäler sina arbetsmiljöproblem vidare till arbetsmiljöverket, vilket 

framkommer genom en undersökning genomförd av tidningen Arbetarskydd, medför att 

denna lagstiftning blir något uddlös. (Se avsnitt 2.2.2) Att inte anmälningar om mobbning 

görs till arbetsmiljöverket kan vara ett tecken på att det råder okunskap om lagen vilket får till 

följd att arbetsmiljölagstiftningen inte kommer de mobbade eleverna till fördel. Att sprida 

kunskap till lärare och elever runt arbetsmiljölagstiftningen och vilka krav de kan ställa på sin 

arbetsmiljö bör av denna anledning vara befogad. Vidare är det av vikt att påpeka att det 

genom arbetsmiljölagen finns en möjlighet att bötfälla den ansvariga för skolverksamheten då 

denne inte har iakttagit sin anmälningsskyldighet till arbetsmiljöverket gällande skada som är 

av fara för liv och hälsa. (Se avsnitt 2.2.2) Detta är ett rättsmedel som i större utsträckning 

skulle kunna användas för att få den ansvariga för skolverksamheten att inse sitt ansvar enligt 

arbetsmiljölagstiftningen. Med beaktande av den nuvarande situationen där 

arbetsmiljölagstiftningen inte kommer elever till godo i någon större utsträckning så är inte 

arbetsmiljölagstiftningen tillräcklig för att komma åt problemen med mobbning.  

5.1.2 Skadeståndslagens betydelse 
 

Av rättsfall NJA 2001 s 755 framkommer att det råder svårigheter för den skadelidande i 

mobbningsfall vad gäller att få ersättning enligt skadeståndslagen från skolans huvudman. 

Detta trots att skolverket riktat kritik enligt vid denna tidpunkt gällande skollagstiftning. (Se 

avsnitt 3.1) Med beaktande av utgången i NJA 2001 s 755 så har skadeståndslagstiftningen 

inte någon större betydelse vad det gäller elevernas möjligheter till upprättelse från skolans 

sida vid mobbning.  
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5.1.3 Den nya lagens betydelse 
 

Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever har 

till syfte att ställa samman de olika stadganden som ska vara gällande för skolans ansvar för 

arbete mot mobbning. Lagen har som utgångspunkt att skolan skall arbeta förebyggande och 

förhindrande för att motverka mobbning. Det förebyggande arbete innefattar bland annat att 

upprätta en likabehandlingsplan. Därutöver skall uppgifterna om att mobbning förekommer 

undersökas noga och åtgärder skall vidtagas för att förhindra mobbning. (Se kapitel 4) Lagen 

är positiv eftersom den tydliggör skolans ansvar för arbete mot mobbning och eftersom den 

medför att bestämmelser som reglerar detta ansvar nu finns på lagstiftningsnivå. Detta bör 

medföra skillnad trots att stadgandena i sig inte är nya utan tidigare funnits på lägre nivåer, 

det vill säga i form av föreskrifter och läroplaner och till viss del även inom annan lagstiftning 

där arbetsmiljölagstiftningen bör nämnas. Vidare bör den skadeståndssanktionering som blivit 

gällande genom lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling vara 

betydande för att skolorna skall känna ett utökat ansvar för att arbeta med frågor gällande 

mobbning. Det är därutöver positivt att elever genom barn- och elev ombudet numera har fått 

en egen klagomöjlighet. 

5.2 Behovet av ett utökat rättsligt skydd hos elever i grundskolan 
 

Grundlag och internationella konventioner ställer krav på en trygg och säker miljö. (Se avsnitt 

2.1) Barnkonventionen uttrycker genom ett antal stadganden att staten har ett utökat ansvar 

för att säkra barns behov av trygghet. (Se avsnitt 2.1.3) Verkligheten för många av Sveriges 

grundskoleelever är långt ifrån trygg. (Se avsnitt 1.8 samt kapitel 3) Denna otrygghetsfaktor 

är extra allvarlig eftersom barn i Sverige enligt skolplikten har en skyldighet att delta i 

skolverksamheten. (Se avsnitt 2.2.1.1) Denna plikt borde föranleda att det ställs särskilt stora 

krav på att skolmiljön skall vara hälsosam och att inga elever ska behöva gå till skolan med 

rädsla för mobbning.  

 

Med anledning av att det stora trygghetsbehov som finns hos barn samt att denna trygghet 

finns stadgad både i form av grundlag och konventioner så har samhällsdebatten runt ett 

starkare rättssäkerhetsskydd för barn och elever gällande mobbning varit befogad. Visserligen 

fanns och finns fortfarande en rad olika bestämmelser som syftar till att ge eleverna en trygg 

miljö i skolan. (Se kapitel 2) Då ansvaret genom dessa bestämmelser dock inte gett ett 
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tillräckligt resultat, vilket framkommit genom olika undersökningar och skolverkets 

inspektioner, finns givetvis anledning att ställa högre krav. (Se avsnitt 1.8 samt avsnitt 3.2) 

Arbetsmiljölagstiftningen ställer förvisso krav på arbetsgivaren vad gäller arbete mot 

kränkande behandling och för en hälsosam miljö. (Se avsnitt 2.2.2) Dessa bestämmelser har 

dock inte kommit eleverna tillgodo. (Se avsnitt 2.2.2) Med anledning av detta i kombination 

med mobbningens utbredning är det befogat att utöka skolans ansvar för att motverka 

mobbning. Det bör vidare anses befogat att lag om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever sträcker sig längre än vad övrig 

diskrimineringslagstiftning96 gör. Detta med anledning av skolans ansvar för arbete med 

demokratiska värderingar där alla människors lika värde är en av grundstenarna. (Se avsnitt 

2.2.1.1 samt avsnitt 2.2.1.4) Det kan därav inte anses förenligt att inom skolverksamheten 

utöka skolans ansvar för att motverka endast en viss kategori kränkningar. Istället är det mer 

befogat att motverka alla sorters kränkningar oavsett om de har med exempelvis hudfärg, 

klädval, kroppsbyggnad eller handikapp att göra. 

 

Genom rättsfall NJA 2001 s 755 framkom därutöver att skollagstiftningens stadganden som i 

många fall har till syfte att skapa en trygg miljö för eleverna i skolan inte kom att räcka till 

vad det gäller att uppfylla skadeståndslagstiftningens rekvisit för berättigande av 

skadeståndsersättning. Skadeståndslagstiftningens otillräcklighet blev extra tydlig då 

skolverket utfärdat kritik utifrån gällande skollagstiftning vilket kan tyckas tala för att skolan 

hade agerat oaktsamt eller försumligt i det aktuella fallet. (Se 3.1) Domstolen ansåg dock inte 

att då gällande brister enligt skollagstiftningen var att anse som fel eller försummelse enligt 

skadeståndslagen. Ett utökat behov av rättsligt skydd för elever kan av denna anledning anses 

föreligga.  

5.2.1 Behovet av tydlighet 
 

Till diskussionen om elevers behov av ett utökat rättsligt skydd hör också diskussionen om 

behovet av ett tydligt regelverk. Detta eftersom det är av stor vikt att skolans personal som 

skall agera utifrån lagen har en möjlighet att komma till insikt om vad lagen stadgar. Vidare är 

det också viktigt att eleverna känner till vilka krav som kan ställas på skolan i dess arbete mot 

                                                 
96 Den svenska diskrimineringslagstiftningen är inriktad på att förebygga trakasserier som har sin grund i någon 
av de gällande diskrimineringsgrunderna. Således sträcker sig lag om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever utöver övrig diskrimineringslagstiftning genom att också vara inriktad 
mot att förebygga och förhindra annan kränkande behandling.  
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mobbning. Då det på området gällande skolans ansvar för mobbning funnits en rad olika 

bestämmelser på olika nivåer förelåg ett behov av att tydliggöra vad som är gällande. (Se 

kapitel 2) Genom lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever så tydliggörs att skolan har ett uttryckligt ansvar för att arbeta målinriktat och 

förebyggande mot mobbning, att upprätta en likabehandlingsplan, att utreda uppgifter om 

mobbning och slutligen att vidta åtgärder då mobbning förekommer. (Se kapitel 4) Däremot 

brister lagen vad gäller att tydliggöra vad som ingår under de uppställda kraven. Att detta inte 

gjorts mer tydligt är negativt både utifrån elevernas möjligheter att ställa krav på skolan och 

utifrån skolans möjligheter att arbeta på ett sätt som inte leder till skadeståndsansvar. 

Därutöver anser jag att lagstiftaren lagt för stort fokus på upprättandet likabehandlingsplaner. 

(Se avsnitt 4.1) Då likabehandlingsplanen är ett dokument som i stor utsträckning funnits 

även tidigare, då i form av handlingsprogram mot kränkande behandling, så borde det i den 

nya lagstiftningen ha utvecklats ytterligare vad som ska ingå i ett förebyggande arbete mot 

mobbning. Givetvis är kravet på en likabehandlingsplan viktigt men själva dokumentet i sig är 

inget som kommer att lösa mobbningsproblematiken. Kravet på likabehandlingsplaner borde 

alltså enligt min mening ha kompletterats med ytterligare krav på förebyggande och 

förhindrande åtgärder. Trots otydligheten för vad som är gällande för det förebyggande och 

förhindrande arbetet så går det ändock att finna vägledning i grundskoleförordningen, 

föreskrifter och läroplaner. (Se avsnitt 2.2.1.1, 2.2.1.2 samt avsnitt 2.2.1.3) Eftersom dessa 

bestämmelser inte lyckats komma åt problemen med mobbning tidigare är frågan om de 

kommer att göra det som situationen nu ser ut. Genom lag om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling har dock mobbningsfrågorna fått en välbehövlig status samt en 

direkt koppling till skadeståndsberättigande om bestämmelserna inte efterföljs. Detta bör 

medföra att skolan nu har fått ett större krav på sig än tidigare vad gäller att ta reda på vad 

skollag, grundskoleförordning, föreskrifter och läroplaner stadgar.  

5.2.2 Inrättandet av ett barn- och elevombud och dess betydelse för elevers rättssäkerhet 
 

Genom inrättandet av ett barn- och elevombud hos skolverket har behovet av elevers 

rättssäkerhet uppmärksammats. (Se avsnitt 4.3) Detta med anledning av att barn och elever nu 

genom en statlig resurs har möjlighet att vända sig med sitt enskilda ärende till en kvalificerad 

tjänsteman. Barn- och elevombudet utökar också elevers möjligheter att göra sin röst hörd. 

Detta då barn- och elevombudet genom lag om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling av barn och elever har befogenhet att kräva att den aktuella skolan 
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lämnar ut den informationen som behövs för att ombudet ska kunna fullgöra sina uppgifter i 

det enskilda ärendet. Dessutom genom att barn- och elevombudet har möjlighet att föra en 

elevs talan i domstol gällande de skadeståndsrättsliga möjligheterna enligt lag om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling. (Se avsnitt 4.3) 

5.3 Möjligheterna till upprättelse genom skadestånd 
  

Innan lag om förbud mot diskriminerig och annan kränkande behandling av barn och elever 

trädde ikraft var det något oklart vad som blev gällande i de fall då skolan inte tagit sitt ansvar 

runt problemen med mobbning. För det fall skollag, grundskoleförordningen, skolans 

föreskrifter gällande mobbning samt läroplanerna inte efterföljdes fanns möjlighet för 

skolverket att rikta kritik mot den aktuella skolan. (Se avsnitt 2.2.1.5 samt avsnitt 3.2) Även 

om skolverkets möjlighet att utfärda kritik förvisso har varit framgångsrik så har det under 

den senaste tiden ansetts att denna befogenhet inte är tillräcklig. Arbetsmiljöverket har 

därutöver befogenhet att utfärda förbud och föreläggande mot verksamhet som inte iakttar sitt 

ansvar arbetsmiljöansvar. (Se avsnitt 2.2.2.2) Det har dock enligt tidigare redogörelser i detta 

arbete framkommit att det är mycket sällan som en anmälan till arbetsmiljöverket gällande en 

skolas brister i arbetsmiljön förkommer. (Se avsnitt 2.2.2.1) Det visade sig genom NJA 2001 s 

755 vara svårt att erhålla skadestånd för drabbad skada enligt skadeståndslagen. (Se avsnitt 

3.1) Svårigheterna med att tydligt kunna förutse vad som blivit gällande då skolan inte tar det 

ansvar som behövs för att komma åt problemen med mobbning medför att det finns straka 

skäl att koppla samman de skyldigheter som stadgas i lag med möjligheter till 

sanktionsmöjligheter.      

5.3.1 Betydelsen av den direkta kopplingen till skadeståndsansvaret 
 

Genom lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever så får bestämmelserna runt skolans ansvar för arbete mot mobbning en direkt koppling 

till skadeståndsansvar. (Se avsnitt 4.3) Kopplingen till skadeståndet kan anses vara 

betydelsefullt för att klargöra hur vikigt arbetet mot mobbning är. Dock är det inte 

möjligheten för en elev att få skadestånd som är det viktigaste i sig. Istället är det den press 

som skadeståndssanktioneringen ställer på skolans huvudman vad gäller att förebygga och 

förhindra mobbning som är det viktigaste. Ett ansvarstagande och agerande från skolan sida är 

nämligen vad som krävs för att ett skadeståndsansvar inte ska aktualiseras. Det är av denna 

anledning viktigt att poängtera att skolan ges möjlighet att undgå skadeståndsansvar genom 
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att lägga fram fakta för sitt arbete mot mobbning. Ett strikt ansvar för situationer då mobbning 

förekommit kan nämligen komma att medföra att skolan inte lägger ner något arbete på aktiva 

åtgärder, eftersom aktiva åtgärder från skolans sida vid ett strikt ansvar inte skulle medföra 

några förmildrande omständigheter avseende ersättningsansvaret. Att ge skolan ett incitament 

för att arbeta med mobbningsfrågorna är således enligt min mening den nya lagens viktigaste 

uppgift.  Därutöver är givetvis en viktig följd av detta att en elev har rätt till ersättning i de fall 

då skolan har misslyckats med sina förebyggande eller förhindrande insatser. Det är dock av 

vikt att skolan inte skall kunna göra sig fri från sitt skadeståndsansvar genom att uppvisa 

dokumenterat arbete mot mobbning som inte har kommit till någon nytta i det enskilda fallet.  

5.3.2 Betydelsen av delad bevisbörda 
 

För skadeståndsberättigande gäller att en elev skall visa att mobbning förekommit vilket 

medför att bevisbördan går över på motparten. Det är då upp till skolan att visa att alla skäliga 

åtgärder har vidtagits i det aktuella fallet för att förebygga och förhindra mobbningen. (Se 

avsnitt 4.3) Detta är en form av delad bevisbörda som får anses nödvändig för att kunna 

påvisa en kränkning av detta slag.  

 

Gällande om den delade bevisbördan kommer att bli betungande för skolans del så anser jag 

att risken för det är relativt liten.  Den innebär dock att skolorna, då en elev visat att mobbning 

förekommit, ska kunna visa att man gjort vad som skäligen kunnat krävas för att komma 

tillrätta med problemet. Däremot är det inte fastslaget vad den vaga benämningen skäligen 

innebär. Dock behöver skolorna vara beredda på att redogöra för sina insatser. Redan vid 

tiden innan lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 

elever trädde ikraft hade skolorna ett ansvar för detta genom bestämmelser på skol- och 

arbetsmiljöområdet. Skillnaden är dock att kraven nu har ställts samman på lagstiftningsnivå 

och att de kopplats till skadeståndssanktionering. Om skolan i en situation då elev påvisar att 

mobbning förekommit kan redogöra för det som lag, förordning, föreskrifter och läroplaner 

stadgar så kommer något skadestånd inte att kunna utkrävas.  

 

Det är av vikt med delad bevisbörda för att kunna komma någonstans med sitt ärende när det 

handlar om kränkningar. Dock kan det komma att bli aktuellt att strama åt denna 

bevisbördefördelningen ytterligare. Detta om det visar sig att skolorna läger fram 

dokumentation för sitt skadeståndsbefriande som medför att skadestånd inte kan utdömas trots 
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att den dokumentationen som används vid redogörelsen i målet inte i praktiken har kommit 

den mobbade till fördel.  

5.3.3 Betydelsen av att elev inte behöver påvisa oaktsamhet 
 

Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling medför vidare att den 

skadelidande inte behöver påvisa oaktsamheten för att skadestånd ska kunna utgå. (Se avsnitt 

4.3) Detta är positivt eftersom det var svårigheterna med att bevisa försumlighet som gjorde 

att eleven i rättsfall NJA 201 s 755 inte nådde någon framgång i högre instans. (Se avsnitt 3.1) 

Med beaktande av de stora bevismässiga krav som skadeståndslagen lägger på den 

skadelidande så krävdes det i en ny lagstiftning att den skadelidandes ställning stärktes. (Se 

avsnitt 2.2.3) Detta behov har vidare sin grund i både det faktum att barn befinner sig i en 

utsatt situation samtidigt som kränkningar i regel är svåra att bevisa. Försumligheten ansågs 

av Högsta domstolen i NJA 2001 s 755 inte klargjord eftersom domstolen inte ansåg att det 

kunde krävas att skolan hade vidtagit någon speciell åtgärd eller att skolans försök gett ett 

lyckat resultat. (Se avsnitt 3.1) Genom lag om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandlig av barn och elever får ansvaret och de uppställda kraven en naturlig 

koppling till skadeståndssanktionering vilket bör leda till större framgång vad gäller att 

fastställa oaktsamhet eller försumlighet.  

5.3.4 Betydelsen av att skolans ansvar omfattas av begreppet myndighetsutövning 
 

I rättsfall NJA 2001 s 755 kom viss del av diskussionen att kretsa kring frågan om ärendet 

omfattades av myndighetsutövning. (Se avsnitt 3.1) Vad gäller skadeståndslagen får 

myndighetsutövningen betydelse för ersättningsmöjligheterna vid ren förmögenhetsskada. 

Ren förmögenhetsskada är ofta det som blir aktuellt vad gäller mobbningsoffers ersättning för 

förlorade år i skolan. För ersättning vid ren förmögenhetsskada vid vållande av enskild måste 

brott föreligga för att ersättning skall utgå. Vid myndighetsutövning krävs däremot endast fel 

eller försummelse. (Se 2.2.3) Det är därav av stor betydelse om myndighetsutövning 

föreligger eller ej. Dessa diskussioner kommer i framtida skadeståndsmål enligt lag om förbud 

mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever att undvikas eftersom 

denna lag ger rätt till både ekonomisk och ideell skada på uppsåt eller oaktsamhetsgrund. 
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5.3.5 NJA 2001 s 755 och dess möjliga utgång med dagens lagstiftning 
 

I rättsfallet framkommer enligt domstolens redogörelse inga tvivel på att flickan har varit 

utsatt för mobbning. Om tvivel runt detta hade varit förekommande hade den bevisbörderegel 

som är gällande genom lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever kunnat vara till nackdel liksom den kan bli en nackdel i de fall där det inte 

tydligt framkommer att mobbning har förekommit. (Se avsnitt 4.3) Denna form av bevisbörda 

bör enligt min bedömning dock inte att vara till nackdel för utgången i detta fall.  

 

Svårigheterna i rättsfall NJA 2001 s 755 var att för den skadelidande bevisa att skolan hade 

agerat med fel och försummelse. Domstolen ansåg att fel eller försummelse ej förelåg 

eftersom man inte ansåg att det gick att ställa krav på att några speciella metoder skulle 

användas eller att resultatet skulle få en lyckad utgång. (Se avsnitt 3.1) Frågan återstår då vad 

detta medför enligt lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av 

barn och elever. Troligtvis kommer nu gällande lag med de skyldigheter som där ställs upp 

och den direkta kopplingen till skadestånd tala för att ett skadeståndsberättigande är starkare 

än enligt tidigare gällande rätt. Även om det för närvarande krävs att man återgår till 

föreskrifterna och läroplanerna för att få exakta uppgifter om vad som krävs av en skola i dess 

arbete mot mobbning så är ändock deras ansvar tydligare än tidigare kopplat till att agera. 

Därutöver finns skadeståndssanktioneringen tydligt uttryckt i anslutning till de gällande 

bestämmelserna. Vidare krävs inte att den skadelidande enligt lag om förbud mot 

diskriminering och annan kränkande behandling av barn och eleven ska bevisa att skolan 

agerat oaktsamt vilket talar till elevens fördel i detta aktuella fall.       

 

Med beaktande av att det inte föreligger några tvivel angående att mobbning hade förekommit 

i detta aktuella fall samt att bevisningen vad gäller oaktsamheten nu inte kommer den 

skadelidande till last så anser jag att mycket talar för att eleven med utgångspunkt i den 

lagstiftning som nu står till buds hade berättigats skadestånd. En skiljaktig ledamot ansåg 

vidare att de åtgärder som vidtagits i det aktuella rättsfallet kunde anses felaktiga redan enligt 

tidigare gällande rätt. Detta då de vidtagna åtgärderna enbart hade riktats mot den som var 

utsatt för den kränkande behandlingen. (Se avsnitt 3.1) Jag anser att den tolkningen av 

tidigare gällande rätt är något som ytterligare talar för att en skadeståndsskyldighet skulle 
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föreligga enligt lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 

och elever.        

 

Enligt min bedömning hade det vidare kunnat vara av betydelse om föreskriften gällande 

skolans ansvar för att motverka kränkande behandling hade varit gällande vid tiden för 

rättsfall NJA 2001 s 755. I propositionen till lag om förbud mot diskriminering och annan 

kränkande behandling förs en diskussion runt att det då det inte tagits hänsyn till gällande 

föreskrifter vid myndighetsutövning kan skadeståndsansvar anses föreligga. (Se 2.2.3) För 

utgången i NJA 2001 s 755 kunde det således haft betydelse om skolverkets föreskrift hade 

varit gällande vid den tidpunkt då eleven i det aktuella rättsfallet utsattes för mobbning.  

 

I det fall som beskrivs under kapitel tre där en elev tog sitt liv på grund av mobbning så hade 

det kunnat vara av intresse att se vad detta fall hade kunnat få för utgång i ett skadeståndsmål. 

(Se avsnitt 3.2.2) Vi tiden för skolverkets utredning av ärendet var skolverkets föreskrift om 

skolans ansvar för att motverka kränkande behandling gällande. (Dock var den möjligen inte 

gällande under hela den tid som eleven utsattes för mobbning vilket skulle kunna vara till 

nackdel för prövning av fallet i denna sak). Däremot framkommer under kapitel 3.2.2 att den 

aktuella skolan inte hade upprättat något åtgärdsprogram eller diskuterat eleven på någon 

elevvårdskonferens trots att detta är vad både föreskrift och grundskoleförordning redogör för. 

(Se avsnitt 2.2.1.1 samt avsnitt 2.2.1.3) Det finns således vissa omständigheter som visar att 

ett skadeståndsansvar för en situation som denna hade kunnat vara aktuellt även innan det att 

lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever trädde 

ikraft. 

5.4 Diskrimineringskommitténs betänkande och dess inverkan på den nya lagen 
 

Vad gäller Diskrimineringskommitténs förslag att upphäva lag om förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av barn och elever och låta skollagen ta upp de delar som 

behandlar annan kränkande behandling så har jag förståelse för deras förslag med anledning 

av deras uppdrag. I Diskrimineringskommitténs uppdrag ingår nämligen att se över 

möjligheterna till en sammanslagen diskrimineringslagstiftning och att genom en 

sammanslagning förtydliga och göra det regelsystem som idag är gällande på 

diskrimineringsområdet mer enhetligt. (Se avsnitt 4.4) Det kan därav vara befogat att de inte 

anser det passande att föra in begreppet annan kränkande behandling i en sådan framtida lag. 
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Jag anser dock att det ur elevers synpunkt skulle vara bättre om nuvarande reglering om 

skolans ansvar både för att motverka diskriminering och övriga kränkande behandling fick 

fortsätta att vara gällande. Detta för att tydliggöra skolans ansvar för att arbeta mot 

kränkningar av alla de slag. Om det blir så att Diskrimineringskommitténs betänkande i 

framtiden blir gällande så anser jag ändock att det var betydelsefullt att mobbningsfrågorna, 

genom att slås samman med ett förbud mot diskriminering och därigenom erhålla en koppling 

till skadeståndssanktioneringen, fick nuvarande status. Vidare är jag av den uppfattningen att 

det är av stor vikt att denna status inte går förlorad för det fall Diskrimineringskommitténs 

förslag blir gällande. Nuvarande status är av vikt eftersom mobbningsproblematiken är svår 

att komma tillrätta med och den nuvarande kopplingen till skadeståndsansvaret ger skolorna 

ett viktigt incitament att arbeta aktivt mot mobbning. Även Diskrimineringskommittén ger 

uttryck åt uppfattningen att de finner att det är viktigt att annan kränkande behandling även 

fortsättningsvis motarbetas. Vad som nu bör utredas är således om det är möjligt att i 

skollagen införa de bestämmelser runt skolans ansvar för mobbning som stadgas genom lag 

om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Därutöver 

bör det utredas om nuvarande status kan upprätthållas om dessa bestämmelser överföras till 

skollagstiftningen.     
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6. Slutsats 

De stadganden som görs gällande för skolans ansvar för mobbning genom lag (2006:67) om 

förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever har varit 

gällande även innan denna lag trädde ikraft. Bestämmelserna fanns då i skollag, 

grundskoleförordningen, föreskrifter och läroplaner samt i arbetsmiljölagstiftningen.  

 

Genom lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling har de 

bestämmelser som ska vara gällande vid skolans ansvar för att motverka mobbning 

sammanställts och ansvaret för detta arbete har också därmed nått lagstiftningsnivå. Därutöver 

har bestämmelserna genom lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever fått en direkt koppling till ett skadeståndsansvar. I och med det 

stadgade skadeståndsansvaret får skolan ett viktigt incitament att aktivt arbeta med frågor som 

rör mobbning och övrig kränkande behandling. Möjligheter för elever att få ersättning i de fall 

då skolan inte iakttagit sitt ansvar är således också vad som blir gällande.  

 

Jag anser att det var av stor vikt att lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever blev gällande med beaktande av mobbningens utbredning och 

skolans bristande ansvar för arbete mot mobbning. Däremot är jag i viss mån kritisk mot att 

lagstiftaren inte har utformat lagens bestämmelser på ett mer optimalt sätt. Detta eftersom 

många stadganden inte har preciserats och således inte redogör klart för vad som ingår under 

de lagstadgade kraven. Vägledning för att utröna vad som är gällande kommer således även 

fortsättningsvis att ges genom de tidigare bestämmelserna på området. Det hade varit positivt 

om lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling och dess förarbeten 

hade varit tydligare än vad de i nuvarande situation är. Det är också viktigt att påpeka att 

skolans arbete med en likabehandlingsplan inte är tillräckligt för att komma problematiken 

runt mobbning. Således är ytterligare insatser på ett förebyggande plan att eftersträva. 

Därutöver är det viktigt att nuvarande lagstiftning mot mobbning och annan kränkande 

behandling fortsättningsvis får nuvarande status även om bestämmelserna runt kränkningar i 

framtiden kommer att skiljas från bestämmelserna runt diskriminering.    
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