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SAMMANFATTNING 

De regelverk som är utformade för att skydda barn och elever samt tillvara ta deras rättigheter 

i skolan signalerar en absolut nolltolerans mot kränkningar. Denna nolltolerans är i sig ett 

utflöde av grundlagsskyddade rättigheter och internationella konventioner som Sverige har 

ratificerat. Skolans ansvar enligt 6 kap. 10 § skollagen omfattar kränkande behandling mellan 

elever som sker i samband med skolans verksamhet. Är det fråga om kränkningar med 

diskriminerande inslag, aktiveras istället skolans ansvar enligt diskrimineringslagen. Det 

framgår av bakomliggande propositioner till skollagen att skolpersonalen när de får kännedom 

om påstådda kränkningar inte ska göra någon egen, subjektiv värdering av det som hänt utan 

utgå ifrån elevens egen upplevelse. Vid kännedom om att en elev anser sig ha varit, eller är 

utsatt för kränkningar, har personalen en skyldighet att anmäla det till skolans rektor, som i 

sin tur ska anmäla det vidare till skolans huvudman. Det är huvudmannen som bär det yttersta 

ansvaret för skolverksamheten och det som sker mellan elever inom den. Eventuella brister i 

den här informationskedjan fråntar inte huvudmannen dennes ansvar att utreda, förebygga och 

förhindra kränkningar. 

I takt med utvecklingen och vidareutvecklingen av nya kommunikationsformer, som appar, 

sociala medier och meddelandetjänster, blir gränserna för skolans ansvar stadigt mindre 

skarpa och alltmer flytande. Skolan är inte längre bara en analog, geografiskt avgränsad, 

fysisk plats, bemannad med utbildad skolpersonal – nätet är i det här sammanhanget precis 

lika mycket en mötesplats och en integrerad del av elevers vardag, liv och verklighet. Det står 

helt klart att skolan har ett ansvar för kränkningar som sker på plats i skolan, men när det 

gäller kränkningar mellan elever på nätet är ansvarsfrågan inte lika självklar och det framgår 

vare sig av lagregler, eller dess förarbeten exakt i vilken utsträckning skolan har ett ansvar för 

det som sker mellan elever där. Det råder även informationsbrist från domstolarna. För att 

skolan ska ha ett ansvar för kränkningar mellan elever på nätet krävs att kränkningarna har 

inträffat i samband med skolans verksamhet. Det här ansvaret är inte begränsat till skolans 

utbildningsverksamhet, utan anses sträcka sig längre. Exakt när en kränkning på nätet har det 

här sambandet med verksamheten är dock än så länge oklart. Mot bakgrund av förarbeten, den 

rättspraxis som finns att tillgå samt myndighetspraxis, framgår att skolan i vissa fall har ett 

ansvar när en elev blir kränkt på nätet. För att kravet på samband ska anses uppfyllt måste det 

finns ett samband mellan nätkränkningen och skolans verksamhet. I praktiken innebär det att 

skolans ansvar för kränkningar som sker på nätet endast aktiveras när kränkningarna antingen 

har påbörjats i skolan eller fortsätter där och de inblandade eleverna går på samma skola. 
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1. Inledning 

1.1  Skolans ansvar för nätkränkningar 
Skolan har enligt 5 kap. 3 § skollagen (2010:800) [SkolL] ett ovillkorligt ansvar för att ga-

rantera alla elever en skolmiljö som är präglad av trygghet och studiero. Skolan ska således i 

all verksamhet motverka och förhindra trakasserier, diskriminering och kränkande behandling 

av elever. Grunden för detta ansvar utgörs av SkolL:s och diskrimineringslagens (2008:567) 

[DL] regler, vilka i sin tur är ett utflöde av grundlagsstadgade rättigheter i Regeringsformen 

(RF) och förpliktelser enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) samt 

andra internationella konventioner.1  

I SkolL och DL stadgas en nolltolerans mot kränkningar och det ställs långtgående krav på att 

skolan bedriver ett proaktivt arbete för att främja alla barns och elevers lika rättigheter och 

möjligheter. Samtidigt kan konstateras att bestämmelserna som rör kränkande behandling och 

trakasserier i skolan är öppet hållna och inte helt lätta att förstå och tillämpa, särskilt inte för 

de icke-jurister ute i skolverksamheterna som varje dag ska säkerställa att de efterlevs.2 När 

det gäller nätkränkningar inom skolans ansvarsområde ska tillämpningen av reglerna dess-

utom ske i en föränderlig och tekniskt komplex onlinemiljö, som representerar en allt 

viktigare dimension i elevers relationer med varandra både i och utanför skolan.3 Det här 

ställer sammantaget höga krav på lärare, som utöver sin primära uppgift som pedagoger även 

ska verka för en skolmiljö fri från missförhållanden. Enligt en rapport från Skolverket rörande 

IT-användning i skolan uppger varannan lärare också att de saknar tillräcklig kompetens för 

att kunna hantera och förebygga nätkränkningar.4 

I Friends nätrapport från 2016 har 1015 elever i åldrarna 10-16 år besvarat frågor från SIFO 

om nätvanor och sina erfarenheter av kränkningar på nätet. Rapporten visar, likt motsvarande 

rapport för 2015, att ungefär en tredjedel av eleverna någon gång under det senaste året utsatts 

för kränkningar i sociala medier och 36 % av tjejerna uppger att de blivit sexuellt trakasserade 

på nätet. Enligt rapporten är det vanligast att nätkränkningar sker mellan elever i samma klass 

eller i samma skola.5 När det gäller kränkningar i skolan generellt visar antalet anmälda fall 

                                                      
1 Bl.a. EKMR och CESCR. I övrigt, se kap. 4. 
2 Se bl.a. Melander, 2015, s. 22-23 samt Gustafsson, 2013, s. 157. 
3 Ang. den ökade juridifieringen av skolan, se http://skolvarlden.se/artiklar/en-av-tre-radda-anmalan, hämtad 
2016-05-01. 
4 Skolverket, 2013, IT-användning och IT-kompetens i skolan. 
5 Ingen specifik siffra nämns dock i rapporterna för 2015 och 2016. I Friends nätrapport för 2014 anges att det i 
cirka 50 % av kränkningsfallen rör sig om elever på samma skola. 
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till Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen på en ökning med 17 % mellan 2014 

och 2015.6 Drygt två tredjedelar av dessa anmälningar rörde fall där en eller flera elever 

kränkt en annan elev. Under samma tidsperiod konstaterade man i cirka 750 kränkningsfall att 

antingen  huvudmannen eller skolans personal på olika sätt brustit i sin hantering av dessa.7 

BEO kan begära skadestånd för en elev som blivit utsatt för kränkningar och det gjorde man 

också i 46 fall under 2015.8 

Den oroande utvecklingen när det gäller nätkränkningar bland elever i svenska skolor har 

uppmärksammats av FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén). År 2015 fick 

Sverige kritik för fortsatta brister i skolan när det gällde kränkande behandling, och i synner-

het rörande bristfälliga handlingsplaner för kränkningar på nätet.9 Det yttersta ansvaret för att 

skolan lever upp till sina skyldigheter gentemot elever som kränks på nätet vilar på skolans 

huvudman. Under 2015 presenterade Barnombudsmannen (BO) en undersökning kring hur 

huvudmännen hanterar sitt ansvar. Undersökningen visade visserligen att de flesta skolor har 

utarbetat riktlinjer för när kränkande behandling ska anmälas, men att det ändå råder osäker-

het bland skolpersonalen om när en anmälan till huvudmannen ska göras.10 

Kränkningar mellan elever på nätet är tveklöst en stor utmaning för skolväsendet. Det massiva 

utbudet av appar, spel och sociala nätverk, och den fortsatt snabba utvecklingen av nya platt-

formar att kommunicera på, gör det i praktiken omöjligt för skolpersonalen att överblicka vad 

som sker mellan elever online och förstå de kanaler som elever rör sig på. 2015 lanserades 

exempelvis den Twitterägda livesändningsappen Periscope, genom vilken man enkelt kan 

starta en livesändning med hela världen som potentiell publik. Det är en app som erbjuder nya 

kommunikationsmöjligheter, men som också snabbt blev en prövning för skolpersonal då den 

har visat sig inbjuda till destruktiva beteenden som ”like-hets”, näthat och till och med live-

streamad misshandel.11 

I takt med utvecklingen och vidareutvecklingen av nya kommunikationsformer blir gränserna 

för skolans ansvar stadigt mindre skarpa och alltmer flytande. När det gäller skolan är det inte 

längre bara fråga om en geografiskt avgränsad, fysisk plats, bemannad med utbildad skol-

                                                      
6 Skolinspektionen, statistik och anmälningar, www.skolinspektionen.se, hämtad 2016-03-12. 
7 Anmälningarna där olika brister konstaterats härrör från åren 2015, 2014 och 2013. 
8 BEO, statistik och beslut, www.beo.skolinspektionen.se, hämtad 2016-03-10. 
9 FN:s barnrättskommitté, 2015, Sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges femte 
periodiska rapport, 2015, p. 31 och 32. 
10 Barnombudsmannen, 2014, fördjupningsarbetet Välkommen till verkligheter, s. 12. 
11 Se bl.a. www.svt.se/nyheter/inrikes/destruktiva-trender-bland-unga-pa-periscope och 
www.svt.se/nyheter/lokalt/uppsala/flicka-missahndaldes-ingen-hjalpte-henne, hämtade 2016-04-29. 
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personal – nätet är precis lika mycket en mötesplats och en integrerad del av elevers vardag, 

liv och verklighet. Skillnaden är att nätet är öppet dygnet runt och med få undantag fritt från 

”nätvandrande” personal.12 Kränkande meddelanden, inlägg och bilder på nätet har, till 

skillnad från mer analoga kränkningar i skolan, dessutom potential att blixtsnabbt få stor 

spridning. Elever som utsätts för nedsättande kommentarer i skolans korridorer eller dagligen 

blir utfrysta på rasterna, får i värsta fall inget andrum ens när de är hemma eller har lov. Det är 

lätt att föreställa sig det långvariga psykiska lidande detta kan innebära, och hur det i för-

längningen påverkar den drabbade elevens möjligheter att tillgodogöra sig sin utbildning. Det 

blir därför alltmer angeläget att ta reda på vad som aktiverar skolans ansvar för kränkningar i 

framför allt denna ”halva” av verkligheten och hur långt skolans ansvarsområde sträcker sig. 

Med nätets ökade betydelse i barns och elevers liv, och de nya potentiella arenor för kränk-

ningar som denna utveckling innebär, kan det vara svårt att ringa in gränserna för var skolans 

ansvar börjar och slutar. Bestämmelser i SkolL och DL som rör kränkande behandling och 

trakasserier beskrivs dessutom i den offentligrättsliga doktrinen som vagt och öppet 

formulerade. Dessutom är begreppsbildningen överlag rätt oklar.13 Med detta sagt stadgas det 

i 6 kap. 10 § SkolL ett särskilt ansvar och en handlingsplikt för skolpersonal som får vetskap 

om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling vilken har ett samband med 

skolans verksamhet. En likadan förutsättning när det gäller trakasserier och sexuella 

trakasserier återfinns i 2 kap. 7 § DL. Vilka situationer som i SkolL och DL:s mening kan 

sägas ha ett samband med skolans verksamhet och som aktiverar den här handlingsplikten, är 

i brist på vägledande praxis inte helt klarlagt. Särskilt krävande blir det därför att med någon 

vidare precision fastställa gränserna för skolans ansvarsområde avseende kränkningar i till 

exempel sociala nätverk, via meddelandetjänster, och i olika onlinespel eller rent generellt när 

det gäller kränkningar barn och elever emellan som helt eller delvis sker utanför skolans fyra 

väggar.14 

  

                                                      
12 Ang. mer lyckade undantag, se bl.a. http://skolvarlden.se/artiklar/lararna-som-natvandrar och 
http://www.dn.se/insidan/larare-som-finns-pa-natet-far-bra-kontakt-med-elever/ , hämtade 2016-03-02. 
13 Melander, 2015, s. 7. Specifikt ang. SkolL, Warnling-Nerep, 2014, s. 458. 
14 Värt att notera i sammanhanget är att vare sig sociala medier eller onlinespel omnämns i förarbetena. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka gränserna för skolans ansvar när det 

gäller nätkränkningar mellan elever och att sätta detta ansvar i en större rättslig och 

samhällelig kontext. 

De huvudsakliga frågeställningar som uppsatsen ska besvara är: 

 Vad innebär kravet på samband med verksamheten i förhållande till kränkningar på 

nätet?  

 Vad innebär kränkande behandling och trakasserier i SkolL samt DL? 

 Hur långt sträcker sig skolans utrednings- och åtgärdsansvar för kränkningar på nätet? 

 Hur långt sträcker sig skolans ansvar för att förebygga och förhindra kränkningar på 

nätet? 

1.3 Metod 
För att fastställa gällande rätt på området, och ge en överblick över rättsläget i stort när det 

gäller skolans ansvar för kränkningar, används den rättsdogmatiska metoden i kombination 

med en empirisk metod. Skälet till detta är att den rättsinformation som har bedömts vara 

relevant för att besvara frågeställningarna går utöver de klassiska rättskällorna lag, lag-

förarbeten, prejudicerande rättspraxis och doktrin. Källorna omfattar även annat empiriskt 

material. Med empiriskt material menas här främst underrättspraxis och myndighetspraxis 

från BEO/Skolinspektionen, men även andra, för skolväsendet, centrala stöddokument som 

allmänna råd, uttalanden och handledningsföreskrifter publicerade av bland annat Skolverket 

och Diskrimineringsombusmannen (DO). 

Eftersom det finns ytterst få domar som berör gränserna för skolans ansvar i relation till 

kränkande behandling, blir det nödvändigt att utöver lagtext, i stora delar basera den här fram-

ställningen på bakomliggande lagförarbeten och tolkningen av dessa förarbeten. Ett led i att 

utröna hur långt skolans ansvar sträcker sig är således att tolka och analysera lagstiftarens 

intentioner med bestämmelserna i 6 kap. SkolL och 2 kap. DL rörande bland annat skol-

personalens utrednings- och åtgärdsansvar i fall av kränkande behandling och trakasserier.  

När det gäller prejudicerande rättspraxis finns utöver HFD:s dom i Lundsbergsfallet15 inga 

andra avgöranden från högsta instans som belyser skolans ansvar för kränkningar i relation till 

sambandet med verksamheten. Detta får till följd att det här rättsfallet ges en framträdande 

                                                      
15 HFD 2014 ref. 47. 
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plats i framställningen.16 Den informationsbrist från överrätterna som råder på området 

motiverar även användningen av underrättspraxis för att få en indikation på rättsläget. 

Angående skolans ansvar för nätkränkningar mer specifikt, finns till dags dato bara någon 

enstaka underrättsdom att tillgå.17 Dessa kränkningsärenden hamnar i huvudsak hos BEO för 

bedömning och beslut. Merparten av dessa ärenden förlikas dessutom innan de tagits upp till 

prövning i domstol.18 De BEO-ärenden som behandlas i denna framställning är från 2014 och 

2015.19 De har valts ut i nära samarbete med BEO:s jurister och har identifierats som ärenden 

där det finns inslag av anmälda nätkränkningar. Besluten behandlar centrala delar av SkolL:s 

bestämmelser om kränkande behandling och belyser hur BEO tolkar kravet på samband 

mellan elevkränkningar på nätet och en skolas verksamhet.  

Oavsett hur man betraktar myndigheters beslut och dessa besluts ställning som rättskälla, bör 

det poängteras att BEO, liksom andra svenska myndigheter, i sitt beslutsfattande styrs av 

grundläggande förvaltningsrättsliga principer som exempelvis legalitetsprincipen. Det innebär 

att BEO inte kan fatta beslut som inte har uttryckligt stöd i till exempel SkolL. Det ska också 

tilläggas att ett myndighetsbeslut alltid kan komma att tas upp till prövning i domstol, som i 

sin tur är oförhindrade att göra en annorlunda bedömning. Mycket talar dessutom för att 

BEO:s ställningstaganden i olika rättsliga frågor på området för skolkränkningar normalt har 

stor genomslagskraft även ute i verksamheterna.20 När det gäller myndigheters uttalanden och 

beslut inom området för kränkningar i skolan, bedöms de således här kunna förtydliga bilden 

av rättsläget och bidra till att exemplifiera hur bestämmelserna rörande kränkande behandling 

i SkolL både har tillämpats och fungerar i praktiken. 

1.4 Avgränsningar 
Den här framställningen är tänkt att avhandla den svenska skolans ansvar för kränkningar 

elever emellan, vilket innebär att situationer där lärare eller annan skolpersonal kränker 

elever, eller där lärare blir kränkta av elever eller av sina kollegor på arbetsplatsen, inte be-

handlas närmare.21 Det är således barns rättigheter och vuxenvärldens skyldigheter när det 

gäller bestämmelser om skolans ansvar som står i fokus i uppsatsen, medan vuxnas rättigheter 

                                                      
16 Samtliga refererade rättsfall i uppsatsen finns att tillgå genom databassökning via Zeteo och Infotorg Juridik. 
17 Se avsnitt 7.2 nedan. 
18 Skolinspektionen, statistik och anmälningar, www.skolinspektionen.se, hämtad 2016-03-12. 
19 Se avsnitt 8 nedan. 
20 För ett utförligare resonemang om myndighetspraxis ställning som rättskälla på just skolområdet, se Rimsten, 
2010, s. 21 f. 
21 Kränkningar mellan skolpersonal eller skolpersonal som kränks av elever omfattas för övrigt inte av 6 kap. 
SkolL.  
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inom skolväsendet inte avhandlas alls. Vårdnadshavares ansvar för barns nätbeteende ligger 

också utanför uppsatsens ramar.  

När det gäller skolans ansvar enligt DL, avhandlas endast trakasserier och sexuella 

trakasserier. Ytterligare en avgränsning görs således mot direkt och indirekt diskriminering, 

bristande tillgänglighet och instruktioner att diskriminera enligt 1 kap. 4 § DL p. 1-3 och p. 6. 

Uppsatsen är vidare begränsad till frågor rörande kränkande behandling och trakasserier i 

grund- och gymnasieskolan samt fritidsverksamhet kopplad till dessa skolformer.  

Då frågeställningarna främst vill belysa skolans ansvar ur ett offentligrättsligt perspektiv, och 

de situationer där kränkningens koppling till skolans verksamhet inte är uppenbar, görs även 

en avgränsning mot straff- och civilrättsliga, inklusive skadeståndsrättsliga regler rörande 

kränkningar. Dessa regler berörs bara översiktligt. Slutligen görs en avgränsning mot arbets-

miljölagstiftningen. Skolan är i juridisk mening precis som vilken annan arbetsplats som helst. 

Bestämmelser om arbetsmiljö och kränkningar i arbetsmiljölagen (1977:1160) [AML] gäller 

således även i skolan. Efter en överenskommelse mellan Arbetsmiljöverket och Skol-

inspektionen 2013 tillämpas AML dock i praktiken inte i de kränkningsfall mellan elever som 

den här framställningen behandlar.22  

1.5 Uppsatsens disposition 
Den här uppsatsen är indelad i tio kapitel och är tänkt att utforska gränserna för den svenska 

skolans ansvar för kränkande behandling och trakasserier. De centrala frågeställningar 

kopplade till detta syfte har redogjorts för ovan i avsnitt 1.2. I avsnitt 1.6 nedan behandlas den 

omfattande begreppsbildningen på området, och hur centrala begrepp som kränkande 

behandling, trakasserier och mobbning används i uppsatsen. I kapitel 2 behandlas aktuell 

sociologisk forskning kring nätmobbning. Följande kapitel (3) behandlar kortfattat den rätts-

liga utvecklingen på området för skolansvar. Kapitel 4 syftar till att ge en överblick över barns 

grundläggande rättigheter, rättsliga principer och mänskliga rättigheter i relation till skolan 

och bestämmelser i SkolL.  

I kapitel 5 undersöks skolans ansvar med särskilt fokus på bestämmelserna om kränkande 

behandling i 6 kap. 10 § SkolL. Kapitlet täcker även in andra för frågeställningarna centrala 

delar av både SkolL och DL, däribland bestämmelser om skolpersonalens anmälningsplikt 

och skolans skyldighet att vidta aktiva åtgärder för att motverka kränkande behandling och 

                                                      
22 Skolinspektionen och Arbetsmiljöverket, Överenskommelse mellan Statens skolinspektion och 
Arbetsmiljöverket, dnr. 07-2013/4558, 2013-06-12. 
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trakasserier. Eftersom diskrimineringslagstiftningen i princip ålägger skolan samma ansvar att 

anmäla, utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och sexuella trakasserier som SkolL gör 

angående kränkande behandling, undersöks lagarna parallellt i kapitlet. I kapitel 6 behandlas 

lagens krav på samband mellan upplevda kränkningar och skolans verksamhet. I kapitlet 

undersöks bland annat bakomliggande propositioner till SkolL i syfte att fastställa var 

gränserna för skolans ansvar börjar och slutar.  

Kapitel 7 avhandlar de fåtal domstolsavgöranden som rör skolans ansvar och som samtidigt 

bidrar till att klarlägga vad som närmare avses med kravet på samband till verksamheten. I 

kapitlet tolkas bland annat HFD:s resonemang i Lundsbergsfallet kring lagens krav på sam-

band till verksamheten när kränkningar har inträffat. I följande kapitel (8) redogörs för 

myndighetspraxis på området. Kapitlet behandlar BEO-beslut i fyra olika fall med inslag av 

nätkränkningar från åren 2014-2015. I de två sista och avslutande kapitlen ges en fördjupande 

sammanfattning och en återkoppling till uppsatsens frågeställningar och övergripande syfte. 

1.6 Begreppsbildningen i SkolL och DL 
Gränsdragningen mellan begrepp som kränkande behandling, mobbning och trakasserier på 

skolrättsområdet är komplicerad. Detta berörs bland annat i lagmotiven till lagen (2006:67) 

om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever [BeL], och 

man anför där att begrepp som kränkningar, mobbning, trakasserier, kränkande behandling 

etc. har en tendens att föras ihop och sammanblandas.23 Samtidigt anges att en helt strikt 

gränsdragning mellan kränkande behandling och trakasserier på skolrättsområdet förmodligen 

inte låter sig göras och inte heller är relevant ur ett barn- och elevperspektiv.24 Det som ska 

vara avgörande för skolans ansvar, och som även betonas i de bakomliggande propositionerna 

till kränkningsbestämmelserna i nuvarande SkolL, är således om eleven upplever sig ha blivit 

utsatt för en kränkning oavsett slag.25  

För att undvika eventuell begreppsförvirring angående  kränkande behandling, mobbning och 

trakasserier för läsaren, följer dock här en redogörelse för vad dessa begrepp innefattar, hur 

relevanta juridiska definitioner ser ut samt hur begreppen kommer att användas i denna fram-

ställning.  

                                                      
23 Prop. 2005/06:38 s. 103 f. 
24 Det är dock värt att notera att man trots detta valde att dela upp skolans ansvar i två lagar, SkolL resp. DL. 
25 Se bl.a. prop. 2005/06:38 s. 136 f. 



8 
 

1.6.1 Kränkande behandling, kränkning och mobbning 

Begreppet mobbning används inte längre i lagstiftningen. Det förekommer inte heller i någon 

större utsträckning i aktuella styrdokument, utan har sedan 2006 ersatts av de i flera 

avseenden bredare begreppen kränkande behandling och trakasserier.26 I juridisk doktrin, 

vissa myndighetsrapporter, icke-juridisk nationell och internationell forskning samt i den all-

männa debatten används emellertid begreppet mobbning ofta. När det gäller incidenter online 

är begreppen nätmobbning/cyberbullying vanligt förekommande.  

Mobbning är enligt Skolverkets definition en situation där en elev blir utsatt för upprepade 

kränkningar eller trakasserier och där någon eller några elever medvetet och med avsikt 

tillfogar eller försöker tillfoga någon annan skada eller obehag.27 Den här definitionen bygger 

också av allt att döma på vedertagna definitioner av mobbning inom aktuell forskning på om-

rådet.28 Mobbning används i den här framställningen inte synonymt med kränkning och 

kränkande behandling, men förekommer både vid direkta citat och när befintligt källmaterial 

hänvisar till begreppet.29 Ett skäl till att begreppet mobbning av allt att döma har försvunnit ur 

lagstiftningen och inte används annat än i undantagsfall här, är att det ofta för tankarna till ett 

negativt beteende som upprepas över tid medan det rättsliga begreppet kränkande behandling 

täcker in även enstaka händelser. 

Begreppet kränkning förekommer inom såväl straffrätten som skadeståndsrätten. Den typ av 

kränkningar som berörs här är kränkande behandling som finns reglerad i 6 kap. SkolL. I 

framställningen används begreppet kränkning, när det förekommer, synonymt med SkolL:s 

kränkande behandling.  

I 6 kap. 3 § SkolL definieras kränkande behandling som ett uppträdande vilket på något sätt 

kränker ett barns eller elevs värdighet och som inte har bäring på någon av diskriminerings-

grunderna i DL. SkolL:s definition tycks vid en första anblick alltså inrymma ett brett spekt-

rum av beteenden och händelser, och det verkar också ha varit lagstiftarens ambition.30 

Därmed inte sagt att allt som en elev upplever som kränkande är att betrakta som kränkande 

behandling i SkolL:s mening. En förutsättning är att det rör sig om märkbara och tydliga 

kränkningar och att den som kränker har insikt om att så är fallet.31 Om det inte är uppenbart 

                                                      
26 BeL som trädde i kraft den 1 april 2006. Senare ersatt av den nya SkolL som trädde i kraft 1 juli 2011. 
27 SKOLFS 2012:10 
28 Se avsnitt 2 nedan. 
29 Så är fallet i avsnitt 2 nedan, som berör sociologisk forskning på området.  
30 Prop. 2009/10:165 s. 223. 
31 Prop. 2005/06:38 s. 137, samt Gustafsson, 2013, s.52. 
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att ett beteende är kränkande, krävs att den drabbade eleven på något sätt markerar det.32 I 

förarbetena betonas emellertid att elever ska tas på allvar och att skolans bedömning av vad 

som är kränkande alltid ska utgå ifrån den drabbade elevens egen upplevelse.33  

I förarbetena till nuvarande SkolL, den gamla skollagen (1985:1100) [ÄSkolL], läroplanerna 

och den numera upphävda BeL, beskrivs kränkande behandling genomgående i termer av 

mobbning och annat liknande beteende.34 Exakt vad som här avses med mobbning och 

uttrycket annat liknande beteende är öppet för tolkning, och kränkningar relaterade till nätet 

berörs inte specifikt. Några generella riktmärken att ta fasta på ges dock. Först och främst är 

kränkande behandling som tidigare nämnts tänkt att täcka in alla kränkningar som inte träffas 

av någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkande behandling tycks vidare användas som ett 

samlingsbegrepp för en rad olika typer av kränkningar.35 Det kan röra sig om kränkningar av 

fysisk, verbal, men även psykosocial natur, och ska också innefatta kränkningar i både text 

och bild. Det kan vidare röra sig om både händelser eller beteenden som upprepas mer 

systematiskt, det som vanligen brukar associeras med mobbning, och enstaka, unika 

händelser. Mobbning är i det här sammanhanget alltså snarare ett exempel på en typ av 

kränkande behandling enligt SkolL, än en rättslig synonym till själva begreppet. Kränkande 

behandling är alltså en vidare kategorisering, eller ett paraplybegrepp om man så vill, vilket 

även täcker in det som i dagligt tal benämns i termer av mobbning och nätmobbning.  

1.6.2 Trakasserier och sexuella trakasserier 

Trakasserier definieras i 1 kap. 4 § p. 4 DL som olika uppträdanden som kränker en persons 

värdighet och har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, köns-

överskridande identitet eller uttryck36, etnisk tillhörighet, religion eller trosuppfattning, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Saknas den här kopplingen till diskriminerings-

grunderna kan det röra sig om kränkande behandling enligt SkolL. Enligt förarbeten till DL 

kan diskriminerande trakasserier bland annat vara nedsättande tillmälen på grund av den 

utsattes anknytning till någon av de sju diskrimineringsgrunderna.37 Det kan även handla om 

rasistiska texter, bilder, märken och klotter eller gester av olika slag, som att någon visslar 

eller stirrar. Trakasserier kan vidare avse nedsvärtning eller ett förlöjligande och förnedrande 

                                                      
32 Ibid. 
33 Prop. 2005/06:38 s. 141. 
34 Se bl.a. prop. 2009/10:165 s. 693 och prop. 2005/06:38 s. 136 f.  
35 Prop. 2005/06:38 s. 102. 
36 Med könsöverskridande identitet eller uttryck menas att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller 
genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. 
37 Prop. 2007/08:95 s. 493. 
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uppförande som till exempel kommentarer om utseende eller beteende.38 Ett kränkande 

beteende ska ha ett orsaks-samband med den diskrimineringsgrund som är aktuell för att 

utgöra trakasserier i lagens mening. Elever som utsätts för trakasserier behöver inte tillhöra 

någon av de skyddade grupperna för att omfattas av lagen, utan det räcker med att förövaren 

felaktigt tror att eleven tillhör någon av dessa grupper.39 Sexuella trakasserier definieras i 1 

kap. 4 § p. 5 och rör uppträdanden som kränker en persons värdighet och som är av sexuell 

natur. Det här omfattar både verbala trakasserier, som oönskade förslag om sexuell samvaro, 

text- och bildbaserade trakasserier, och icke-verbala trakasserier, som klappar, strykningar 

mot någon annans kropp och liknande.  

I trakasserifallen krävs avslutningsvis, precis som när det gäller kränkande behandling enligt 

SkolL, att det den som kränker förstår att dennes agerande upplevs som kränkande.40 Det är 

vidare så att det är den utsatta eleven som avgör om ett visst beteende är oönskat och det är 

även hans eller hennes upplevelser som aktiverar skolans utredningsplikt.41 

2. Sociologisk forskning rörande nätmobbning och traditionell mobbning 
 

Det här kapitlet syftar till att ge en kortfattad översikt av forskningsläget kring mobbning och 

nätmobbning och relationen till det som sker mellan elever på nätet och det som sker på plats i 

skolan. När det gäller skolans ansvar är det viktigt att poängtera att såväl skolans över-

gripande värdegrundsarbete som det förebyggande arbetet mot kränkningar ska baseras på 

aktuell forskning och beprövad erfarenhet.42 Det ska inledningsvis även framhållas att den 

juridiska kränkningsdefinitionen i SkolL, vilken belystes i föregående kapitel, är bred och 

täcker in såväl enstaka kränkningar som mer traditionell mobbning. Det spelar ur den 

aspekten mindre roll att de sociologiska kränkningsdefinitionerna ofta är snävare och skiljer 

sig från de rättsliga, det som är intressant för den här framställningen är att den sociologiska 

forskningen här kan säga något om problematiken kring nätmobbning och belysa hur den 

hänger ihop med elevers vardag och skolsituation. 

Den allra vanligast förekommande definitionen av traditionell mobbning i sociologiska 

studier om skolmobbning tycks vara den som psykologen Dan Olweus lanserat: ”Mobbning är 

                                                      
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Ang. detta, se avsnitt 5.3.4  nedan. 
42 Prop. 2009/10:165 s. 331. 
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det när en eller flera personer utsätter någon för negativa handlingar upprepade gånger och 

under viss tid. En negativ handling är det när någon tillfogar en annan person skada eller 

obehag”.43 Baserat på Olweus forskning brukar traditionell mobbning också definieras som 

olika former av aggressivt beteende hos en individ eller en grupp som är avsiktligt riktat mot 

en ensam individ och som involverar en obalans i maktrelationer.44 Obalansen i makt kan 

ibland röra skillnader i fysisk styrka, men är allt som oftast karakteriserat av en tydlig obalans 

i social status mellan eleverna. Det centrala i sammanhanget är den utsatta elevens oförmåga 

att försvara sig. Utöver maktobalansen involverar sociologiska mobbningsdefinitioner som 

regel en repetitionsaspekt, och beskrivs som ett återkommande beteende som upprepas över 

tid.45  

Det är inom forskningen på det här området omdebatterat huruvida mer traditionell mobbning 

och nätmobbning överhuvudtaget ska ses som separata, olika fenomen och därför ska 

definieras olika, eller om de istället ska ses som olika uttryck för samma grundproblematik. 

Det tycks dock vara så att definitioner av nätmobbning, även om de har problematiserats på 

senare år46, i regel ofta bygger på mer traditionella definitioner, som den ovan.47 Trots att nät-

mobbning på många sätt anses likna traditionell mobbning, så skiljer den sig på framför allt 

tre viktiga punkter:  

 Nätmobbning kan pågå dygnet runt och är inte bunden till en avgränsad, geografisk 

plats, den elev som utsätt kan ha svårt att hitta en fristad även utanför skolan.  

 Nätmobbning innebär också en förhöjd risk för att ett negativt beteende upprepas, en 

kränkande bild kan exempelvis postas en gång, och sedan få flera ”likes”, delas och 

spridas vidare. 

 Nätmobbning kan i större utsträckning ske anonymt. Ofta vet den elev som drabbas 

emellertid vem eller vilka som ligger bakom.48 

Angående den sista punkten och förekomsten av anonyma kränkningar, framgick till exempel 

av Friends nätrapport att cirka 80 % av de elever som kränkts på nätet visste vem eller vilka 

som låg bakom kränkningen.49 

                                                      
43 Olweus, 1991, s. 4 f. 
44 Se bl.a. Kowalski, Limber, Agatston, 2012, s. 18 f. och Beckman, 2013, s. 29 f. 
45 Beckman, 2013, s. 29 f. 
46 Se bl.a. Frånberg, 2003, och Taki m.fl., 2008. 
47 Jfr. bl.a. Beckman, 2013, s. 29, Flygare och Johansson, 2013, s. 136 och Kowalski, Limber, Agatston, 2012, s. 
18 f. 
48 Berne, 2014, s. 8 ff. 
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Utöver ovanstående punkter särskiljer sig nätmobbning från traditionell mobbning genom att 

eleven eller den grupp av elever som utför mobbningen använder sig av olika elektroniska 

kommunikationsmedel.50 I en studie om så kallad ”cyberbullying” i svenska skolor från 2011, 

berörs hur teknik på olika sätt används i samband med elevkränkningar. I den här studien 

delas den här typen av kränkningar in i sju olika grupper: 

 kränkningar via sms i form av text eller bild 

 kränkningar genom att fotografera eller filma en person och sedan använda materialet 

i kränkande syfte, eller använda bilder i ett kränkande sammanhang 

 kränkande samtal via mobil 

 kränkande e-post 

 kränkningar i chattforum 

 kränkningar via snabbmeddelandetjänster som msn 

 kränkningar via webbsidor (till exempel skapa en webbsida som är ägnad att kränka en 

specifik person eller ladda upp kränkande information på en redan existerande sida).51 

Nätmobbning och nätrelaterade kränkningar är en form av psykiskt våld. En japansk forskar-

grupp har tagit fram ett begrepp som särskilt belyser svårigheten för skolpersonal att upptäcka 

psykiska kränkningar i samband med skolans verksamhet. Begreppet som åsyftas är ijime, 

som vanligen översätts med indirekt aggression.52 Indirekt aggression kännetecknas av hand-

lingar som på olika sätt skadar någon mentalt. Det kan röra sig om att ignorera eller frysa 

någon ute och isolera någon socialt eller om att hota någon. Enligt den här forskargruppen gör 

det sätt på vilket indirekt aggression tar sig uttryck och de osynliga skador som beteendet 

orsakar hos den som drabbas, att det är svårt för skolpersonalen att upptäcka vad som pågår. 

Den som drabbas tenderar dessutom att känna skam och dölja sina upplevelser, vilket i för-

längningen troligen också kan leda till en ovilja att medverka i skolans utredning om eller när 

skolpersonalen väl får kännedom om kränkningarna.53 För skolans vidkommande poängterar 

                                                                                                                                                                      
49 Friends nätrapport, 2014 
50 Beckman, 2013, s. 29. 
51 Slonje, 2011, s. 44-45. 
52 Taki m.fl., 2008, s. 8. 
53Jfr. NJA 2001 s. 755 (Grumsfallet). En elev som utsatts för kränkande behandling av andra elever var ovillig 
att medverka i skolans utredning av händelserna, vilket fick till följd att skolan inte tog tag i den uppkomna 
situationen. I målet vittnade bland annat psykologen Lars Bagge, som arbetet med mobbning ur ett kliniskt 
perspektiv i 20 år, om att barn som utsatts för mobbning ofta har svårt att berätta om vad de varit med om. Det 
går givetvis bara att spekulera i om skolan hade agerat annorlunda om de haft kunskap om de psykologiska 
skyddsmekanismer och tillitsproblem som drabbade barn uppvisar. 
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forskargruppen också att förekomsten av mobbning hänger nära ihop med graden av tolerans 

som utvecklats inom det kulturella sammanhang där mobbningen inträffar.54 

När det sammanfattningsvis gäller skillnader mellan nätmobbning och traditionell mobbning 

visar flera studier på att elever som utsätts för nätmobbning riskerar att känna en ökad 

upplevelse av utsatthet och maktlöshet.55 En delförklaring till det är den potentiella 

spridningsrisken som finns latent i allt som publiceras på nätet.56 Forskning visar också att 

nätmobbning påverkar de elever som utsätts mycket negativt, och att de i förlängningen löper 

en förhöjd risk att utveckla depression, få ångest och låg självkänsla jämfört med elever som 

inte är utsatta.57 

2.1 Omfattningen av nätkränkningar i skolan 
I en stor studie initierad av Skolverket kring omfattningen av nätkränkningar i den svenska 

skolan påvisas en relativt stark koppling mellan kränkningar under skoltid, på plats i skolan, 

och nätkränkningar på fritiden. Den här studien visar att 2,8 % av de tillfrågade eleverna i 

årskurserna 4-9 upplever sig vara utsatta för någon form av kränkningar.58 Det ska dock 

tilläggas att resultatet av studier på området i allmänhet tycks variera kraftigt beroende på 

vilka mätmetoder man använder och vilka frågor man ställer.59 För frågan om skolans ansvar 

för nätkränkningar är det hursomhelst intressant att notera att cirka 11 % av de tillfrågade 

elever som utsätts för kränkningar i skolan, även upplever sig vara utsatta för nätkränkningar. 

Av den grupp elever som blir utsatta för kränkningar på nätet visar samma studie att 87 % i 

den gruppen även blir utsatta för kränkningar i skolan.60 I den grupp av elever som både är 

utsatta för olika former av kränkningar på nätet och i skolan och som går i skolor med få 

elever med utländsk bakgrund finns en överrepresentation av trakasserier baserade på etnisk 

tillhörighet, religion och hudfärg.61 Mot bakgrund av resultaten i Skolverkets studie ovan och 

bland annat Friends nätrapporter för 2014-2016,62 förefaller kränkningar på nätet vara en 

indikator på att andra former av kränkande behandling eller trakasserier förekommer parallellt 

i skolan.  

                                                      
54 Taki m.fl., 2008, s. 8. 
55 Se bl.a. Berne, 2014, och Beckman, 2013. 
56 Ibid. 
57 Berne, 2014, s. 95 och Flygare och Johansson, 2013, s. 70 f. 
58 Flygare och Johansson, 2013, s. 138. 
59 Jfr. t.ex. resultatet i Friends nätrapport för 2016, där motsvarande siffra bland de tillfrågade eleverna var cirka 
30 %.  
60 Flygare och Johansson, 2013, s. 141. 
61 Ibid. 
62 I Friends nätrapport för 2014 anges att det i cirka 50 % av nätkränkningsfallen rör sig om elever på samma 
skola. 
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3. Rättslig utveckling på området för skolans ansvar 

3.1 Skolans ansvar för kränkningar enligt ÄSkolL 
Bestämmelser om kränkande behandling i skolan förekom redan i den tidigare skollagen från 

1962.63 Det var emellertid först 1985, i samband med införandet av ÄSkolL, som arbetet mot 

kränkningar fick ställning som en av de viktigare uppgifterna för skolan.64 Enligt portal-

paragrafen i 1 kap. 2 § st. 3 ÄSkolL hade skolan ett ansvar att främja aktning för varje 

människas egenvärde, och i det ansvaret ingick att skolpersonalen skulle motverka alla former 

av kränkningar.65 I samband med en lagändring 1994 infördes det första mer uttryckliga, om 

än fortfarande vaga, lagkravet på åtgärder mot kränkningar i skolan. Skolpersonalen skulle nu 

”[…] bemöda sig om att hindra varje försök från elever att utsätta andra för kränkande be-

handling”. I propositionen till lagändringen betonades dock vikten av att inte misstolka detta 

som att annan lagstiftning rörande kränkningar och trakasserier inte skulle gälla i skolan.66 

Lagstiftaren ansåg att skolans skyldighet att förebygga och ingripa mot kränkningar behövde 

förtydligas och 1997 formulerades 1 kap. 2 § 3 st. ÄSkolL om. Enligt paragrafens nya lydelse 

skulle skolpersonalen nu aktivt motverka alla former av kränkande behandling, vilket 

inkluderade mobbning och rasistiska beteenden.67 Skolans ansvar för kränkningar tydlig-

gjordes ytterligare i samband med införandet av Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering 

och annan kränkande behandling av barn och elever (BeL), vilket behandlas i nästföljande 

avsnitt. 

3.2 Skolans ansvar för kränkningar enligt BeL 
BeL som trädde i kraft under 2006, var den första specialregleringen rörande kränkningar i 

alla skollagsreglerade verksamheter. Förutom att det tidigare saknades ett enhetligt skydd för 

elever rörande diskriminering  och kränkningar i skolan, tillkom lagen till viss del för att an-

passa svensk rätt på skolområdet till tre olika EU-direktiv rörande bland annat likabehandling 

och diskriminering.68 Utöver ett diskrimineringsförbud i skollagsreglerad verksamhet riktat 

mot skolpersonalen och skolans huvudmän, omfattade BeL även annan kränkande 

behandling, det vill säga alla kränkningar som inte utgjorde diskriminering.69 Ett tungt 

vägande skäl till det var att man även ville stärka rättsskyddet för elever mot andra former av 

                                                      
63 Skollag (1962:319). 
64 Gustafsson, 2013, s. 36. 
65 Ibid. 
66 Se Gustafsson, 2013, s. 37. 
67 Prop. 1997/98:6 s. 68 f. 
68 För en grundligare genomgång av de olika EU-direktiven, se Bengtsson, B. (2006). s. 814. 
69 BeL 9-12 §§ och 14 §. 
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kränkningar, och få bukt med problematiken kring mobbning i skolan.70 I den bakomliggande 

propositionen anger man exempelvis att all kränkande behandling bör bedömas och hanteras 

utifrån en samsyn på barns och elevers värdighet och personliga integritet oavsett om kränk-

ningarna har diskriminerande inslag eller inte.71 

Ytterligare en bidragande orsak till att man valde att inkludera annan kränkande behandling i 

BeL, och överlag skärpa skolans ansvar för kränkningar,72 var att man ansåg att de allmänna 

bestämmelserna i skadeståndslagen (1972:207) [SkL] var otillräckliga.73 Det var helt enkelt 

svårt för enskilda elever att få upprättelse för kränkningar, vilket också framgick av Högsta 

domstolens (HD) omdiskuterade dom några år tidigare i det s.k. Grumsfallet.74 I Grumsfallet, 

som var det första refererade avgörandet om skolkränkningar, krävdes Grums kommun på 

skadestånd på grund av otillräckliga åtgärder mot mobbning av en elev på högstadiet, som till 

följd av detta drabbats både psykiskt och fysiskt. Tingsrätten biföll den kränkta elevens 

skadeståndstalan, medan HovR och HD ogillade den eftersom man ansåg att fel eller 

försummelse, enligt 3 kap. 2 § SkL, inte kunde konstateras från huvudmannens sida.  

Införandet av BeL innebar en stor förändring och en utvidgning av skolhuvudmannens skade-

ståndsrättsliga ansvar för kränkningar i skolan, då överträdelser av den nya lagens 

bestämmelser nu kunde leda till ersättningsskyldighet för huvudmannen. BeL var helt enkelt 

tänkt att underlätta för enskilda elever att utkräva och få skadestånd om diskriminering eller 

kränkningar förekommit och skolan inte iakttagit sin skyldighet att aktivt motverka kränk-

ningarna. I BeL 20 § stadgades därutöver att lagens tillsynsorgan kunde gå in och föra en 

elevs skadeståndstalan som part i processen. Ett av dessa tillsynsorgan var Skolverket, som 

för första gången inrättade ett särskilt Barn- och elevombud (BEO), vars huvudsyfte var att 

tillvarata barns- och elevers rättigheter i skolan. BEO tilldelades även uppgiften att föra 

elevers talan i skadeståndsmål. BEO ligger numera under Skolinspektionen, som också över-

tagit Skolverkets tillsynsfunktion. Samtidigt syftade lagens skadeståndssanktionerade förbud 

mot diskriminering och annan kränkande behandling och bestämmelser om förebyggande 

åtgärder till att skapa en preventiv helhet med en förhoppning om att därigenom minimera 

                                                      
70 Prop. 2005/06:38 s. 75 f. 
71 Prop. 2005/06:38 s. 76. 
72 Prop. 2005/06:38 s. 183. 
73 Se bl.a. SOU 2004:50 s. 128 ff. 
74 NJA 2001 s. 755. 
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antalet framtida skadeståndsprocesser i domstol.75 En förhoppning som tycks ha infriats då, 

som tidigare nämnts, de flesta skolkränkningsärenden förlikas.76 

3.3 SkolL och DL 
I samband med att BeL upphävdes den 1 januari 2009, flyttades bestämmelserna om annan 

kränkande behandling i skolan över till kap. 14 a ÄSkolL, medan reglerna om trakasserier och 

diskriminering ersattes av bestämmelser i nya DL. De kränkningsregler som skolan hade att 

förhålla sig till delades således upp i två olika lagar. En anledning till denna uppdelning var 

att lagstiftaren ville markera att kränkningar kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna 

är ett särskilt allvarligt problem i samhället.77 När ÄSkolL senare upphävdes och ersattes av 

den nya SkolL år 2010, flyttades bestämmelserna om kränkande behandling över till den utan 

att man genomförde några större materiella förändringar.78 En betydelsefull skillnad var 

emellertid att man införde en särskild anmälningsplikt för skolpersonal vars syfte var att täcka 

in både kränkande behandling i SkolL:s mening och trakasserier och sexuella trakasserier 

enligt DL.79 När det gäller trakasserier och sexuella trakasserier har DL fortfarande status som 

speciallag i förhållande till SkolL, vilket framgår av 6 kap. 3 § SkolL och 2 kap. 5 § DL. Om 

en elev utsätts för någon form av trakasserier på nätet, är det således DL som ska tillämpas. 

När skolan brister i sitt ansvar att hantera fall av kränkande behandling och trakasserier kan 

utsatta barn och elever vända sig till Skolinspektionen/BEO eller DO och göra en anmälan. 

Fall av kränkande behandling enligt SkolL utreds numera av Skolinspektionen/BEO medan 

trakasserier och sexuella trakasserier i samband med skolans verksamhet utreds av DO. 

4. Barns rättigheter 

4.1 Grundläggande rättigheter 
Barn och elevers grundläggande rättighetsskydd är något splittrat. Detta skydd vilar idag på 

både nationell lagstiftning som regeringsformen (RF) och den Europeiska konventionen om 

skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR) som blev 

svensk lag 1995, och olika internationella konventioner som FN:s konvention om 

ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (CESCR) samt barnkonventionen. Många av 

dessa grundläggande rättigheter reflekteras helt eller delvis i SkolL:s bestämmelser, vilket 

berörs nedan. Det som är särskilt intressant för den här framställningen är just hur Sveriges 
                                                      
75 Prop. 2005/06:38 s. 133. 
76 Se avsnitt 1.3 ovan. 
77 Melander, 2015, s. 51. 
78 Rimsten, 2011, s. 9 f. 
79 Gustafsson, 2013, s. 41. 
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internationella åtaganden går igen i SkolL:s bestämmelser rörande kränkande behandling och 

målsättningsstadgandet i 5 kap. 3 § om en skola präglad av trygghet och studiero. En annan 

viktig aspekt som också berörs nedan är barns rätt till utbildning enligt både RF och 

internationella konventioner, och hur denna rättighet förhåller sig till skolans ansvar och den 

svenska skolplikten.  

4.2 EKMR och CESCR 
När FN:s generalförsamling antog den universella förklaringen om de mänskliga rättigheterna 

1948, klassificerades utbildning som en grundläggande mänsklig rättighet. Rätten till utbild-

ning återfinns i förklaringens art. 26, av vilken bland annat framgår att var och en har rätt till 

en obligatorisk, kostnadsfri utbildning. I artikeln finns därutöver stadganden om vad 

utbildningen ska syfta till, däribland att stärka respekten för mänskliga rättigheter och att 

främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer. Förklaringen har följts av en 

räcka andra konventioner på både europeisk och global nivå, som innehåller liknande 

rättighetsstadganden på skolområdet, däribland CESCR som Sverige ratificerade 1971.80 FN:s 

kommitté för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter poängterar i sin allmänna 

kommentar till art. 13 i CESCR själva grundtanken att ”rätten till utbildning inte bara är en 

viktig rättighet i sig, utan också en förutsättning för att många andra rättigheter ska kunna 

åtnjutas”.81 Den av de internationella konventioner som fått störst genomslag i Sverige är 

EKMR med tilläggsprotokoll, som ratificerades 1952 och som sedan 1995 är svensk lag.82  

4.3 Barnkonventionen 
Barnkonventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling och trädde i kraft 1990. Tanken 

med konventionen är att stärka barns roll både i familjen och i samhället i stort. Kap. 6 i 

SkolL, grundar sig bland annat på barnkonventionens artiklar 2, 3, 6, 12, 19 samt 28 och 29. 

Rättigheterna är utformade med utgångspunkt i barns livssituation och flera av konventionens 

artiklar har ett tydligt skyddssyfte.83  

Sveriges regering ratificerade konventionen helt utan reservationer 1990.84 Istället för att 

inkorporera konventionen och göra den till lag som med EKMR, valde man att ändra och an-

                                                      
80 Gustafsson, 2013, s. 26. 
81 CESCR Allmän kommentar nr. 13: Rätten till utbildning (art. 13). 
82 Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de 
grundläggande friheterna. 
83 Singer, A, 2012, s. 34 f. och 38 f. 
84 Se prop. 1989/90:107 
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passa lagstiftningen till konventionens artiklar genom s.k. transformering.85 Transformering är 

för övrigt det vanliga tillvägagångssättet för Sverige. Ett led i processen med att införliva 

barnkonventionen var bland annat att ersätta ÄSkolL med nu gällande SkolL som trädde i 

kraft den 11 juli 2011. Alla unga upp till 18 år som befinner sig i ett land som ratificerat barn-

konventionen, omfattas av dess rättigheter. Kortfattat kan sägas att barnkonventionen vilar på 

fyra grundläggande principer, som ska beaktas och vara vägledande vid tolkningen och 

genomförandet av andra rättigheter enligt konventionen.86 Dessa fyra principer är: 

 Icke-diskriminering (art. 2). I den här artikeln stadgas att alla barn har lika värde och 

samma rättigheter. Staten ska se till att inget barn diskrimineras på grundval av ras, 

hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationellt, etniskt eller 

socialt ursprung, egendom, handikapp, börd eller ställning i övrigt. 

 Barnets bästa (art. 3). Principen innebär i korthet att barnets bästa ska komma i 

främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Vad som är barnets bästa avgörs med 

utgångspunkt i varje enskilt fall och mot bakgrund av barnets egen vilja och 

erfarenhet.  

 Barnets rätt till liv och utveckling (art. 6). Artikeln framhåller varje barns 

grundläggande rätt liv, överlevnad och utveckling, men kan sägas omfatta mer än 

barnets fysiska hälsa. Den rör även barnets moraliska, psykiska och sociala utveckling. 

 Barnets rätt att komma till tals (art. 12). Artikeln slår fast att barn har rätt att bilda 

egna åsikter och fritt uttrycka dessa åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. 

Hänsyn ska tas till barnets ålder och mognad i övrigt när åsikterna beaktas.87 

Enligt art. 19 i barnkonventionen har staten en skyldighet att skydda barn mot alla former av 

psykiskt och fysiskt våld. Det innebär att staten är förpliktigad att vidta alla nödvändiga 

åtgärder för att skydda barnet, genom såväl lagstiftning som genom administrativa och sociala 

åtgärder. Det är ett samhälleligt ansvar som ska uppfyllas av alla institutioner som kommer i 

kontakt med barn, vilket i allra högsta grad inkluderar skolan.88 Barns och elevers rätt till 

skydd mot våld enligt art 19 innefattar givetvis skydd mot psykiskt våld i form av mobbning 

och kränkningar på nätet. Barnrättskommittén behandlar detta i en av sina allmänna 

                                                      
85 Värt att notera är att den av regeringen tillsatta Barnrättighetsutredningen nu har överlämnat sitt betänkande 
till regeringen om en inkorporering av barnkonventionen, SOU 2016:19. 
86 Singer, 2012, s. 38 f. 
87 Ibid. 
88 Singer, A, 2012, s. 194. 
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kommentarer, och man betonar särskilt att denna rättighet gäller i samhälleliga omvårdnads-

miljöer som exempelvis skolor.89 

Barnkonventionen innehåller även två artiklar (art. 28 och art. 29) som direkt rör rätten till 

utbildning samt vilket ansvar samhället enligt konventionen ska ta. Konventionsstaterna ska 

enligt art. 28 förverkliga barns rätt till utbildning genom att bland annat göra 

grundutbildningen obligatorisk och tillgänglig för alla utan kostnad. Enligt artikeln har 

konventionsstaterna även ett ansvar för att disciplinen i skolan upprätthålls på ett sätt som är 

förenligt med konventionens övriga artiklar och barnets mänskliga värdighet. Art. 29 inne-

håller bestämmelser om vad barnets utbildning ska syfta till, vilket bland annat handlar om att 

utveckla barnets fulla möjligheter beträffande personlighet och anlag. Utbildningen ska orda-

grant enligt artikeln även syfta till att förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt 

samhälle och i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämställdhet mellan könen och vänskap 

mellan olika folkgrupper. Kopplat till det här har skolan ett ansvar att främja strategier och 

värderingar som bidrar till förståelsen av mänskliga rättigheter.90 Enligt barnrättskommittén 

lever skolor som blundar för kränkningar inte upp till kraven i art. 29.91 

4.3.1 Barnkonventionen och SkolL 

De fyra grundläggande principerna som slås fast i art. 2, 3, 6 och 12 och ovannämnda artiklar 

om rätten till utbildning (art. 28 och art. 29) reflekteras i flera av SkolL:s bestämmelser. I det 

inledande kapitlets portalparagrafer anges bland annat att barnets bästa ska vara utgångspunkt 

i all utbildning och annan skollagsreglerad verksamhet som rör barn. Vidare anges att barnets 

inställning så långt det är möjligt ska klarläggas och att barnet fritt ska kunna uttrycka sina 

åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. I 1 kap. 4 § framhålls att syftet med 

utbildningen inom det svenska skolväsendet är att den ska förmedla och förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna. Barn och elever ska enligt paragrafen även ges stöd och stimulans 

för att utvecklas så långt som möjligt.92 I 7 kap. SkolL återfinns bestämmelser om rätten till 

utbildning, lika tillgång till utbildningen och likvärdiga villkor som kan sägas reflektera både 

stadganden i barnkonventionens artiklar 2 och 28 och art. 26 EKMR93 såväl som grundlags-

skyddade rättigheter enligt RF.94  

                                                      
89 FN:s barnrättskommitté. Allmän kommentar nr. 13, p. 34. 
90 FN:s barnrättskommitté. Allmän kommentar nr. 1. p. 19. 
91 Ibid. 
92 Se även 3 kap. 3 § SkolL. 
93 Se avsnitt 4.2 ovan. 
94 Se avsnitt 4.4 ovan. 
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4.4 RF och rätten till utbildning 
Av det inledande målsättningsstadgandet i 1 kap. 2 § RF framgår att den enskildes välfärd ska 

vara ett grundläggande mål för den offentliga verksamheten, och att det allmänna bland annat 

ska trygga rätten till utbildning. Ett målsättningsstadgande som detta är inte rättsligt bindande 

i den mening att de kan åberopas inför domstol. Syftet med paragrafen är snarare att signalera 

för skolan och andra offentliga verksamheter att man ska verka för att rättigheterna ska för-

verkligas så långt det är möjligt.95 Ytterligare ett grundlagstadgande om rätten till utbildning 

finns emellertid i 2 kap. 18 § RF, där fastslås rätten till utbildning mer explicit.96 Av 

paragrafen framgår att alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten ska ha rätt till en 

kostnadsfri, grundläggande utbildning i allmän skola.   

4.4.1 Rätten till utbildning i RF och skolplikten 

Rätten till utbildning återfinns i 2 kap. RF, som samlar de rättsligt bindande fri- och 

rättigheterna. Denna rättighet är avhängig av vilka som omfattas av skolplikten. RF säger 

ingenting om vilka barn som omfattas av skolplikten och som genom den har en grundlags-

skyddad rätt till utbildning. Skolplikten regleras istället i kap. 7 SkolL. Det finns ingen garanti 

enligt 2 kap. 18 § RF att det inte sker lagändringar rörande vilka som ska omfattas av skol-

plikten. Det har dock förutsatts att det ska finnas en skolplikt i någon form i Sverige.97  

Enligt SkolL 7 kap. 10-13 §§ omfattas de allra flesta barn som är bosatta i Sverige och som är 

mellan sju och sexton år gamla av skolplikt. Skolplikten innebär ett tvång för barn att ta sig 

igenom grundskolan. Det är dessutom så att vårdnadshavare till barn som inte fullgör sin 

skolplikt enligt SkolL kan föreläggas av hemkommunen att uppfylla sina skyldigheter. Före-

läggandet kan dessutom förenas med vite, vilket är ett tvångsmedel som endast aktualiseras 

om vårdnadshavaren enligt 7 kap. 23 § SkolL inte har sett till att skolplikten fullgörs. Den 

närmare innebörden av denna vitesbelagda skyldighet är att vårdnadshavaren ska se till att 

barnet tar sig till skolan och om det behövs uppmana barnet att inte till exempel hålla sig borta 

från vissa lektioner.98 

  

  

                                                      
95 Gustafsson, 2013, s. 28. 
96 Warnling-Nerep, Lagerqvist Veloz Roca, Reichel, 2015, s. 189. 
97 Gustafsson, 2013, s. 29. 
98 Se prop. 2009/10:165 s. 708 och prop. 1985/86:10, s. 90 f. 
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5. Skolans ansvar 
”Den mänskliga skickligheten i att utsätta andra  

för obehag är tyvärr högt utvecklad.”99 

5.1 Inledning 
Skolans ansvar att hantera kränkningar regleras i SkolL och det är också primärt reglerna i 

denna lag som är föremål för undersökning här. Skolorna ska även följa DL, vilket innebär att 

de aktivt ska förebygga samt motverka diskriminering och trakasserier. De former av disk-

riminering som kan aktualiseras när det handlar om barns och elevers beteende och handlingar 

mot varandra i skolan och på nätet, är trakasserier och sexuella trakasserier.100  

Det finns utöver nämnda lagar ett stort antal andra dokument av relevans för skolväsendet, 

däribland  läroplaner. En läroplan är en av regeringen utfärdad förordning som ska bygga på 

bestämmelserna i SkolL. I läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund och uppdrag, 

samt mål och riktlinjer för arbetet mot bland annat kränkningar. Utöver läroplaner finns även 

andra stöddokument i form av allmänna råd utfärdade av Skolverket rörande diskriminering 

och kränkande behandling.101 De här allmänna råden grundar sig på bestämmelser i SkolL, 

DL och förordningen (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot 

diskriminering och kränkande behandling, samt  bestämmelser i läroplanerna.102 Skolverkets 

allmänna råd innehåller rekommendationer för hur skolan ska tillämpa gällande rätt och ska 

som huvudregel följas om skolan inte handlar på ett annat sätt som leder till att man ändå upp-

fyller sina skyldigheter. 

5.2 Regleringen i SkolL och DL  
Det materiella innehållet i de bestämmelser i SkolL och DL som rör kränkningar är i stora 

delar likartade. Båda lagarna innehåller till exempel krav på aktiva åtgärder som innebär en 

skyldighet för en skolas huvudman att bedriva ett målinriktat arbete i syfte att förhindra och 

förebygga kränkande behandling och trakasserier.103 Skolorna ska också upprätta planer enligt 

respektive lag för hur arbetet mot kränkningar ska bedrivas.104 

                                                      
99 Melander, 2015, s. 23. 
100 Melander, 2015, s. 64 f.  
101 SKOLFS 2012:10. 
102 SKOLFS 2012:10, s.6. 
103 SkolL 6 kap. 6-7 §§ och 3 kap. 14-15 §§ DL. 
104 Se avsnitt 5.3.1 nedan. 
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Beroende på vilken typ av kränkningar en elev har utsatts för har huvudmannen105 alltså två 

olika lagar att förhålla sig till, SkolL och DL. Med detta sagt så är de båda lagarnas struktur 

när det gäller skolans ansvar för kränkningar i princip identiska när det gäller såväl åtgärds- 

och utredningsskyldighet som det förebyggande arbetet.106 DL ålägger alltså skolan samma 

ansvar att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och sexuella trakasserier, som 

SkolL gör angående kränkande behandling. Lagarna gäller för alla skolformer och all verk-

samhet som regleras i SkolL. Det vill säga oberoende av om verksamheten organiseras och 

bedrivs av en kommun eller av en fysisk eller juridisk person.107 Det yttersta ansvaret för att 

reglerna om kränkande behandling och trakasserier följs ligger på skolans huvudman. 

Huvudmannen för en skolverksamheten, det vill säga den som driver skolan, kan vara en 

kommun eller en enskild fysisk eller juridisk person, det avgörs av vilken skollagsreglerad 

verksamhet som avses.108 

Enligt 6 kap. 5 § SkolL är det huvudmannen som ansvarar för att kränkningsbestämmelserna i 

lagen följs. Det framgår i paragrafen att huvudmannen ansvarar för att skolans personal full-

gör de skyldigheter som anges i kapitlet. Skolans huvudman har enligt 6 kap. 10 §  SkolL en 

skyldighet att ingripa om en elev har blivit utsatt för kränkande behandling i samband med 

verksamheten. Samma skyldighet åvilar huvudmannen när det gäller fall av trakasserier och 

sexuella trakasserier enligt DL.109 Skyldigheten innebär att huvudmannen ska vidta åtgärder 

för att förhindra fortsatta kränkningar i framtiden. För att en huvudman överhuvudtaget ska 

kunna hållas ansvarig för kränkningar mellan elever enligt SkolL och DL, krävs att antingen 

huvudmannen eller skolpersonalen inte har fullgjort sina förpliktelser enligt dessa lagar.  

Förpliktelserna som nämndes i föregående stycke kan delas in i två olika kategorier.110 Den 

ena kategorin rymmer de skyldigheter för huvudmannen eller skolpersonalen som aktiveras 

när de får kännedom om att en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkningar enligt SkolL eller 

någon form av trakasserier enligt DL. I de fall skolpersonalen har fått kännedom om upplevda 

kränkningar, har de enligt 6 kap. 10 SkolL en anmälningsplikt i förhållande till huvudmannen. 

Huvudmannen ska i sin tur utreda kränkningarna och omständigheterna kring dem. Är det så 

att utredningen visar att eleven har utsatts för någon typ av kränkningar enligt ovan, föreligger 

                                                      
105 I DL används begreppet utbildningsanordnare istället för huvudman. Eftersom betydelsen är densamma 
används begreppet huvudman i den här framställningen oberoende av vilken lag som avses. 
106 Melander, 2015, s. 64 f. 
107 Rimsten, 2008, s. 17. 
108 Se närmare i 2 kap. 2-7 §§ SkolL. 
109 3 kap. 14-15 §§ DL. 
110 Gustafsson, 2013, s. 72. 
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vidare en skyldighet enligt 6 kap. 10 § SkolL alternativt DL 2 kap. 7 § att ingripa med skäliga 

åtgärder för att få ett slut på kränkningarna eller trakasserierna och förhindra att de 

upprepas.111 Den andra kategorin av förpliktelser rör vad som i både SkolL och DL benämns 

som aktiva åtgärder. Dessa skyldigheter ska fullgöras löpande i verksamheten och ansvaret för 

att det verkligen sker ligger på huvudmannen. De olika aktiva åtgärderna enligt SkolL och DL 

kan i sin tur brytas ner i tre delar: målinriktat arbete, planläggning mot kränkande behandling 

respektive trakasserier samt förebyggande och förhindrande åtgärder.  

5.2.1 Kränknings- och trakasseribestämmelsernas ändamål och tillämpningsområde 

Bestämmelserna i 6 kap. SkolL syftar till att skydda och motverka kränkande behandling av 

barn och elever i samband med utbildning och annan verksamhet som bedrivs enligt SkolL (6 

kap. 1 § SkolL). Enligt lagens förarbeten är kränkande behandling, vilket också nämnts i 

avsnitt 1.6 ovan, olika former av kränkningar som inte kan hänföras till någon av 

diskrimineringsgrunderna. Det finns vare sig i lagtext eller bakomliggande propositioner 

någon uppräkning av olika former av kränkande behandling. Lagstiftaren anger endast att en 

uppräkning är svår att göra helt uttömmande och att det riskerar att leda till osäkerhet om 

vilka andra, icke-uppräknade beteenden, som är kränkande i lagens mening.112 

Utbildningsbegreppet i 6 kap. SkolL är i sammanhanget att betrakta som bredare än 

undervisning, och anges i lagmotiven ”[…] omfatta all den verksamhet som omfattas av de 

övergripande målen i skolförfattningarna”.113 Lagtextens uttryck ”annan verksamhet” och vad 

det egentligen betyder framgår inte, vilket också har kritiserats av lagrådet.114 Mycket talar 

emellertid för att det som avses med ”annan verksamhet” i paragrafen är både annan lärarledd, 

pedagogisk verksamhet och verksamheter som lägerskolor, utflykter, studiebesök etc.115  

DL:s bestämmelser om trakasserier och sexuella trakasserier i skolan gäller för alla 

verksamheter som omfattas av SkolL. Lagens ändamål är att motverka diskriminering och på 

andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell 

läggning eller ålder. DL täcker alltså in fall av skolkränkningar som har bäring på någon av de 

ovan uppräknade diskrimineringsgrunderna. 

                                                      
111 Se avsnitt 3.4 ovan. 
112 Prop. 2009/10:165 s. 223. 
113 Prop. 2009/10:165, s. 218. 
114 Se Lagrådets yttrande, Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-24, s. 26. 
115 Prop. 2009/10:165 s. 218 f. och 633. Se även Rimsten, 2010, s. 108. 
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5.2.2 Aktiva åtgärder mot kränkande behandling och trakasserier 

Ändamålet med kraven på aktiva åtgärder skiljer sig något åt beroende på vilken lagstiftning 

som avses och ska tillämpas. Enligt SkolL 6 kap. 6-8 §§ ska de aktiva åtgärderna förebygga 

och förhindra att barn och elever blir utsatta för kränkande behandling. De aktiva åtgärderna 

enligt DL 3 kap. 14-16 §§ har ett något bredare fokus och ska främja lika rättigheter och 

möjligheter för barn och elever, samt förebygga och förhindra att en elev blir utsatt för 

trakasserier och sexuella trakasserier som har ett samband med någon av diskriminerings-

grunderna.116  

5.3 Ett målinriktat arbete 
Av SkolL:s inledande portalparagraf framgår bland annat att alla som är verksamma inom 

skolan117 aktivt ska motverka alla former av kränkande behandling och främja de mänskliga 

rättigheterna (1 kap. 5 § st. 2). Vad det här inbegriper, och hur det är tänkt att det ska komma 

till uttryck i praktiken, definieras inte närmare i bestämmelsen. Enligt lagmotiven innebär 

ovanstående bland annat att de som är verksamma inom skolan aktivt och medvetet ska för-

medla samhällets grundläggande demokratiska värderingar och respekt för de mänskliga 

rättigheterna till eleverna. Eleverna ska vidare ”stimuleras att förverkliga värderingarna” 

genom praktiska och vardagliga handlingar i skolverksamheten.118 Enligt nu gällande läroplan 

för grundskolan innebär det här att man i skolan bland annat ska fostra eleverna i överens-

stämmelse med kristen idétradition och västerländsk humanism och etik. Bland de värden som 

skolan ska förmedla och förvalta i verksamheten nämns människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet med 

svaga och utsatta.119  

Dessa övergripande verksamhetsmål följs av ett krav i 6 kap. 6 § SkolL på huvudmannen att 

bedriva ett målinriktat arbete i syfte att motverka elevkränkningar. Hur det målinriktade 

arbetet ska fullgöras preciseras i 6 kap. 7-8 §§ SkolL. Huvudmannen ska enligt dessa två 

paragrafer dels vidta åtgärder i syfte att förebygga och förhindra att elever utsätts för 

kränkningar, dels ansvara för att dessa åtgärder varje år dokumenteras i en plan mot 

kränkande behandling. Skolverket rekommenderar bland annat att skolans målinriktade arbete 

utgår från uppdraget att verka för demokratiska värderingar, mänskliga rättigheter, 

likabehandling och trygghet. Myndigheten anger vidare att arbetet ska bedrivas systematiskt 

                                                      
116 Se avsnitt 1.6.2 och 5.2.1 ovan. 
117 D.v.s. anställda och andra som har uppdrag inom verksamheten. 
118 Prop. 2009/10:165, s. 223. 
119 Lgr 11, s. 7. 
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och långsiktigt, baseras på kunskap om hur kränkningar uppstår, samt även att arbetet ska 

omfatta kompetensutveckling för personalen för att öka medvetenheten och kunskapen om 

kränkningar.120 

I diskrimineringslagstiftningen finns snarlika föreskrifter rörande huvudmannens ansvar att 

bedriva ett målinriktat arbete (3 kap. 14 § DL) och i likhet med vad som gäller avseende 

kränkande behandling enligt SkolL, ska huvudmannen vidta åtgärder för att både förebygga 

och förhindra kränkningar samt dokumentera detta arbete (3 kap. 15-16 §§ DL). 

5.3.1 Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan 

Skolan ska enligt 6 kap. 8 § SkolL årligen se till att det upprättas en plan med översikt över 

alla de åtgärder som krävs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. I 

planen ska anges vilka åtgärder som ska påbörjas eller genomföras under det kommande året. 

En redogörelse för hur de planlagda åtgärderna har genomförts ska även ingå i nästföljande 

års plan. Vilka åtgärder det rör sig om och hur de närmare ska utformas framgår inte av lag-

texten, men propositionen bakom bestämmelsen ger vid handen att planen ska täcka in såväl 

akuta ingripanden som förebyggande och uppföljande åtgärder. Dessa åtgärder ska baseras på 

evidens och beprövad erfarenhet.121 Planen ska även innehålla rutiner för hur skolpersonalen 

ska agera i händelse av kränkningar, ansvarsfördelning i verksamheten, samt föreskrifter för 

hur händelser, ingripanden och åtgärder ska dokumenteras.122  

I skolans arbete ingår även en skyldighet för huvudmannen att varje år ta fram en speciell 

likabehandlingsplan (3 kap. 16 § DL). Likabehandlingsplanen ska syfta till att främja lika 

rättigheter och möjligheter för elever, samt förebygga och förhindra trakasserier och sexuella 

trakasserier. Den ska avhandla samtliga diskrimineringsgrunder och för var och en av dem 

ange de aktuella åtgärderna som skolan har arbetat fram. Utöver dessa allmänt hållna riktlinjer 

preciserar inte heller propositionen till den här lagen hur planen närmare ska utformas.123 Det 

finns inget hinder mot att skolans årliga planläggning för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling enligt kap. 6 SkolL utformas tillsammans med likabehandlings-

planen.124 

Ett viktigt stöddokument till bestämmelserna i SkolL rörande kravet på upprättande av årliga 

planer, är Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med planer mot 
                                                      
120 SKOLFS 2012:10 p.2. 
121 Prop. 2009/10:165, del 2, s. 695. 
122 Rimsten, 2010, s. 121. 
123 Prop. 2007/08:95. 
124 Rimsten, 2010, s. 121. 
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diskriminering och kränkande behandling. Enligt 2 § i förordningen ska eleverna medverka i 

såväl upprättandet som uppföljningen av planerna. Omfattningen av elevernas deltagande och 

hur deltagandet utformas ska anpassas efter deras ålder och mognad. I Skolverkets allmänna 

råd125, som bl. a. grundar sig på denna förordning, jämte SkolL och DL:s bestämmelser om 

kränkningar, rekommenderas att arbetet med planerna blir en integrerad del av det före-

byggande arbetet i skolan. Arbetet bör enligt Skolverket: 

 bedrivas så att det resulterar i en gemensam plan eller i två planer som hänger 

ihop på ett systematiskt sätt, 

 bedrivas så att den återspeglar förhållandena i varje enskild verksamhet, samt 

 bedrivas på ett sådant sätt att planerna blir kända i verksamheten och hos 

barns och elevers vårdnadshavare.
126 

I Skolverkets allmänna råd ges även tydliga rekommendationer kring vad respektive plan bör 

innehålla: 

 konkreta mål som utgår från slutsatserna av kartläggningarna och 

beskrivningar av de insatser som ska genomföras under året för att förebygga 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, 

 en ansvarsfördelning för utförandet av de främjande och förebyggande 

insatserna, 

 en beskrivning av hur insatserna för att främja likabehandling och de 

förebyggande insatserna mot trakasserier och kränkande behandling ska följas 

upp och utvärderas, 

 rutiner för hur barn, elever och deras vårdnadshavare ska göra för att anmäla 

diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling, 

 rutiner för hur personalens respektive förskolechefens och rektorns 

anmälningsskyldighet ska fullgöras, 

 rutiner för hur diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska 

utredas, åtgärdas och dokumenteras, samt 

 en beskrivning av hur barn och elever ska medverka och har medverkat i det 

främjande förebyggande arbetet.
127 

5.3.2 Skolans handlingsplikt – förebyggande och förhindrande åtgärder 

Skolan har enligt 6 kap. 7 § SkolL en skyldighet att förebygga och förhindra att elever utsätts 

för kränkningar. En motsvarande skrivning finns i 3 kap. 15 § DL beträffande olika former av 

trakasserier. I fall av kränkningar ska skolan enligt 6 kap. 10 § 1 st. vidta de åtgärder som 

                                                      
125 SKOLFS 2012:10. 
126 SKOLFS 2012:10 p.7. 
127 SKOLFS 2012:10 p.7. 
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skäligen kan krävas för att se till att kränkningarna upphör. De förebyggande och för-

hindrande åtgärderna innebär att huvudmannen, i praktiken via personalen ute i verk-

samheten, är skyldig att säkerställa att det vidtas funktionella, situationsanpassade åtgärder för 

att motverka kränkningar.128 Vilka åtgärder som faktiskt avses preciseras dock vare sig i 

SkolL eller DL. Avsaknaden av en uppräkning i lagtexten hänger förmodligen ihop med det 

faktum att varje åtgärd måste anpassas efter de unika omständigheter som föreligger i varje 

verksamhet och i varje enskilt fall av kränkande behandling.129 Om skolan i en given situation 

har vidtagit alla de förebyggande och förhindrande åtgärder som skäligen kan krävas för att få 

ett slut på kränkningarna är den inte längre rättsligt ansvarig. Visar det sig senare att skolans 

åtgärder trots allt inte har räckt till för att få ett varaktigt slut på kränkningar av en tidigare 

utsatt elev, har skolan ett fortsatt ansvar att agera till dess att kränkningarna helt har 

upphört.130  

Ett viktigt moment i skolans förebyggande och förhindrande arbete är att säkerställa att det 

finns vuxennärvaro även under lektionsfri tid.131 I propositionen till tidigare bestämmelser i 

BeL ges några allmänna riktlinjer angående detta, i synnerhet när det gäller vad skol-

personalen förväntas se och uppmärksamma i skolmiljön. Skolpersonalen ska exempelvis vara 

uppmärksamma på vilket språkbruk eleverna använder gentemot varandra och vilka beteende-

mönster som råder mellan elever och därutöver se till att skolmiljön inte inbjuder till 

missförhållanden.132 Vad som mer exakt är en ”skolmiljö” och om den även innefattar elevers 

vardag online anges inte närmare i den ovan nämnda propositionen. I Skolverkets allmänna 

råd betonas dock vikten av att skolans personal har god uppsikt över de utrymmen och platser 

där barn befinner sig.133 Det framgår alltså inte om Skolverket här endast avser ”utrymmen” 

och ”platser” i skolan och i skolans fysiska närhet eller om man även avser onlinemiljöer där 

elever normalt vistas. Inget talar emellertid för att myndigheten avser annat än just 

skolbyggnaden och skolans område. Det finns inte heller något uttryckligt krav i vare sig 

lagtexten, dess förarbeten eller i praxis, på att skolan ska hålla sig uppdaterad om vad som 

sker mellan elever online. Viktigt att poängtera i sammanhanget är att de krav på upp-

                                                      
128 Melander, 2015, s. 45. 
129 Gustafsson, 2013, s. 79. 
130 Melander, 2015, s. 45. 
131 Ibid, s. 30 f. 
132 Prop. 2005/06:38 s. 140. 
133 SKOLFS 2012:10, s. 27. 
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märksamhet som ställs på skolpersonalen är avhängigt huruvida det finns ett samband till 

skolans verksamhet.134  

Kravet på att skolpersonalen ska vara uppmärksamma på hur eleverna faktiskt beter sig mot 

varandra, och hur aktiva personalen ska vara i att fånga upp tecken på kränkningar, klarläggs 

inte närmare i förarbetena. I DO:s handledningsskrift Lika rättigheter i skolan - ett stöd i 

skolans likabehandlingsarbete, anges att skolan ska vara extra uppmärksam på kränkningar 

som pågår bland elever på nätet och via sms.135 Man skriver vidare att om det sker 

kränkningar på fritiden som fortsätter i skolan eller på annat sätt har negativ påverkan på 

elevernas skolsituation, har skolan en skyldighet att agera.136 

Det här tankesättet återkommer i domen i mål T 3724-10. Där hovrätten fann att en elev 

medvetet och systematiskt utsatts för kränkande behandling av andra elever. Eleven hade 

under perioden april till och med oktober 2006 bland annat blivit utfryst och retad för sina 

kläder och sitt utseende. Eleven hade under den här perioden ofta suttit ensam i såväl skolans 

matsal som på rasterna. Huvudmannen menade att man först fick kännedom om det här i 

slutet av augusti 2006 när elevens pappa kontaktat skolan och i samband med det berättade att 

hans dotter stängt in sig på toaletterna på rasterna för att undvika fortsatta kränkningar. Skolan 

hävdade okunskap om elevens situation som grund för ansvarsfrihet, vilket hovrätten 

kommenterade på följande sätt: ”Det är inte rimligt att skolpersonalen genom att undvika att 

tolka signaler kan förhålla sig ovetande om vad som pågår mellan elever på en skola.”137 

Även i ”Nidsångsfallet” som refereras närmare i kapitel 7.2, ansåg hovrätten att skolan brustit 

i sin handlinsplikt genom att inte tolka signaler rörande pågående kränkningar.138 

Sammantaget talar alltså mycket för att skolpersonalen, i de fall de ser oroande tecken i 

skolmiljön eller hos enskilda elever, självmant måste agera och aktivt ta reda på om eleven 

upplever sig vara utsatt för kränkande behandling eller trakasserier i vardagen, både i den 

fysiska verkligheten och online. 

5.3.3 Skolpersonalens anmälningsplikt 

Medan flertalet regler i nu gällande SkolL härstammar från BeL, är skolpersonalens 

anmälningsplikt i relation till skolans huvudman en ny konstruktion vars främsta syfte är att 

se till att huvudmannens åtgärds- och utredningsansvar blir effektivare. Lagstiftaren har med 

                                                      
134 Kravet på samband till verksamheten undersöks närmare i kap. 6. 
135 DO, 2012, s. 39. 
136 Ibid. 
137 Hovrättens för Västra Sverige dom 2011-07-06, mål T 3724-10, s. 5. 
138 Hovrättens för Västra Sverige dom 2012-10-25, mål T 3021-11, s. 17-18.  
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införandet av den här anmälningsplikten velat stärka elevernas rättskydd.139 Om en elev anser 

sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten, är skolpersonalen 

enligt 6 kap. 10 § st. 1 SkolL skyldig att via rektorn förmedla detta vidare till huvudmannen. 

Det framgår av lagens förarbeten att alla signaler om kränkande behandling eller trakasserier 

ska tas på allvar av skolpersonalen.140 Det krävs inte att en kränkning direkt kan konstateras 

för att skolpersonalens anmälningsplikt ska aktiveras, utan den springande punkten är i stället 

elevens egen subjektiva upplevelse och berättelse om vad som hänt.141 Den här anmälnings-

plikten gäller för såväl anställda som uppdragstagare på skolan.142 Skolans huvudman har, 

som tidigare nämnts, det övergripande ansvaret för att personalen iakttar sina skyldigheter 

enligt 6 kap. SkolL. Det innebär också att huvudmannen ska se till att det finns tydliga 

anmälningsrutiner på plats för att varje fall av kränkande behandling och trakasserier når hela 

vägen fram till den som är ytterst ansvarig för verksamheten. 

Anmälningsplikten ser som framgått ovan lite olika ut beroende på vilken befattning skol-

personalen har. Det är således enligt 6 kap. 10 § SkolL skolans rektor som ska vidareförmedla 

en anmälan om kränkningar till huvudmannen, medan övrig personal ska delge rektorn så fort 

de får kännedom om eventuella kränkningar. Enligt SkolL omfattar skolpersonalens 

anmälningsskyldighet alla situationer där elever upplever sig ha blivit utsatta för kränkande 

behandling. För skolpersonalens vidkommande innebär det att de ska ta elevens berättelse på 

allvar och att de inte ska göra någon egen, subjektiv värdering av hur allvarlig en kränkning är 

innan den anmäls vidare till rektorn eller skolhuvudmannen.143 Det är således den utsatta 

elevens egen uppfattning om vad som hänt som ska styra skolans åtgärder och som aktiverar 

anmälningsskyldigheten, och inte eventuella allmänna uppfattningar om vilka beteenden i 

skolan och på nätet som är kränkande.  

När det är fråga om en händelse som utgör kränkande behandling så aktiverar den, vilket 

berörs närmare nedan, en potentiellt omfattande och långtgående utredningsplikt för huvud-

mannen.  

5.3.4 Skolans utredningsplikt 

Enligt 6 kap. 10 § st. 1 inträder huvudmannens utredningsplikt redan när skolpersonalen får 

kännedom om att en elev själv anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling eller någon 

                                                      
139 Prop. 2009/10:165, s. 331-332. 
140 Prop. 2005/06:38 s. 90. 
141 Melander, 2015, s. 40. 
142 För en utförlig genomgång av skollagens personalbegrepp, se bl.a. Gustafsson, 2013, s. 81 f.  
143 SKOLFS 2012:10, s. 26 ff. 
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form av trakasserier. Enligt lagmotiven uppkommer denna plikt oavsett hur kännedom om en 

kränkning kommit fram.144 Det spelar alltså ingen roll om skolpersonalen fått vetskap om 

eventuella kränkningar via en anmälan från en utsatt elev, av elevens vårdnadshavare, eller 

exempelvis av egna, personliga iakttagelser i skolan.145 Plikten att utreda inträder dessutom 

även om anmälaren är anonym.146 Det krävs inga handfasta bevis som tyder på att en 

kränkning har ägt rum för att skolan ska ha en skyldighet att inleda en utredning.147 

Utredningsplikten inträder oberoende av om det funnits en avsikt hos förövaren att kränka 

eller ej. Det är således den utsatta elevens egna subjektiva upplevelse av att ha blivit kränkt 

som avgör om skolans utredningsplikt aktiveras.148 Utredningen ska syfta till att samla in till-

räckligt med information om elevens situation så att man från skolans sida kan göra en 

välunderbyggd bedömning av vilka åtgärder som måste sättas in för att få stopp på 

trakasserierna och den kränkande behandlingen.149  

Utredningspliktens yttre ramar preciseras i Skolverkets allmänna råd, där man bland annat 

anger att påstådda kränkningar som har en koppling till verksamheten ska utredas, även om de 

inte har skett i skolan eller på skoltid och oavsett om de skett på nätet eller i skolans lokaler. 

Kränkningar och trakasserier som begås på fritiden och fortsätter i skolan ska med andra ord 

utredas på samma sätt som om de bara förekommer i verksamheten.150 Det framgår även av 

Skolverkets allmänna råd att huvudmannen kan delegera genomförandet av utredningen till 

skolans personal.151 Ansvaret för utredningen kvarstår dock och huvudmannen måste hålla sig 

informerad om hur den fortlöper. Det ska även stå helt klart för alla inblandade, det vill säga 

elever, vårdnadshavare och personal, vem som är ansvarig för utredningen.152  

SkolL ställer även krav på att huvudmannen skyndsamt ska utreda anmälan och 

omständigheterna kring den upplevda kränkningen.153 Några specifika tidsramar ges dock 

inte. Utöver att den här typen av frågor ska prioriteras av de ansvariga på skolan, framhåller 

man barnperspektivet i förarbetena till SkolL, och lagstiftaren betonar särskilt vikten av att 

visa stor hänsyn till den drabbade eleven. Lagstiftaren är även tydlig med att utrednings-

                                                      
144 Prop. 2005/06:38 s. 90. 
145 Ibid. 
146 Rimsten, 2010, s. 133. 
147 SKOLFS 2012:10, s. 32 ff. 
148 Melander, 2015, s. 40. 
149 SKOLFS 2012:10, s. 32 ff. 
150 SKOLFS 2012:10, sid. 33 f. 
151 SKOLFS 2012:10, s. 32. 
152 Ibid. 
153 6 kap. 10 § SkolL. Detsamma gäller om ett barn eller elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier och 
sexuella trakasserier enligt DL. 
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insatserna ska anpassas till vad omständigheterna kräver.154 I förarbetena poängteras också att 

en drabbad elev kan vara ovilliga att medverka i en utredning och känna obehag inför att 

utpeka någon bestämd förövare, särskilt när eleven själv inte har anmält kränkningen, och att 

det finns en risk att eleven försöker bagatellisera det som hänt.155 Skolpersonalen ska således 

vara lyhörda för omständigheterna och väga in det drabbade barnets situation. Skolans ansvar 

för att utreda en påstådd kränkning består alltså även om eleven, oavsett skäl, inte aktivt vill 

bidra till utredningen.  

När det i övrigt gäller omfattningen av skolans utredning finns inga bestämda regler i SkolL 

och DL. I ljuset av de propositioner som ligger till grund för kap. 6 SkolL står det emellertid 

klart att det i vissa, enklare ärenden, anses tillräckligt med en kortare utredning för att 

klarlägga vad som skett och därigenom snabbt få saken utagerad. I dessa mer bagatellartade 

fall kan det således räcka med några få frågor.156 En förutsättning för att skolans utrednings-

plikt i dessa fall ska anses vara uppfylld, är då givetvis att utredningen som skolan bedriver 

visar att det är fråga om just en enstaka bagatellartad händelse och att det inte rör sig om 

något mer allvarligt som skulle kräva ytterligare insatser för att lösa. Upprepade mindre 

allvarliga händelser som sammantaget blir allvarliga ställer i regel högre krav på skolan.157  

I andra mer komplicerade fall av kränkande behandling, där inhämtade uppgifter exempelvis 

är motsägelsefulla, mångtydiga eller där ord står mot ord, eller där den drabbade eleven inte 

vill eller vågar medverka i skolans utredning, är kraven på huvudmannen också högre och 

utredningsplikten kan bli betydligt mer långtgående. Det kan då till exempel krävas att skolan 

vidgar sin utredning utanför kretsen av direkt inblandade elever.158 I dessa fall ställs givetvis 

också krav på att skolans utredning fastställer vilka åtgärder man ska vidta för att få ett 

definitivt slut på kränkningarna och förhindra att de upprepas i framtiden.159 Av Skolverkets 

allmänna råd följer att åtgärderna på både kort och lång sikt ska baseras på en analys av 

resultatet av utredningen. Dessa åtgärder ska därefter noga följas upp och utvärderas av 

skolan. Om det vid en senare utvärdering visar sig att de åtgärder man vidtagit inte räckt till, 

                                                      
154 Prop. 2005/06:38 s. 141 f. 
155 Ibid. 
156 Prop. 2005/06:38 s. 141 f. 
157 Ibid s. 208. 
158 Ibid s. 140 f. 
159 Se Gustafsson, 2013, s. 88. 
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föreligger en skyldighet att genomföra andra insatser till dess att situationen är varaktigt 

löst.160 

I förarbetena uttrycks viss oro över risken att skolans ofta långtgående utredningsskyldighet 

utnyttjas av enskilda elever och vårdnadshavare till att anmäla så kallade bagatellartade 

meningsskiljaktigheter och det slöseri med skolans resurser som det skulle innebära.161 Det 

vill säga de situationer där upprepade påståenden om kränkningar visat sig sakna substans.162 

I sådana specialfall lämnas således visst spelrum för skolan att göra en bedömning av om det 

finns tillräckligt fog för att inleda en utredning.163 

Utredningsplikten är sammanfattningsvis framför allt kopplad till den tidpunkt då personal på 

skolan först får kännedom om att en elev upplever sig vara utsatt för någon form av 

kränkning. Skolans ansvar att inleda en utredning är en av grundbultarna i elevernas skydd 

mot kränkningar eftersom resultatet av utredningen utgör underlag för att ta fram och sätta in 

lämpliga förebyggande åtgärder för att förhindra framtida kränkningar.164 Det är dock viktigt 

att notera att skolans ansvar, som bland annat påpekats i den här framställningens inledning165 

och som kommer att klargöras närmare i avsnitt 6 nedan, endast omfattar de fall av kränkande 

behandling som sker i samband med verksamheten. Visar skolans utredning att en upplevd 

kränkning på nätet saknar samband med skolans verksamhet och vad som förekommit där, 

aktiveras således inte skolans åtgärdsplikt.166 

5.3.5 Skolans utredningsplikt vid nätkränkningar som samtidigt utgör brott 

Det straffrättsliga perspektivet på nätkränkningar generellt och i skolan ligger delvis utanför 

ramarna för den här uppsatsens frågeställningar och syfte. Nätkränkningar som samtidigt 

utgör brott berörs därför bara kortfattat här.167 När det gäller olika beteenden som utgör 

kränkande behandling i SkolL:s mening kan det samtidigt parallellt vara fråga om över-

trädelser av straffrättsliga bestämmelser. Det finns inga särskilda regler för brottsliga 

gärningar som begås i eller i samband med skolan. De brott som kan aktualiseras i det här 

sammanhanget är bland annat något av de så kallade ärekränkningsbrotten, förtal och föro-

lämpning (5 kap. 1 § och 5 kap. 3 § BrB), det kan även röra sig om olaga hot (4 kap. 5 § BrB), 

                                                      
160 SKOLFS 2012:10, s. 36 f. 
161 Prop. 2005/06:38, s. 141. 
162 Prop. 2005/06:38, s. 141. 
163 Ibid. 
164 Prop. 2009/10:165, s. 332. 
165 Se avsnitt 1.1 ovan. 
166 Se bl.a. Gustafsson, 2013, s. 158. 
167 För en grundlig genomgång av nätkränkningsbrotten, se Sackermark och Schultz, 2015. 
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ofredande (4 kap. 7 § BrB), sexuellt ofredande (6 kap. 10 § BrB), och kränkande fotografering 

(4 kap. 6 a § BrB). 

Hot eller förtal via sms eller exempelvis på Ask.fm, Facebook, Instagram, i spelchattar och 

kommentarfält på Youtube kan således både utgöra brott enligt BrB och, om det samtidigt 

finns en koppling till skolan, aktivera skolans ansvar. En pågående förundersökning om brott 

innebär dock inte på något sätt att skolan kan välja att inte inleda en egen utredning enligt 

SkolL:s bestämmelser. Skolans skyldigheter består med andra ord oavsett vilka åtgärder andra 

myndigheter, som till exempel polisen, väljer eller är tvungna att vidta. Tröskeln när det gäller 

skolans ansvar att inleda en kränkningsutredning ligger som regel betydligt lägre och kan, 

vilket har framgått ovan,168 motiveras av andra faktorer än rena brottsmisstankar.169 

I doktrinen poängteras dock vikten av att skolledning och skolpersonal har en grundläggande 

förståelse för om en handling antingen är brottslig eller icke-brottslig.170 Detta eftersom 

skolans åtgärder vid kränkande behandling som även utgör brott enligt BrB ofta kommer att 

behöva bli mer omfattande än normalt.171 Själva kriminaliseringen av en handling är i 

sammanhanget en tydlig signal från lagstiftarhåll för när skolan och i förlängningen skolans 

huvudman aktivt måste säkerställa kränkta elevers rättsliga skydd.172  

5.3.6 Skolans utredningsplikt och rättssäkerheten för elever som kränker andra elever 

När det gäller skolans utredning av kränkningar, ska något även sägas om rättigheterna för 

den eller de elever som utpekas som skyldiga till kränkningarna. Detta kan nämligen ge en 

fingervisning om ramarna för skolans utredningsplikt. Den utredning som skolan har ansvar 

för att inleda ska styras av grundläggande principer för myndighetsutövning. Även om skolan 

har en omfattande utredningsskyldighet och ett ansvar att motverka kränkningar, får de 

metoder som används inte i sig innebära att utpekade elevers grundläggande rättigheter 

riskerar att kränkas.173 En kränkningsutredning ska därför, i enlighet med objektivitets- och 

proportionalitetsprinciperna, bedrivas sakligt, förutsättningslöst och inte vara mer ingripande 

än omständigheterna kräver. Det innebär att den som utreder en händelse inte ska gå in i 

ärendet med en förutfattad mening om vad som skett utan förhålla sig neutral i sina frågor till 

berörda elever.174 I ett ärende rörande en skolas likabehandlingsplan, uttalade Skol-

                                                      
168 Se bl.a. avsnitt 5.3.5 ovan, ang. skolhuvudmannens utredningsplikt. 
169 Melander, 2015, s. 82. 
170 Ibid, s. 81. 
171 Närmare ang. skolans utredningsansvar vid kränkande behandling, se kap. 3.4. 
172 Melander, 2015, s. 82. 
173 Engström och Hellman, 2013, s. 146 
174 Melander, 2015, s. 44. 
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inspektionen exempelvis att förhörsliknande metoder för att utreda kränkningar inte får 

användas. Skolan kan inte heller ingripa mot elever med olika former av disciplinära åtgärder 

om kränkningsutredningen inte ger tydligt stöd för det.175 

5.4 Skadeståndsrättslig specialreglering i SkolL 
Av 6 kap. 12 § SkolL framgår i vilka olika situationer skolan ska betala skadestånd till elever. 

Enligt nämnda paragraf kan skolans huvudman bli skadeståndsskyldig i förhållande till en 

elev i tre olika fall: 

 om huvudmannen åsidosätter sin skyldighet enligt 6 kap. 10 § SkolL att vidta de 

åtgärder som krävs när en elev upplever sig vara kränkt. Det vill säga utreda 

omständigheterna kring påstådda kränkningar och vidta de åtgärder som skäligen kan 

krävas för att få ett varaktigt slut på kränkningarna. 

 om huvudmannen inte fullgör sin skyldighet enligt 6 kap. 7 § SkolL att vidta åtgärder 

för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. 

 Om huvudmannen eller skolpersonalen själva utsätter elever för kränkande 

behandling, det vill säga bryter mot 6 kap. 9 § SkolL. 

Det ges något större utrymme för att kunna erhålla skadestånd för kränkningar enligt SkolL än 

enligt SkL. Ansvaret enligt SkolL är inte begränsat till kränkning genom brott mot den utsatta 

elevens person, frihet, frid och ära, det är inte heller begränsat till fall av allvarlig kränkning. 

Skadestånd enligt SkolL utgår dock inte för s.k. ”ringa” fall av kränkningar och om det finns 

särskilda skäl, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.176 I lagen finns inga 

bestämmelser om hur skadeståndet för kränkning ska avgöras. Närmare vägledning får i 

stället sökas i rättspraxis rörande 5 kap. 6 § SkL och i allmänna skadeståndsrättsliga principer 

samt praxisnivåer på diskrimineringsersättning.177 Här ska dock nämnas att SkL:s praxis inte 

går att applicera på alla situationer som kan innebära skadeståndsskyldighet enligt SkolL 

eftersom den sistnämnda lagens skadeståndsreglering, vilket också har framgått ovan, täcker 

in fler olika fall av kränkningar.178 De faktorer som framför allt styr skadeståndsbeloppets 

storlek i fall av kränkande behandling är hur allvarliga och frekventa kränkningarna är,  hur 

länge kränkningarna pågått samt hur allvarlig skolans försummelse är.179 

                                                      
175 Skolinspektionens beslut 2010-01-19, dnr. 41-2009:3017. 
176 SOU 2016:4, s. 158. 
177 Melander, 2015, s. 92 f. 
178 Gustafsson, 2013, s. 139 f. 
179 Melander, 2015, s. 93. 
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För den här framställningen är det i huvudsak två situationer som är av intresse. Den första 

situationen är då skadeståndsansvar kan komma i fråga för skolan om antingen huvudmannen 

eller skolpersonalen inte har fullgjort sina skyldigheter enligt 6 kap. 7 § SkolL. Det vill säga 

brustit i ansvaret för att vidta åtgärder mot kränkande behandling, vilket inbegriper 

skyldigheten att både förebygga och förhindra att elever blir utsatta för kränkningar, samt att 

dokumentera det här arbetet i en plan. Den andra situationen rör de fall där huvudmannen 

brustit i sitt utrednings- och åtgärdsansvar enligt 6 kap. 10 § SkolL eller där skolpersonalen 

brustit i sin anmälningsplikt. Brister skolan i sitt iakttagande av ovan nämnda skyldigheter 

kan det således innebära att huvudmannen ska betala skadestånd till den drabbade eleven för 

den kränkning som detta innebär. Huvudmannen ska, enligt 6 kap. 12 § SkolL, i dessa fall 

även ersätta eleven för annan skada som är en följd av att man åsidosatt sina skyldigheter. När 

det gäller bevisbördan för påstådda kränkningar, är det enligt 6 kap. 14 § SkolL, skol-

huvudmannen som ska visa att kränkande behandling inte har förekommit om en elev som 

anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling visar omständigheter som ger anledning att 

anta att han eller hon har blivit utsatt för sådan behandling. 

6. Lagens krav på samband med verksamheten 
Huvudmannens skyldighet att vidta olika åtgärder omfattar, som belysts ovan, all kränkande 

behandling som inträffat i samband med verksamheten. Det framgår emellertid inte av lag-

texten exakt vad som avses med formuleringen ”i samband med verksamheten”. Innebörden 

bör dock vara att skolans ansvar inte bara aktiveras när en viss, bestämd verksamhet genom-

förs på plats i skolan, utan att ansvaret sträcker sig längre än så.180 

I förarbetena bakom 6 kap. SkolL anges bland annat att skolans åtgärdsskyldighet omfattar 

resor till eller från skolans verksamhet, exempelvis vid färd i en skolbuss.181 Dock med 

reservationen att skolan inte kan ha någon övervakning vid den typen av transporter.182 

Därutöver framstår det som relativt klart att reglerna även täcker in händelser på raster, 

skolutflykter, skolfester och andra sammankomster anordnade av skolan.183 Skolinspektionen 

har även framhållit att nollningar anses ha koppling till skolverksamheten, vilket alltså 

innebär att skolan har ett ansvar för kränkningar i samband med dessa.184 I förarbetena gör 

man emellertid ett försök att dra ett streck i sanden, när man anger att det inte är rimligt att 

                                                      
180 Melander, 2015, s. 100 f. 
181 Prop. 2005/06:38 s. 142. 
182 Prop. 2005/06:38 s. 142. 
183 Se Gustafsson, 2013, s. 100 f., samt Melander, 2015,  s. 27. 
184 Dnr. 41-2041:5516. 
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kräva att skolan ingriper mot kränkningar i andra sammanhang, om kränkningarna inte har ett 

nära samband med vad som förekommit i verksamheten.185  

I propositionen till DL anges att innebörden av uttrycket i samband med verksamheten är att 

huvudmannen ska reagera mot trakasserier på skolan, men även mot trakasserier som inträffar 

på annan plats. Förutsättningarna är då att händelserna har ett s.k. naturligt samband med 

skolans verksamhet. Det exemplifieras med trakasserier som sker i samband med en skol-

utflykt eller skolfest.186 

I Skolverkets allmänna råd gällande arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är 

lagtextens uttryck ”samband  med verksamheten” ersatt av ”koppling till verksamheten”. 

Innebörden tycks dock av allt att döma vara densamma. När det gäller nätkränkningar mer 

specifikt framhålls i de allmänna råden att gränserna mellan skola och fritid har suddats ut 

genom den ökade användningen av internet och mobiltelefoner samt att skolan har en 

skyldighet att utreda påstådda kränkningar på nätet om de har en koppling till 

verksamheten.187 Skolverket anger vidare att trakasserier och kränkningar som sker på fri-

tiden, och som fortsätter i skolan, ska utredas på samma sätt som trakasserier och kränkningar 

som bara förekommer i verksamheten.188 

När det gäller elever som använder exempelvis sociala medier eller mobiler för att kränka 

andra elever på samma skola finns alltid ett rent personellt samband till verksamheten.189 Det i 

kombination med att kränkningen är kopplad till olika händelser som inträffat under skoltid, 

talar starkt för att ett samband till skolans verksamhet finns i dessa fall.190  

SkolL:s krav på samband belystes även av HFD i det s.k. Lundsbergsfallet.191 Just det 

personella sambandet ingick dock inte i HFD:s resonemang, där man i stället diskuterade 

frågan om ett eventuellt samband ur ett geografiskt, organisatoriskt samt pedagogiskt 

hänseende.192 Det personella sambandet tycks i någon mån vara underordnat andra in-

dikationer på samband mellan upplevda kränkningar och en skolas verksamhet. Huruvida 

skolan har ett ansvar för kränkningar som uteslutande sker online och där det endast 

föreligger ett personellt samband mellan de inblandade eleverna är oklart. Om nätkränkningen 

                                                      
185 Prop. 2005/06:38 s. 142. 
186 Prop. 2007/08:95, s. 510. 
187 SKOLFS 2012:10, s. 33 f. 
188 Ibid. 
189 Melander, 2015, s. 27-28. 
190 Ibid. s. 27. Se äv. Warnling-Nerep, 2014, ang. ”nära samband”, s. 459. 
191 För en utförligare redogörelse av Lundsbergsfallet, se avsnitt 7.1 nedan. 
192 HFD 2014 ref. 47. s. 9. 
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kombineras med ytterligare någon omständighet, som att något med koppling till kränkningen 

hänt på plats i skolan, talar det emellertid för att det finns ett samband till skolans 

verksamhet.193 Utan att spekulera alltför mycket torde det dock vara ganska sällsynt med 

nätkränkningar som inte på något sätt har en koppling till olika oönskade händelser i skolan, 

och som får återverkningar på den drabbades skolgång, till exempel händelser i form av 

viskningar, menande blickar och liknande beteenden som kan upplevas som obehagliga och 

kränkande.194 Om en elev upplever sig vara utsatt för kränkande behandling på nätet av andra 

elever på samma skola och dessa kränkningar påverkar skolans verksamhet, till exempel 

genom att eleven drabbas av ångest och koncentrationssvårigheter på grund av menande 

blickar och viskningar i skolkorridorerna, så har skolan av allt att döma ett ansvar att agera 

oavsett om kränkningarna sker under skoltid eller på nätet under elevens fritid.195 

När det gäller fall av kränkningar där en elev blir kränkt av elever på en annan skola, eller 

överhuvudtaget av personer utifrån som saknar en koppling till skolan, uppfylls inte kravet på 

samband till skolans verksamhet. Det innebär att huvudmannens rättsliga skyldighet att vidta 

åtgärder för att motverka kränkningarna av allt att döma inte aktiveras i de fallen.196  

7. Rättspraxis rörande kränkande behandling mellan elever 
Det är som nämnts redan i den här framställningens inledande kapitel197 tunnsått med avgör-

anden i högre instans som bidrar till att tydliggöra gränserna för skolans ansvar för 

kränkningar mellan elever på nätet. I turerna kring internatskolan Lundsberg och i Högsta 

förvaltningsdomstolens (HFD) avgörande gavs dock flera viktiga pusselbitar när det gäller 

tolkningen av vissa bestämmelser och definitioner i kap. 6 SkolL och gränsen för när en 

kränkning kan ansetts ha inträffat i samband med skolans verksamhet. I tings- och 

hovrättsdomarna198 angående kränkande behandling på Herrängsskolan, som här benämns 

”Nidsångsfallet”, ges också viss vägledning avseende lagstiftningen kring i synnerhet grän-

serna för skolpersonalens och skolhuvudmannens utredningsansvar. I Nidsångsfallet utsattes 

en elev för återkommande kränkningar i skolan, men det fanns även inslag av nätkränkningar 

på elevens fritid. Några elever på skolan hade författat och lagt ut en s.k. nidsång om Y.G. 

och hennes familj på webbsajten ”Videodagboken”, vilket skolan hade kännedom om. Publi-

                                                      
193 Melander, 2015, s. 28. 
194 Ang. BEO:s syn på detta, se avsnitt 8 nedan. 
195 Herlin och Munthe, 2011, s. 45 f. 
196 Ibid. 
197 Se bl.a. avsnitt 1.3 ovan. 
198 Se Göteborgs tingsrätts dom 2011-05-27, mål nr. T 1463-09 och Hovrättens för Västra Sverige dom 2012-10-
25, mål nr. T 3021-11. 
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ceringen av nidsången och skolans agerande i samband med den prövades emellertid bara i 

TR.199  

7.1 Lundsbergsfallet 
I den s.k. Lundsbergsdomen200 kastade HFD bland annat nytt ljus över SkolL:s räckvidd och 

det centrala uttrycket ”i samband med verksamheten” i 6 kap. 10 § SkolL. Man klargjorde 

även att utbildning i relation till undervisning är ett vidare begrepp som ”[…] omfattar i prin-

cip all verksamhet, både i den inre och yttre miljön, som anordnas av huvudmannen och som 

vanligtvis äger rum under skoldagen”.201 Nedan ges en bakgrund kring omständigheterna i 

fallet.  

7.1.2 Skolinspektionens beslut och skolans inställning 

Skolinspektionen fattade 2013202 ett beslut om tillfälligt verksamhetsförbud för riksinternat-

skolan203 Lundsberg. Huvudskälet till det här ytterst omdebatterade beslutet var att Skol-

inspektionen ansåg att skolan varken förmått avstyra eller förebygga ett stort antal fall av 

kränkande behandling mot elever. Man menade att det fanns ett ”informellt regelsystem med 

inslag av pennalism vid skolan som bland annat medfört att äldre elever systematiskt kränker 

yngre elever”.204  

Det som fick Skolinspektionen att fatta detta ingripande beslut var en händelse då en till 

internatskolan nyanländ 14-årig pojke, utanför skoltid, blev svårt bränd med ett strykjärn 

under en så kallad nollningsritual på ett av elevhemmen. Pojken fick söka vård på sjukhus för 

andra gradens brännskador.205 Huvudmannen för Lundsbergs internatskola, en stiftelse, över-

klagade beslutet till förvaltningsrätten (FörvR) och begärde inhibition, det vill säga att verk-

ställigheten av beslutet skulle skjutas upp. Huvudmannen menade att Skolinspektionens beslut 

saknade lagstöd då tillsynsmöjligheterna enligt SkolL inte gäller för själva internat-

verksamheten, vilket i sin tur skulle innebära att eventuella anmärkning vid sådan tillsyn inte 

kan läggas till grund för ett tillfälligt verksamhetsförbud. FörvR gick på huvudmannens linje 

och beslutade först att Skolinspektionens beslut tillsvidare inte skulle gälla, vilket innebar att 

skolan kunde öppna igen. Därefter upphävde FörvR beslutet om verksamhetsförbud i dom, då 

man kom fram till att Skolinspektionen inte hade befogenhet att utöva tillsyn över elev-
                                                      
199 Se avsnitt 7.2 nedan för en mer utförlig genomgång av omständigheterna i fallet. 
200 HFD 2014 ref. 47. 
201 HFD 2014 ref. 47, s. 8. 
202 Skolinspektionens beslut, dnr. 44-2013:4485. 
203 Ang. riksinternatskolor, se 29 kap. 15 § SkolL. 
204 Dnr. 44-2013:4485, s. 4. 
205 Värt att notera är att två 18-åriga elever på skolan till följd av sin inblandning i den här nollningen dömdes för 
vållande till kroppsskada. Se mål B 3800-13 (domen har vunnit laga kraft). 



39 
 

hemmet. Sambandet till skolverksamheten ansågs helt enkelt för svagt. Skolinspektionen 

överklagade domen till Kammarrätten (KamR), som avslog överklagandet.206 Skol-

inspektionen valde då att överklaga domslutet till HFD, som meddelade prövningstillstånd.  

7.1.3 HFD:s resonemang om sambandet till verksamheten 

Den bakomliggande frågan om Skolinspektionen överhuvudtaget haft tillräckligt fog för sitt 

beslut om tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsberg prövades aldrig av HFD. Det som gör 

Lundsbergsfallet intressant för den här framställningen är i stället HFD:s bedömning av sam-

bandet mellan händelserna utanför ordinarie skoltid på elevhemmet och gränserna för skol-

huvudmannens ansvar.  

HFD tog i domen endast ställning till om skolans internatverksamhet, det vill säga elev-

hemmen, överhuvudtaget omfattades av Skolinspektionens tillsyn enligt 26 kap. 2 § SkolL. 

För att avgöra denna behörighetsfråga var man tvungen att reda ut om det i SkolL:s mening 

förelåg ett samband med skolverksamheten och kränkningarna på elevhemmet eller om det 

rentav var så att skolhuvudmannens ansvar inte sträckte sig längre än till det som sker inom 

skolans rena undervisningsverksamhet. 

I domskälen konstaterade HFD först och främst att Skolinspektionen enligt 26 kap. 3 § 1 st. 

SkolL har tillsyn över skolväsendet, vilket även innefattar riksinternatskolorna. Därutöver 

menar man att tillsynens omfattning inte är begränsad till valda delar av en skolas verksamhet, 

utan i det här fallet gäller även elevhemmen. Enligt HFD:s resonemang förelåg ett nära sam-

band mellan undervisningsverksamheten och elevhemmen ur ett geografiskt, organisatoriskt 

samt pedagogiskt hänseende. Av det följer att stiftelsen således är att betrakta som huvudman 

i SkolL:s mening, inte bara för den rent pedagogiska skolverksamheten utan även för internat-

verksamheten. Man poängterade dock särskilt att tillsynen inte är obegränsad utan endast 

sträcker sig så långt som krävs för att säkerställa att de materiella reglerna i SkolL efterlevs. I 

ljuset av detta ansåg HFD att kränkningar som elever vid skolan utsätter anda elever för på 

elevhemmen har ett sådant samband med skolverksamheten att huvudmannen är skyldig att 

reagera och vidta åtgärder enligt 6 kap. 10 § SkolL.  

När det då gäller kravet på samband mellan verksamheten och inträffade kränkningar och 

huvudmannens ansvar enligt SkolL att vidta åtgärder, refererar HFD till uttalanden i lag-

motiven till de bestämmelser som nu finns i 6 kap. SkolL207. I propositionen till BeL som 

                                                      
206 För en närmare genomgång av turerna i underrätterna, se Engström och Hellman, 2014, s. 125-126. 
207 Se avsnitt 3.1 ovan, första stycket, angående tillkomsten av nu gällande bestämmelser i SkolL.  
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HFD citerar i domskälen anges att huvudmannens åtgärder mot kränkande behandling ska 

”sträcka sig till vad som händer på väg till och ifrån den aktuella verksamheten, exempelvis 

vid färd i en skolbuss”. Mot bakgrund av förarbetena noterar HFD också att det inte går att 

”begära att ansvariga personer ingriper mot kränkningar i andra sammanhang, såvida dessa 

inte har ett nära samband med vad som förekommit i verksamheten”.208 Även trakasserier 

som äger rum i samband med skolutflykter eller skolfester anges av HFD som exempel på 

händelser som i förarbetena ansetts ha ett samband med verksamheten.209 Sammanfattningsvis 

kommer HFD alltså fram till att stiftelsen som driver Lundsberg även är huvudman för 

internatverksamheten. I egenskap av huvudman för elevhemmen hade stiftelsen ett ansvar att 

vidta åtgärder mot de kränkningar som skedde där. Följaktligen tillhörde skolans internat-

verksamhet Skolinspektionens tillsynsområde och man hade behörighet att ingripa med ett 

verksamhetsförbud. Om verksamhetsförbudet i sig var riktigt blir som sagt aldrig föremål för 

prövning i HFD, då giltighetstiden för Skolinspektionens beslut redan hunnit löpa ut. 

7.1.4 Kommentar 

HFD:s dom i Lundsbergsfallet är till dags dato den enda överrättsdom som berör frågan om 

samband mellan skolverksamheten och kränkande behandling utanför skoltid. När det gäller 

HFD:s resonemang kring sambandet till verksamheten står det klart att domstolen mot bak-

grund av bland annat elevhemmets geografiska läge i förhållande till skolans undervisnings-

byggnader, och dess organisatoriska betydelse i övrigt, anser att kopplingen till skolans rent 

pedagogiska verksamhet inte går att bortse ifrån. Även om Lundsbergsskolan i vissa 

avseenden skiljer sig från kommunala skolor och andra friskolor utan internatverksamhet, slår 

domen delvis fast det som också anförs om sambandet till verksamheten i SkolL:s förarbeten. 

I begreppet internatskola ingår visserligen att eleverna vanligtvis bor tillsammans med 

varandra i nära anslutning till skolan och att gränserna mellan elevernas skoltid och fritid 

därför per automatik blir mer diffusa än om de bott på olika platser. När det gäller frågan om 

händelser på elevers fritid som upplevs som kränkande, sambandet till skolans verksamhet 

och skolans ansvar, visar HFD:s resonemang om inte annat att skolans ansvar sträcker sig 

utöver det som sker i skolan under skoltid. Ett rimligt antagande mot bakgrund av den här 

domen är ändå att en personlig koppling till en skolas verksamhet, det vill säga att det 

inblandade eleverna går i samma skola, inte automatiskt innebär att skolan har ansvar för 

händelser som endast har inträffat på fritiden. I det här rättsfallet är stiftelsen enligt HFD:s 

tolkning av SkolL att betrakta som huvudman för såväl skolans utbildningsverksamhet som 

                                                      
208 Se prop. 2005/06:38 s. 142. 
209 Se prop. 2007/08:95 s. 509 f. 
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elevhemmet. Om nollningen ägt rum på eller i anslutning till ett elevhem med en annan 

huvudman än stiftelsen och på elevernas fritid, går det inte att utesluta att HFD gjort en annan 

bedömning av sambandet till skolans verksamhet.  

Värt att notera i sammanhanget är att KamR i en dom från maj 2016, delvis med stöd av 

HFD:s resonemang i Lundsbergsfallet ovan, fann att händelser där elever känt sig kränkta 

utanför skoltid på ett elevhem med en annan huvudman, saknade tillräckligt starkt samband 

till skolverksamheten.210 I målet prövades frågan om det fanns grund för avstängning av en 

elev ”S” vid Rymdgymnasiet i Kiruna. Eleven S hade vid fyra tillfällen utsatt andra elever för 

kränkande behandling. KamR konstaterade att tre av de totalt fyra händelser som skolan lagt 

till grund för avstängningen av S, hade inträffat utanför skoltid och i ett elevhem eller i an-

slutning till ett elevhem. Den fjärde händelsen hade inträffat i skolan, men ansågs inte vara av 

tillräckligt allvarlig karaktär för att ensam kunna läggas till grund för avstängning. Eftersom 

det i målet inte var visat att skolan var huvudman för både skolans verksamhet och 

elevhemmet, menade KamR att det samband till skolverksamheten som krävs saknades för att 

SkolL bestämmelser om avstängning skulle vara tillämpliga. Domen tycks innebära att enbart 

ett personellt samband mellan de inblandade eleverna inte är tillräckligt, vilket också ligger i 

linje med HFD:s resonemang i Lundsbergsfallet. 

7.2 Nidsångsfallet 
Målen i TR och HovR rörde frågan om skolan kunde anses ha åsidosatt sina skyldigheter 

enligt 7 och 8 §§ BeL, det vill säga att initiera en utredning och vidta de åtgärder att före-

bygga och förhindra fortsatta kränkningar som lagen föreskriver. BeL är som nämnts tidigare 

upphävd211, men bestämmelserna rörande kränkningar och skolans ansvar som aktualiserades 

i fallet är i praktiken identiska med nu gällande lagstiftning.212 Det här rättsfallet är också ett 

av ytterst få fall som berör gränserna för skolans ansvar i relation till kränkningar på nätet. 

Det är BEO som för elevens talan mot skolhuvudmannen i både TR och HovR.  

7.2.1 Prövningen i TR och HovR 

En elev i högstadieåldern på H-skolan, Y.G., utsattes mellan 2007 och 2008 bland annat för 

kränkande kommentarer av flera andra elever på skolan. Y.G. angav i domen att hon så gott 

som dagligen fick höra att hon var en ”slampa, hora, subba, blatte, fitta” och att andra elever 

gjorde kräkljud när hon gick förbi. Det hade även förekommit kränkningar på Y.G:s fritid, i 

                                                      
210 Kammarrättens i Sundsvalls dom 2015-05-11, mål nr. 375-16. 
211 Lagen upphörde att gälla 1 januari 2009. 
212 Se avsnitt 1.6 och kap. 3 ovan. 
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form av en på nätet publicerad nidsång om henne och hennes familj. Sången, som under en 

kortare tid låg ute på webbsajten ”Videodagboken”, hade sjungits in av tre elever på samma 

skola och författats av eleverna på deras fritid.  

TR slog fast att skolpersonalen känt till att nidsångens innehåll varit riktat mot Y.G. och 

hennes familj, samt att skolan fått kännedom om att Y.G. under en längre tid, såväl före som 

efter nidsången varit utsatt för kränkande behandling i form av bland annat nedsättande 

kommentarer och menande blickar av andra elever. TR stödde sig på skolans egen 

dokumentation om hur de hanterat nidsången och slog fast att skolpersonalen i samband med 

den hade pratat med samtliga elever som låg bakom den och även informerat deras 

vårdnadshavare. Därutöver hade skolpersonalen haft ytterligare ett uppföljande samtal med de 

inblandade eleverna. Dessutom hade eleverna under en begränsad tid förbjudits att använda 

skolans datorer. TR bedömde att den utredning som skolan initierade i samband med 

nidsången varit tillräckligt grundlig och skyndsam, samt att de åtgärder som skolan vidtog i 

relation till denna händelse varit tillräckliga. TR ansåg det visat av BEO att Y.G. utöver 

nidsången varit utsatt för kränkande behandling i stor omfattning och att skolans personal haft 

kännedom om detta. 

TR slog fast att skolan inte hade inlett någon utredning när det gäller övriga kränkningar som 

Y.G. upplevde sig vara utsatt för i skolan, fastän det varit befogat. Skolan hade när det gäller 

dessa kränkningar endast vidtagit generella åtgärder, som att bland annat inrätta 

kamratstödjare och rastvakter, samt dela upp klasser, för att komma till rätta med det 

allmänna klimatet i skolan. TR bedömde att dessa åtgärder vare sig har varit tillräckligt 

skyndsamma eller tillräckligt effektiva för att få kränkningarna av Y.G. att upphöra. TR anser 

slutligen att skolan inte har utrett omständigheterna kring Y.G:s hela skolsituation och att man 

inte heller vidtagit skäliga åtgärder. Skolans huvudman, Göterborgs kommun, ansågs därför 

ha brustit i sina skyldigheter enligt 7 och 8 § BeL, och dömdes att betala skadestånd till Y.G. 

I HovR prövades återigen om huvudmannen brustit i sitt utrednings- och åtgärdsansvar enligt 

6 kap. 10 § SkolL. HovR ifrågasatte emellertid inte TR:s bedömning att publiceringen av 

nidsången hade ett samband till skolans verksamhet och att skolan var skyldig att utreda den 

kränkande behandling som publiceringen utgjorde. Eftersom domstolen även delade TR:s 

uppfattning angående skolans utredningsinsatser kopplat till nätkränkningen, rörde 

prövningen i HovR i huvudsak skolans agerande i samband med övriga kränkningar. HovR 

gick på BEO:s linje och konstaterade att skolans åtgärder inte varit tillräckligt omfattande och 
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effektiva för att få ett varaktigt slut på kränkningarna. HovR betonade i domskälen lagens 

preventiva syfte och ändrade TR:s dom genom att man förpliktigade skolhuvudmannen att 

betala ett högre skadestånd till Y.G. 

7.2.3 Kommentar 

Y.G. var utsatt för upprepade kränkningar över relativt lång tid och nidsången var ett av flera 

inslag av kränkande behandling. Av skolans egen dokumentation framgick också att 

skolpersonalen haft kännedom om att Y.G. varit utsatt för kränkande behandling vid flera 

tillfällen. När det gäller sångtexten hade den visserligen författats och publicerats på nätet av 

eleverna på deras fritid. Eftersom TR prövade om huvudmannens åtgärder i samband med den 

händelsen hade varit tillräckliga indikerar det dock att man ansett att det fanns ett nära och 

naturligt samband till skolans verksamhet. HovR delade TR:s bedömning i denna del. Värt att 

notera är också att upprinnelsen till nidsången dessutom var en arbetsuppgift under en musik-

lektion som eleverna fick i uppgift att slutföra hemma. Dessutom var sången, som nämnts 

ovan, en av flera allvarliga kränkningar varav merparten skett i skolan. I det här fallet fanns 

således både en rent personell koppling mellan nätkränkningen och de inblandade eleverna, 

men också ett mer påtagligt samband till skolans verksamhet och de kränkningar av Y.G. som 

förekommit där. Det går mot den bakgrunden inte att sluta sig till att endast kopplingen 

mellan de inblandade eleverna ensamt skulle räcka för att aktivera skolans rättsliga ansvar. 

8. Myndighetspraxis rörande kränkande behandling mellan elever 
Frågor om skolans ansvar för kränkningar på nätet, och sambandet mellan nätkränkningar 

mellan elever i och utanför skolan och skolans verksamhet, har på senare år berörts i flera 

beslut av BEO. Tillsammans med Skolinspektionen övervakar BEO den del av SkolL (kap. 6) 

som rör kränkande behandling. Fall av trakasserier och sexuella trakasserier i samband med 

skolans verksamhet handläggs av DO enligt bestämmelser i DL. BEO utreder bara kränkande 

behandling som riktats mot barn och elever. Kortfattat kan BEO, om skolan inte uppfyller 

sina skyldigheter enligt kap. 6 SkolL, begära skadestånd för enskilda elevers räkning eller 

förelägga huvudmannen att vidta åtgärder för att komma till rätta med eventuella brister. Är 

en överträdelse från skolans sida mindre allvarlig kan BEO istället ge skolan en anmärkning. 

Det kan också vara så att BEO helt avstår från att ingripa om man finner att exempelvis en 

brist som påtalats i en anmälan har rättats till på ett tillfredsställande sätt.  

För händelser som inträffat från och med den 1 juli 2011 tillämpar BEO 6 kap. SkolL i sina 

beslut. Följande fyra BEO-ärenden, som härrör från åren 2014-2015, har i samarbete med 
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BEO identifierats som ärenden där det finns inslag av anmälda nätkränkningar och som rör 

den för uppsatsen centrala frågan om sambandet till skolans verksamhet.213 

8.1 Dnr. 45-2014:5714 

8.1.1 Anmälan till BEO om kränkande behandling 

I en anmälan till BEO den 29 september 2014 uppgav anmälaren att eleven ”A” på Pilbäcks-

skolan i Malmö kommun sedan en tid utsatts för kränkande behandling i form av nedsättande 

kommentarer av flera andra elever via sociala medier. En elev hade även skickat runt bilder 

på A till andra elever på skolan och i samband med det uttryckt sig kränkande om A på nätet. 

Anmälaren gjorde även gällande att kränkningarna fortsatte i skolan, där A också blev utsatt 

för blickar och viskningar, vilket sammantaget fick henne att känna sig otrygg i närheten av 

de inblandade eleverna. A kände att hon inte kunde vistas i vissa delar av skolan då andra 

elever var där och pratade om henne och att hon var tvungen att gå omvägar i korridorerna. 

Anmälaren uppgav att skolan inte tagit A:s upplevelse av utsatthet på allvar och att kränk-

ningarna upphörde först när anmälaren talat med vårdnadshavarna till två av de inblandade 

eleverna. Huvudmannen, det vill säga Malmö kommun, uppgav att skolan inte fått kännedom 

om att A upplevt sig vara utsatt för kränkande behandling i skolan förrän i samband med an-

mälan till BEO. 

8.1.2 BEO:s bedömning och beslut 

BEO bedömde först och främst att de nätkränkningar som A utsatts för hade koppling till 

skolans verksamhet genom att A upplevde att de elever som kränkte henne på sociala medier 

även utsatte henne för kränkande behandling i skolan. Skolan hade därför ett ansvar enligt 6 

kap. 10 § SkolL. Därefter tog man ställning till när skolan kan ansetts ha fått kännedom om att 

A upplevde sig vara utsatt för kränkande behandling på ett sätt som hade samband med A:s 

skolgång. A hade i samtal med en representant för skolans likabehandlingsgrupp berättat om 

att hon upplevde sig vara utsatt för kränkande behandling på sociala medier och att hon kände 

sig obekväm i närheten av de elever som låg bakom nätkränkningarna. Angående huvud-

mannens uttalande om att skolan inte haft kännedom om A:s situation, betonade BEO att 

skolan har en skyldighet att utreda påstådda kränkningar på nätet om det har en koppling till 

verksamheten. BEO slog fast, bland annat mot bakgrund av skolans egen dokumentation, att 

man under flera månaders tid vetat om A:s situation, men att man inte iakttagit sina skyldig-

heter enligt 6 kap. 10 § SkolL. Det vill säga att skyndsamt utreda inkomna uppgifter om den 

upplevda kränkande behandlingen, och att man inte vidtagit skäliga åtgärder för att förhindra 

                                                      
213 Ang. urval, se avsnitt 1.3 ovan. 
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att kränkningarna fortsatte. Man fann också att skolpersonal och rektor vid flera tillfällen hade 

brustit i sin skyldighet att anmäla uppgifter om kränkande behandling vidare till skolhuvud-

mannen. Angående detta understryker BEO även vikten av att skolpersonalen inte gör någon 

egen värdering av hur allvarlig en händelse är innan den anmäls uppåt i organisationen. BEO 

beslutade att förelägga Malmö kommun att vidta åtgärder för att komma tillrätta med de 

brister som framkommit, men kom vid en samlad bedömning av omständigheterna i fallet 

fram till att det inte fanns förutsättningar att framställa ett skadeståndsanspråk mot huvud-

mannen för A:s räkning. 

8.1.3 Kommentar  

A blir utsatt för kränkande behandling på sociala medier och de elever som medverkat i nät-

kränkningarna går på samma skola. I skolan upplever sig A vara utsatt för kränkande 

behandling i form av bland annat menande blickar och viskningar. Det får till följd att hon 

känner ett stort obehag när hon möter de elever som har deltagit i nätkränkningarna, vilket 

skolan också haft kännedom om. När det gäller nätkränkningarna och sambandet till skolans 

verksamhet i det här fallet står det klart att A:s berättelse om hur hon själv upplever sin 

situation i skolan väger tungt i BEO:s bedömning. Eftersom de kränkningar A utsätts för på 

sociala medier fortsätter i skolan i form av analoga kränkningar ligger BEO:s bedömning av 

skolans ansvar helt i linje med uttalanden i bland annat förarbetena till SkolL.214  

8.2 Dnr. 46-2014:5661 

8.2.1 Anmälan till BEO om kränkande behandling 

I en anmälan till BEO den 25 september 2014 uppgav anmälaren att eleven ”B” på Stockholm 

International School utsatts för kränkande behandling på nätet av andra elever på skolan. An-

mälaren menade att skolan inte tagit denna händelse på tillräckligt stort allvar. Kränkningarna 

bestod av en bild på B tillsammans med nedsättande kommentarer som publicerats på ett nät-

forum. BEO:s prövning rör således frågan om huvudmannen för skolan följt bestämmelserna i 

kap. 6 SkolL om skyldigheten att motverka kränkande behandling av B. 

8.2.2 BEO:s bedömning och beslut 

Huvudmannens inställning var att eleven utsatts för kränkande behandling, men att man full-

gjort sina skyldigheter enligt 6 kap. SkolL. BEO:s utredning visade att B utsatts för kränkande 

behandling på internet av elever från samma skola och att det var fråga om en isolerad hän-

delse. Inget i ärendet tyder enligt BEO på att B känt sig utsatt för kränkningar vid flera till-

                                                      
214 Se avsnitt 6 ovan. 
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fällen vare sig i skolan eller på nätet. BEO konstaterade vidare att skolans rektor, som också 

företräder skolhuvudmannen, fått kännedom om händelsen samma dag som den inträffade. 

BEO kom fram till att skolan, genom skolans rektor, omgående hade tagit tag i situationen 

och utrett händelsen på ett tillfredsställande sätt, bland annat genom samtal med B, inblandade 

elever och deras vårdnadshavare, samt genom kontakt med skolans IT-avdelning för 

bevissäkring. BEO ansåg det även klarlagt att skolan vidtagit skäliga åtgärder genom att 

skolpersonalen bland annat pratat med samtliga elever i berörd årskurs om hur man ska bete 

sig online och om internetsäkerhet, samt att man anlitat organisationen Friends för att 

genomföra en workshop med elevernas vårdnadshavare angående nätkränkningar. Skolan 

hade i samband med händelsen även kontakt med polisen. Kränkningarna av B upphörde efter 

att skolan agerade. BEO kom vid en samlad bedömning fram till att skolan inte hade brustit i 

sina skyldigheter enligt 6 kap. 10 § SkolL att anmäla, utreda och vidta åtgärder. 

8.2.3 Kommentar 

B blir utsatt för kränkande behandling när några andra elever på samma skola publicerar en 

bild på henne på ett nätforum, och i anslutning till den händelsen skriver nedsättande kom-

mentarer om henne där. Bilden och kommentarerna lades upp på kvällen efter skoltid och togs 

bort senare samma kväll. Det framgår av BEO:s utredning om nätkränkningen att det var 

fråga om en isolerad händelse och inte ett led i återkommande kränkningar av B i skolan. När 

skolans rektor fick kännedom om händelsen sattes av allt att döma dessutom ett batteri av 

åtgärder in för att förhindra och förebygga fortsatta kränkningar av B. Alla inblandade är 

elever på samma skola. Det som enligt BEO aktiverar skolans ansvar för nätkränkningen i det 

här fallet tycks framför allt vara den personella kopplingen till skolans verksamhet, vilket 

skiljer sig från övriga beslut där kränkningar av allt att döma även förekom i skolan. Det ska 

dock tilläggas att skolan inte heller motsätter sig detta, utan vidgår att B utsatts för kränkande 

behandling. Skolan har ansett sig ha ett ansvar och agerat föredömligt därefter. Med detta sagt 

är det mot bakgrund av uttalanden i såväl befintlig rättspraxis som bakomliggande förarbeten 

till SkolL oklart om en isolerad händelse på nätet kan anses ha ett nära och naturligt samband 

till skolans verksamhet om det bara finns en personell koppling till skolan.215  

                                                      
215 Se bl.a. avsnitt 6 samt HFD:s uttalande i Lundsbergsfallet ang. sambandet till verksamheten, avsnitt 7.1 ovan. 
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8.3 Dnr. 45-2014:6390 

8.3.1 Anmälan till BEO om kränkande behandling 

I en anmälan till BEO uppgavs att eleven ”C” utsatts för kränkande behandling av främst fem 

andra elever på den kommunala Bergshamraskolan under vår- och höstterminen år X.216 

Kränkningarna bestod enligt anmälan av nedsättande kommentarer och hot. Flertalet av dessa 

kränkningar ska ha skett via olika nätforum. 

8.3.2 BEO:s bedömning och beslut 

BEO:s utredning visade att C hade varit utsatt för kränkande behandling av andra elever vid 

några tillfällen under vår- och höstterminen år X både på nätet och i skolan, men fann samti-

digt inget stöd för att C varit utsatt för kränkningar i den omfattning som anmälaren gjort 

gällande. BEO ansåg dock att huvudmannen, trots kännedom om C:s situation, inte företagit 

någon egentlig utredning. Det enda man från skolans sida hade gjort var att man samtalat med 

de inblandade eleverna i samband med olika bråk i skolan. BEO ansåg att det borde ha stått 

klart för skolan att det förelåg ett behov av en mer grundlig och samlad utredning av C:s hela 

skolsituation mot bakgrund av de återkommande signaler skolan fick och den kännedom 

skolan hade om konflikterna mellan C och andra elever. Detta både för att klarlägga hur 

situationen uppkommit och för att kunna ta ställning till vidare åtgärder. BEO menade även 

att skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder gällande uppgifter om nätkränkningar under höst-

terminen, och framhåller särskilt att nätkränkningar, i de fall de har kopplingar till skol-

verksamheten, också omfattas av skolans utredningsskyldighet. Skolpersonalen hade känne-

dom om dessa kränkningar, men hade försummat att anmäla det vidare till skolans rektor. 

Därmed hade de åsidosatt sin anmälningsskyldighet enligt 6 kap. 10 § SkolL.  

Sammanfattningsvis konstaterade BEO att Solna kommun i egenskap av huvudman hade 

brustit i sina skyldigheter enligt 6 kap. 10 § SkolL när det gällde att utreda och vidta skäliga 

åtgärder för att motverka kränkande behandling. BEO förelade Solna kommun att rätta till de 

brister som man kunnat konstatera, men ansåg att det saknades förutsättningar för att fram-

ställa ett skadeståndsanspråk mot huvudmannen för C:s räkning. Man tog bland annat hänsyn 

till det faktum att huvudmannen trots allt vidtagit ”vissa åtgärder” och genomfört ”viss ut-

redning” under perioden för kränkningarna, även om dessa alltså inte varit tillräckligt 

omfattande. 

                                                      
216 I samband med begäran om att få ut beslutet gjorde BEO en sekretessprövning enligt 33 kap. 1 § 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Närmare uppgifter om årtal och årskurs i detta ärende undantogs 
då från utlämnande. Dessa detaljuppgifter bedöms emellertid inte ha någon större betydelse för framställningen 
då det som är intressant är BEO:s bedömning av skolans agerande. 
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8.3.3 Kommentar 

I det här ärendet finns, utöver nätkränkningarna, en grundkonflikt mellan eleven C och de 

andra eleverna med vissa inslag av ömsesidighet, vilken hade resulterat i flera bråk på skolan 

där C och de andra eleverna bland annat utsatte varandra för verbala och fysiska kränkningar. 

Skolans bristfälliga utredning av omständigheterna kring nätkränkningarna och C:s skol-

situation i övrigt tycks delvis ha sin förklaring i att man anser att C själv är en del av 

problemet. Skolan får också skarp kritik för att man inte utrett uppgifterna om påstådda nät-

kränkningar. Det framgår av BEO:s utredning att dessa uppgifter fallit mellan stolarna fastän 

det fanns en tydlig koppling mellan nätkränkningarna och händelser i skolan. Skolpersonalen 

hade kännedom om att det förekom kränkningar både i skolan och på nätet, men anmälde inte 

detta uppåt i organisationen som lagen föreskriver. Förmodligen hänger detta ihop med att 

man från skolans sida gjort en subjektiv värdering av händelsernas allvars-grad, vilket går i 

stick i stäv med såväl uttalanden i förarbeten som Skolverkets allmänna råd.217 

8.4 Dnr. 45-2014:360 

8.4.1 Anmälan till BEO om kränkande behandling 

I ett beslut fattat den 19 juni 2014 fann Skolinspektionen att huvudmannen för Östtegs skola, 

det vill säga Umeå kommun, brustit i sina skyldigheter enligt 6 kap. SkolL att komma till rätta 

med kränkningar av eleven ”D”.218 BEO utredde efter detta beslut förutsättningarna för skade-

stånd till D, som enligt anmälan upplevt sig vara utsatt för kränkande behandling av andra 

elever. Dessa återkommande kränkningar var både fysiska och verbala, och ska även ha be-

stått av att D känt sig utfryst. D hade även blivit kränkt på nätet genom att några elever på 

samma skola lagt upp en film där D framställdes på ett kränkande sätt. 

8.4.2 BEO:s bedömning och beslut 

BEO:s utredning visade att huvudmannen visserligen hade utrett en del uppgifter rörande 

kränkande behandling av D, men att man från skolans sida inte utrett samtliga händelser som 

skolan har fått kännedom om. Vidare visade utredningen att skolan, trots att man vid upp-

repade tillfällen fått kännedom om att D varit utsatt för kränkningar i skolan och på nätet, 

samt vetat om att de åtgärder man vidtagit inte fick kränkningarna att upphöra, inte hade gjort 

någon mer omfattande och grundlig utredning av D:s hela skolsituation. BEO framhåller den 

kränkande filmen som en förhållandevis allvarligt kränkning och betonar vikten av snabbt 

vidta åtgärder. Dessa åtgärder ska också följas upp, vilket skolan inte i tillräckligt utsträckning 

                                                      
217 SKOLFS 2012:10, sid. 26 ff. 
218 I ärendet förekom även inslag av anmälda vuxenkränkningar. BEO fann att D inte varit utsatt för kränkande 
behandling av skolpersonal. 



49 
 

har gjort eftersom kränkningarna fortsatt. BEO bedömde slutligen, bland annat mot bakgrund 

av den bristfälliga uppföljningen och det faktum att skolans åtgärder inte medfört att kränk-

ningarna upphört, att det fanns förutsättningar att begära skadestånd av skolhuvudmannen för 

D:s räkning. 

8.4.3 Kommentar 

I det här ärendet framkommer att skolans åtgärder inte har varit effektiva och att en delförkla-

ring till detta, vilket skolans egen dokumentation av händelserna också visar, är att skolan inte 

gjort en tillfredsställande analys av D:s hela skolsituation.219 Istället har skolan bara gjort 

vissa punktinsatser, som sammantaget inte hjälpt D på längre sikt och inte fått kränkningarna 

att upphöra. Filmen som publicerades på nätet betraktas av BEO som ett allvarligt fall av 

kränkande behandling. Sambandet mellan just den kränkningen och skolans verksamhet be-

rörs inte specifikt, vilket torde bero på BEO anser att kopplingen till skolan i det här ärendet 

är relativt stark. De elever som kränker D i skolan ligger även bakom filmen, så det som sker 

på nätet är i sammanhanget att betrakta som ett symptom på D:s situation i skolan. 

9. Avslutande kommentarer 
Det är svårt att frigöra sig från misstanken att vi tolererar mer ifråga om elever i 

skolan än vad vi skulle acceptera ifråga om vuxna på en vanlig arbetsplats, trots 

det intresse som numera tillmäts såväl barns rättigheter som FN:s 

barnkonvention.220 

9.1 Skolans övergripande ansvar 
I SkolL:s portalparagrafer anges högt uppställda mål för den svenska skolan när det gäller att i 

skolverksamheten förmedla grundläggande demokratiska värderingar och respekt för de 

mänskliga rättigheterna. Det framgår också att barnets bästa ska vara vägledande i all verk-

samhet som rör barnet, och att skolan aktivt ska motverka alla former av kränkningar.221 Alla 

barn bosatta i Sverige har en grundlagsstadgad rätt att gå i skolan och där få sin grundskole-

utbildning. Den här rättigheten är dock inte en rättighet som barn och unga kan välja bort för 

att de känner sig otrygga och utsatta i skolan, tanken är i stället att samhället genom skolan 

ska ansvara för att inget barn far illa när det är där. Skolplikten beskrivs i propositionen till 

den nya SkolL som en av hörnstenarna i det svenska utbildningssystemet.222 Den innebär i 

korthet en skyldighet för skolpliktiga barn att gå i skolan och är även kopplad till en 

                                                      
219 Jfr. domen i Nidsångsfallet, avsnitt 7.2 ovan. 
220 Warnling-Nerep, 2014,  s. 456. 
221 Se avsnitt 4 ovan. 
222 Prop. 2009/10:165 s. 333. 
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vitessanktionerad skyldighet för vårdnadshavare att säkerställa att plikten fullgörs.223 Det får 

betraktas som en stark och tydlig signal från samhällets sida att man, när barnet befinner sig i 

skolan, delvis övertar vårdnadshavarnas ansvar för barnets välbefinnande. För de barn inom 

det svenska skolsystemet som utsätts för kränkande behandling i samband med skolans 

verksamhet av andra elever innebär skolplikten, draget till sin spets, ett tvång att spendera en 

stor del av sitt liv och sin uppväxt i en psykiskt nedbrytande miljö. Om skolan i dessa fall inte 

tar sitt ansvar för barnens hela skolsituation, och tillförsäkrar dem en trygg tillvaro i skolan 

och i samband med skolans verksamhet, så urholkas sakta men säkert deras möjligheter att 

tillgodogöra sig undervisningen, och i förlängningen deras grundlagsstadgade rätt till 

utbildning.  

När staten genom skolplikten tvingar barn till skolan krävs givetvis uppbackning av en tydlig 

och välfungerande lagstiftning som ger skolan ett betydande ansvar för att barns 

grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. Av den här undersökningen framgår 

emellertid att det är oklart var detta ansvar börjar och slutar. Ansvarsfrågan är särskilt omdis-

kuterad när det gäller kränkningar mellan elever på nätet och det är i brist på vägledande 

praxis alltjämt osäkert i vilken utsträckning skolan överhuvudtaget har ett ansvar för 

händelser som helt eller delvis sker utanför skoltid. 

Den här framställningen har visat att dagens lagstiftning ställer höga krav på skolors 

förebyggande och förhindrande arbete mot kränkande behandling och trakasserier. Kränkande 

behandling i SkolL är, som framgått ovan, ett rättsligt paraplybegrepp som konstruerats för att 

omfatta alla de handlingar och beteenden som kränker en elevs värdighet och som inte utgör 

diskriminering enligt DL.224 Är det fråga om kränkningar med diskriminerande inslag, 

aktiveras istället skolans ansvar enligt DL. De skyldigheter som åvilar skolan enligt SkolL 

och DL, är i centrala delar lika.225 Skolans ansvar aktiveras både när det gäller kränkningar 

som sker vid något enstaka tillfälle och vid mer systematiska och återkommande kränkningar. 

I bakomliggande förarbeten betonas att skolpersonalen inte ska göra någon egen subjektiv 

värdering av påstådda kränkningar utan utgå från elevens egna uppgifter om det som har hänt. 

Det är den utsatta elevens egen upplevelse och hans eller hennes tankar och känslor kring 

händelsen, som avgör om skolan har en skyldighet att agera.226  

                                                      
223 Se avsnitt 4.4.1 ovan. 
224 Se avsnitt 1.6.1 ovan. 
225 Se avsnitt 5.2 ovan. 
226 Se avsnitt 5.3.3 ovan. 
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Det är skolans huvudman som bär det yttersta ansvaret för skolans verksamhet och det som 

sker mellan elever inom dess ramar. Huvudmannen ska se till att det bedrivs ett målinriktat 

arbete mot kränkningar, vilket bland annat innebär en skyldighet att ta fram en årlig plan och 

en likabehandlingsplan, samt säkerställa att det finns riktlinjer för att hantera elev-

kränkningar.227 Huvudmannen har också, som belysts ovan, ett långtgående utredningsansvar 

när skolan fått kännedom om elevkränkningar.228 För att skolan ska kunna agera mot 

kränkningar krävs av naturliga skäl att någon inom skolorganisationen får kännedom om att 

en elev upplever sig vara kränkt. Skolpersonal som på något sätt får kännedom om att en elev 

anser sig ha varit, eller är utsatt för kränkningar, är skyldiga att anmäla det till skolans rektor, 

som i sin tur har ålagts en skyldighet att anmäla det till huvudmannen. Med beaktande av 

bland annat uttalanden i SkolL:s förarbeten och den myndighetspraxis som finns att tillgå 

spelar det dock inte någon roll om vetskap om upplevda kränkningar ”fastnar” i 

skolorganisationen och inte når huvudmannen, för att denne ska ha ett skadestånds-

sanktionerat ansvar.229 Skolpersonalen ska som tidigare nämnts ha uppsikt över platser och 

utrymmen där elever vistas, samt uppmärksamma hur eleverna beter sig mot varandra. Varken 

SkolL eller dess förarbeten preciserar dock hur aktiva skolpersonalen ska vara i att skaffa sig 

kännedom. Det finns exempelvis idag ingen tydligt formulerad skyldighet för skolan att ha 

personalnärvaro i onlinemiljöer och iaktta och följa de beteendemönster som elever uppvisar 

där.230 

I praktiken aktiveras skolans ansvar för kränkande behandling och trakasserier av två 

samverkande faktorer: Det ska dels föreligga ett samband med skolans verksamhet och upp-

levda kränkningar, dels måste skolpersonalen ha fått kännedom om att en elev upplever sig 

vara drabbad. Det centrala för skolans vidkommande är alltså om de upplevda kränkningarna 

har ett samband med skolans verksamhet och vad som förekommer där.231 Mot bakgrund av 

såväl förarbeten som domstols- och myndighetspraxis står det först och främst klart att skolan 

har ett ansvar för kränkningar som sker på väg till eller från skolan, i skolans korridorer, i 

lunchmatsalen, och på exempelvis skolutflykter med klassen eller andra av skolan anordnade 

evenemang.232 Det här ansvaret preciseras ytterligare i Skolverkets allmänna råd, där man 

bland annat anger att kränkningar och trakasserier ”som har en koppling till verksamheten” 

                                                      
227 Se avsnitt 5.3.1 ovan. 
228 Se avsnitt 5.3.4 ovan. 
229 Se avsnitt 8.2 och 8.4 ovan ang. BEO:s uttalanden om bl. a. skolpersonalens anmälningsplikt. 
230 Se avsnitt 5.3.2 ovan. 
231 Se avsnitt 6 ovan. 
232 Ibid. 



52 
 

ska utredas oavsett om de skett på nätet eller i skolans lokaler. Av allt att döma bygger Skol-

verkets tolkning på förarbetena, där det anges att kränkningar, om de kan anses ha ett nära 

eller naturligt samband med vad som förekommit i verksamheten, ingår i skolans ansvar.233 

Det står sammantaget alltså klart att skolans rättsliga skyldigheter aktiveras även i fall där 

elever upplever sig vara utsatta för kränkningar och trakasserier av andra elever på nätet så 

länge det finns ett nära eller naturligt samband med skolans verksamhet.234 

9.2 Nätkränkningar och kravet på samband med skolans verksamhet 
Med nu gällande lagstiftning på området har skolans skyldigheter förtydligats och delvis 

stramats upp när det gäller såväl regler om planläggning, som anmälnings- och 

utredningsplikt.235 De regelverk som är utformade för att skydda barn och elever och tillvara 

ta deras rättigheter i skolan signalerar en absolut nolltolerans mot kränkningar. SkolL och DL 

är vid en första anblick tydlig när det gäller skolans ansvar, i alla fall när det gäller analoga 

kränkningar och trakasserier som sker mellan elever på plats i skolan. Den här fram-

ställningen har emellertid visat att skolhuvudmännens och skolpersonalens skyldigheter 

sträcker sig bortom den fysiska skolmiljön och även omfattar ett ansvar för vad som sker 

mellan elever i andra sammanhang. Bakomliggande förarbeten till SkolL och DL berör dock 

inte kränkningar på internet, vilket kan uppfattas som anmärkningsvärt inte minst med tanke 

på den stora betydelse sociala nätverk sannolikt hade i ungas liv redan i samband med 

lagarnas tillkomst.  

Dessvärre råder det även informationsbrist från domstolarna och det finns än så länge ingen 

rättspraxis som tydligt pekar ut var gränserna för skolans ansvar går när det gäller kränkningar 

på nätet. Det finns emellertid inte heller några indikationer på att den otydlighet i rättsläget 

som råder kommer att klargöras i närtid, då ärenden som berör skolans ansvar tenderar att 

förlikas innan de når domstol.236 Vad detta beror på går bara att spekulera i, men en faktor 

som förmodligen påverkar enskilda skolors vilja att få saken prövad i domstol, är den negativa 

publicitet de riskerar och de ekonomiska konsekvenser sådan publicitet kan få. I Sverige har 

varje elev som bekant rätt att fritt välja skola, vilket innebär att alla skolor konkurrerar om ett 

begränsat antal elever. Negativ publicitet har med andra ord potential att göra betydligt större 

avtryck i huvudmannens balansräkning än en förlikning med en enskild elev. En positiv 

aspekt av denna benägenhet till förlikningar är förstås att det ur ett barn- och elevperspektiv i 

                                                      
233 Ibid. 
234 Se avsnitt 6 och 5.3.4 ovan. 
235 Se avsnitt 3.3 och 5.3.1 ovan. 
236 Se avsnitt 1.3. ovan. 
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många fall förmodligen är bättre att få upprättelse den vägen, än att genomleva en mer 

utdragen tvistemålsprocess i domstol. Samtidigt ska tilläggas att det även har varit 

lagstiftarens intention med nu gällande bestämmelser rörande kränkningar att skapa en 

preventiv helhet och därigenom minska framtida domstolsprocesser.237 Det tycks samman-

taget vara en förhoppning som har infriats. 

För att skolans ansvar ska aktiveras krävs att det finns ett samband mellan skolverksamheten 

och en upplevd kränkning. Det framgår av bakomliggande propositioner att gränserna för 

skolans ansvar sträcker sig till vad som sker på väg till eller ifrån skolverksamheten. 

Samtidigt är lagstiftaren tydlig med att skolan inte kan åläggas att ingripa mot kränkningar i 

andra sammanhang om det saknas ett nära eller naturligt samband till vad som förekommit i 

verksamheten.238 Frågan om gränserna för skolans ansvar i förhållande till vad som sker 

mellan elever på nätet berörs som tidigare nämnts inte alls i förarbetena, utan har lämnats 

öppen. Möjligen har lagstiftaren medvetet rundat frågan för att i någon mening framtidssäkra 

SkolL, istället för att mer konkret fastställa gränserna och därmed löpa risken att måla in sig i 

ett hörn. 

Den enda överrättsdom som än så länge har belyst SkolL:s krav på samband är domen i 

Lundsbergsfallet, och den rör som bekant inte skolans ansvar för nätkränkningar.239 I den 

domen konstaterade HFD emellertid att det fanns ett geografiskt, organisatoriskt samt 

pedagogiskt samband mellan skolverksamheten respektive de elevhem där Lundsbergs-

eleverna normalt vistas på sin fritid, och att stiftelsen i egenskap av huvudman hade ett ansvar 

för kränkningarna på elevhemmen. I ljuset av detta fann KamR nyligen, delvis genom att 

tolka domskälen i Lundsbergsfallet, att händelser där elever känt sig kränkta utanför skoltid 

på ett elevhem med en annan huvudman än den som driver skolan, saknade tillräckligt starkt 

samband till skolans verksamhet. Såväl förövaren som de drabbade var elever på samma 

gymnasieskola, men det räckte således inte för att uppfylla SkolL:s krav på samband.240  

Den övriga rättspraxis som finns på området visar att skolan i vissa fall har ett ansvar att 

utreda kränkningar mellan elever fastän de har ägt rum på elevernas fritid. I Nidsångsfallet där 

en kränkande sång om en elev hade lagts upp på en nätsajt, menade TR att skolan var skyldig 

att utreda kränkningen som publiceringen på nätet utgjorde. Nätkränkningen var emellertid 

                                                      
237 Se avsnitt 3.2 ovan. 
238 Se avsnitt 6 ovan. 
239 Se avsnitt 7.1 ovan. 
240 Se avsnitt 7.1.4 ovan. 
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inte en isolerad kränkande händelse, utan var en av flera allvarliga, återkommande 

kränkningar varav merparten ägt rum i skolan. HovR delade TR:s uppfattning rörande skolans 

utrednings- och åtgärdsansvar för nätkränkningen.   

I tre av de ovan refererade BEO-ärenden med inslag av nätkränkningar fanns också den här 

kopplingen till kränkande behandling i skolan.241 I ett av ärendena konstaterades att nät-

kränkningen var en isolerad händelse, som endast hade ett personellt samband till 

verksamheten.242 Skolan hade dock ansett sig ha ett ansvar och även agerat i enlighet med 

sina skyldigheter i 6 kap. 10 § SkolL. BEO som företrädde eleven hade givetvis inga skäl att 

ifrågasätta skolans egen bedömning angående detta. Det finns med utgångspunkt i dessa 

ärenden sammanfattningsvis inget som tyder på att endast ett personellt samband mellan 

inblandade elever och skolverksamheten normalt räcker för att aktivera skolans ansvar. 

Nätkränkningen måste ha ett naturligt samband med vad som förekommit i verksamheten. 

Mot bakgrund av BEO:s bedömningar ovan torde det räcka med psykologiska kränkningar i 

form av viskningar och blickar i exempelvis skolkorridoren, som gör att den drabbade eleven 

känner sig utsatt, för att kravet på samband ska vara uppyllt.243 

10. Slutord 
Skolans lagstadgade ansvar för kränkande behandling och trakasserier är en viktig moralisk 

markering. Syftet med lagstiftningen på området för skolkränkningar är att elever ska kunna 

förlita sig på att skolan har rutiner för att säkerställa en trygg skoltid. För den enskilda eleven 

som blir utsatt för kränkningar, och där skolan brustit i sin åtgärds- och utredningsplikt, är det 

viktigt att känna att samhället har ett ansvar för sina misslyckanden, och att det finns en möj-

lighet att få upprättelse i form av skadestånd, eller i förekommande fall, diskriminerings-

ersättning. Även om elevernas rättsliga skydd mot olika former av kränkningar på många sätt 

har stärkts med nu gällande SkolL, så finns emellertid ett alltför stort element av osäkerhet 

avseende skolans ansvar för nätkränkningar. Det ligger i farans riktning att den preventiva 

helhet som lagstiftaren tänkt sig, riskerar att urlakas med tiden om den här osäkerheten inte 

undanröjs. Med detta sagt indikerar både refererad sociologisk forskning på området och 

statistik från bland annat organisationen Friends att det i upp till 85 % av alla fall av 

                                                      
241 Se avsnitt 8.1, 8.3, 8.4 ovan. 
242 Se avsnitt 8.2 ovan. 
243 Se bl.a. avsnitt 8.1 ovan. 
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nätkränkningar de facto finns ett samband mellan nätkränkningar och vad som i rättslig 

mening är att betrakta som kränkande behandling i skolan.244 

När det gäller skolans arbete mot kränkningar på nätet, och det potentiella ansvar skolan har 

även för dessa, krävs att man utarbetar tydliga onlinestrategier, sätter sig in i tekniktrender 

och gör vuxennärvaron på nätet till ett mer naturligt och självklart inslag än det är idag. I upp-

satsens inledning angavs också att lärare upplever att de saknar den kompetens de behöver för 

att ta steget in i elevernas vardag online. Lagstiftningen är ett nödvändigt påtryckningsmedel 

som kan bidra till att få skolorna att ta fram nya metoder för att få bukt med nätkränkningar. 

Utan en organiserad onlinenärvaro, som inte bara bygger på enskilda lärares engagemang, får 

skolan ingen kännedom om de förhållanden som råder på populära sociala nätverk som 

Facebook, Instagram och Ask.fm. I praktiken leder det till att mycket som sker mellan elever 

online går skolan helt förbi, istället för att man inhämtar kunskap om rådande jargong och 

beteendemönster även där och agerar utifrån ett helhetsperspektiv på elevernas vardag. Det är 

givetvis viktigt att skolans huvudmän är lyhörda för detta kunskapsgap och avsätter resurser 

för att täppa till det. 

  

                                                      
244 Se avsnitt 2.1 samt 1.1 ovan. 
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