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Summary 
The act prohibiting discriminatory and other degrading treatment of children 
and students (2006:67), abbreviated BEL, entered into force on 1 April 
2006. Before BEL, students’ claims for damages due to degrading treatment 
at school were determined according to the Tort Liability Act (1972:207), 
abbreviated SkL. 
 
The purpose of this thesis is to examine the school organisers’ liability to 
ensure that students in primary and secondary school will not be subject of 
discriminatory or any other degrading treatment and also to examine the 
school student’s opportunity and right to claim damages if the organiser of 
the activity overrides the law. Here fore will I study the following issues, 
according to the act prohibiting discriminatory and other degrading 
treatment of children and pupils (2006:67),: What constitutes degrading 
treatment, who is the responsible party under the law and who is he 
responsible for, who is entitled to damages, and finally also which 
requirements will be necessary to impose damages and if they are all 
fulfilled how the damages will be calculated.  
 
This thesis will focus on degrading treatment consisting of harassments and, 
above all, other degrading treatment. The new law constitutes an obligation 
for the organizer to work in a pro-active way to prevent degrading 
treatment. Furthermore, in cases where degrading treatment has been 
confirmed, the organizer has a duty to investigate the occurrence and to 
proceed against it. The organiser is, according to section 15 in the law, liable 
for damages if the duties, in section 7 and 8, have been set aside and if a 
causal connection exist in the present case. However, damages due to other 
degrading treatment will only be paid if the treatment can be considered as 
minor. Damages will not be granted if the school organiser is proved to have 
done what reasonably can be asked by it, including all possible, alternative 
measures to prevent the degrading treatment. 
 
The organiser of the activity is liable for its own negligence, but also for the 
negligence of the principal or another person in a corresponding 
management function and for actions of all other staff members. To my 
mind, and in comparing with labour law, the school students can be seen as 
employees and therefore is the organiser liable even for their actions. 
Consequently, it would make no difference whether a student was exposed 
to degrading treatment by the personnel of the school or a student belonging 
to the same school or any other school in respect of the responsibilities of 
the school organiser under 7 and 8 §§ BEL. 
 
According to BEL, it is only the school students who have been exposed of 
disregarding treatment and who are a part of the organisers’ activity who are 
entitled to claim damages. Those who have been exposed to degrading 
treatment but are not to be seen as a part of the organisers activity has to 
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claim damages against this organiser according to SkL or claim damages 
against his or her own organiser according to BEL.  
 
There are not yet any precedential cases concerning the law and therefore 
also not concerning the amount of the damages. Calculations may be made 
with the guidance of chapter 5, 6 § SkL and corresponding case law. 
Patterned amounts have hereby been developed, but because these have 
been developed for physical, body injuries, not taking into account the type 
of harm that is caused by degrading treatment; those amounts cannot, 
according to my opinion, fairly be applied to the measure of damages under 
BEL. Because of the importance to have a predictable legal system, is it 
therefore important to develop special patterned amounts intended to BEL. 
The damages should also compensate the student, in repellent purpose as 
well as proportional to the harm suffered from the disregarding treatment 
causes.  
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Zusammenfassung 
Dieser Aufsatz behandelt das Gesetz (2006:67) zum Verbot gegen 
Diskriminierung und andere entwürdigende Behandlung von Kindern und 
Schülern (BEL abgekürzt), das am 1 April 2006 in Kraft getreten ist.  
 
Der Zweck dieses Aufsatzes ist eine Untersuchung, der Haftung der 
Schulträger um zu garantieren, dass die Schüler nicht entwürdigender 
Behandlung ausgesetzt werden, die in BEL festgesetzt ist. Der Zweck ist 
aber auch zu erforschen welche Rechte und Möglichkeiten ein Schüler hat, 
Schadensersatz zu bekommen ob der Schulträger seine Haftung 
vernachlässigt. Der Aufsatz behandelt folgende Fragen: Was ist 
entwürdigende Behandlung? Wer ist verantwortlich? Wer ist 
schadensersatzberechtigt? Welche Voraussetzungen, spezielle und 
allgemeine, sind gefordert? und zu letzt Wie wird der Schadensersatz 
berechnet? 
 
In dem Absatz werden nicht Diskriminierungen, sondern nur Schikanen und 
andere entwürdigen Behandlung behandelt. Das neue Gesetz setzt in § 7  
BEL fest, das der Schulträger verpflichtet ist, entwürdigender Behandlung 
von Schülern aktiv und vorbeugend entgegenzuwirken. Der Schulträger hat 
auch, gemäß § 8 BEL, eine Untersuchungshaftung und eine 
Handlungspflicht um entwürdigende Behandlung zu verhindern. Wenn 
Schulträger seine Haftung des BEL vernachlässigt, ist der Schulträger 
gemäß § 15 BEL schadensersatzpflichtig. Schadensersatz aufgrund von 
„anderer entwürdigender Behandlung“ setzt voraus dass es sich nicht um 
geringe Behandlung handelt. Hat der Schulträger die Maßnahmen getroffen, 
welche vom Recht gefordert werden kann, entkommt der Schulträger seiner 
Schadensersatzpflicht. Hierin liegt eine Anforderung an den Schulträger 
dass der alle denkbaren und alternativen Maßnahmen treffen muss, um der 
Schadensersatzpflicht zu entkommen. 
 
Der Schulträger ist Verantwortlich laut dem Gesetz. Er ist für eigene 
Versäumnisse verantwortlich aber auch für Versäumnisse des Rektors oder 
anderer Personen mit entsprechender Leitungsfunktion und auch für 
Versäumnisse von anderem Personal. Ich meine, im Vergleich mit dem 
Arbeitsrecht, dass die Schüler wie Personal gesehen werden können. Damit 
haftet der Schulträger auch für Versäumnisse der Schüler.  
 
Weiterhin ist nur ein Schüler, der entwürdigender Behandlung ausgesetzt 
wird und ein Teil der Tätigkeit des Schulträgers ist, 
Schadensersatzberechtigt von diesem Schulträger, gestützt auf BEL. Ist der  
Schüler nicht Teil der Tätigkeit des Schulträgers, muss er seinen Anspruch 
gestützt auf das allgemeine Schadensersatzgesetzt vorbringen. Der Schüler 
kann aber auch, gestützt auf BEL, den Anspruch gegen „seinen eigenen“ 
Schulträger vorbringen, aber nicht gegen andere Schulträger. 
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Bis jetzt gibt es kein Präjudiz betreffend des Gesetzt und daher auch noch 
kein Präjudiz betreffend der Berechnung des Schadensersatzbetrages.  Die 
Höhe des Schadensersatzbetrages muss dafür auf der Grundlage von 5 Kap. 
§ 6 des allgemeinen Schadensersatzgesetztes und dazu relevanten 
Rechtsfällen berechnet werden. Hierfür wurden Schablonenbeträge 
entwickelt, obwohl es meiner Meinung nach schwierig, wenn auch nicht 
unmöglich ist, mit dem Schadenersatz aufgrund von Kränkungen zu 
vergleichen. Für die Rechtssicherheit ist es damit sehr wichtig dass 
Schablonenbeträge entwickelt werden, die speziell für den 
Kränkungsschadensersatz gemäß BEL ausgeführt wird. Weiter soll der 
Schadensersatz eine Kompensation für Schüler sein, die teils abschrecken ist 
und teils in Proportionen zu dem Schaden ist. 
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Sammanfattning 
Lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever, förkortad BEL, trädde i kraft 1 april 2006. 
Tidigare bedömdes elevers skadeståndsanspråk på grund av kränkande 
behandling i skolan enligt SkL. 
 
Den här uppsatsens syfte är att utreda, det i BEL stipulerade, ansvaret som 
huvudmannen har för att elever i grundskolan inte utsätts för kränkande 
behandling och vilken rätt och möjlighet eleverna har till skadestånd om 
huvudmannen inte infriar sitt ansvar. Uppsatsen behandlar de olika frågorna 
om vad som utgör kränkande behandling, vem som är ansvarssubjekt, vem 
som är ersättningsberättigad och slutligen också om förutsättningar finns att 
utdöma skadestånd och om det är fallet hur skadeståndet i så fall ska 
beräknas.  
 
Den kränkande behandling som behandlas i denna uppsats är dels 
trakasserier och dels annan kränkande behandling. Den nya lagen stipulerar 
en skyldighet för skolans huvudman att arbeta aktivt och förebyggande mot 
kränkande behandling av elever i skolan. Det åligger huvudmannen också 
ett utredningsansvar och en handlingsplikt för att hindra fortsatt kränkande 
behandling om sådan har konstaterats. Om huvudmannen åsidosätter dessa 
skyldigheter åligger det denne ett skadeståndsansvar enligt 15 § BEL. 
Skadestånd på grund av kränkande behandling utgår om ett orsakssamband 
föreligger och om ansvarsförutsättningarna i 7 och/eller 8 §§ BEL 
föreligger. Enligt 15 § BEL måste det vid fall av annan kränkande 
behandling röra sig om sådan behandling som inte är att anse som ringa för 
att skadestånd ska utgå. Skulle huvudmannen anses ha vidtagit alla de 
åtgärder som skäligen kan krävas aktualiseras inte skadeståndsskyldigheten. 
Häri ligger ett krav på att huvudmannen ska vidta alla tänkbara alternativa 
åtgärder för att förhindra den kränkande behandlingen. 
 
Det är huvudmannen som ansvarssubjektet enligt BEL. Huvudmannen 
ansvarar för egen försumlighet men också för rektors eller annan person 
med motsvarande ledningsfunktion samt för annan personals handlingar. 
Vid en jämförelse med arbetsrätten menar jag att även eleverna kan anses 
som anställda och därmed ansvarar huvudmannen även för vad eleven gör 
under skolpliktig verksamhetstid. Därmed spelar det alltså ingen roll om en 
elev blivit kränkt av personal, egen eller utomstående elev vid bedömningen 
av om huvudmannen åsidosatt sina skyldigheter enligt 7 och 8 §§ BEL.  
 
Vidare är det är endast den elev som utsätts för kränkande behandling och 
som är att anse som en del av huvudmannens verksamhet som kan 
framställa ett skadeståndsanspråk gentemot denne med stöd av BEL. Den 
som utsätts för kränkande behandling men inte är att anse som en del av 
huvudmannens verksamhet får däremot framställa ett skadeståndsanspråk 
med stöd av SkL eller mot sin egen huvudman enligt BEL. 
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Det finns ännu inte något rättsfall med prejudicerande verkan och frågan om 
beloppets storlek är därmed inte heller avgjord. Beräkningen får därför ske 
med ledning av 5 kapitlet 6 § SkL och därtill relevant rättspraxis. Härvid har 
det utvecklats schablonbelopp vilka enligt min mening är svåra att jämföra 
med kränkningsersättningen enligt BEL. För rättssäkerhetens skull är det 
därmed viktigt att schablonbelopp utvecklas som är speciellt anpassade till 
kränkningsersättningen enligt BEL. Skadeståndet ska vidare vara en 
kompensation till eleven som dels är avskräckande och dels står i proportion 
till skadan.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
”Jag blir kallad ’neger’ och några tjejer säger hela tiden att jag borde 
tvätta mig så smutsen rinner bort. När jag berättade för en lärare att jag 
känner mig kränkt så sade hon: ’Du ska inte vara så känslig, du är ju 
neger’”. 1
 
”Jag vill göra min praktik på en målarfirma, men syokonsulenten sa nej 
eftersom ’det är ett för hårt arbete för en tjej’”. 2
 
”Flera på min skola kallar mig hela tiden för typ ’terroristen’ och ’bin 
Laden’ bara för att jag är muslim. De säger det på skämt, men jag tycker 
inte att det är kul”. 3
 
”Dom slår mig varje dag och säger att jag är ful, fet, äcklig och skrattar åt 
mig, jag går inte på gympan längre, jag skiter i vad gympaläraren säger, 
jag vill inte vara i omklädningsrummet. Skolsyster säger bara att jag måste 
försöka att vara tuffare. Jag hatar skolan, jag vill aldrig mer gå dit!”4

 
Ovanstående citat återger upplevelser från elever som vågat vända sig till 
någon ombudsman. Jag tror att alla människor har speciella minnen från sin 
skoltid som får oss känna igen ovan beskrivna situationer eller någon 
liknande situation. Antingen har vi själva utsatts för sådan behandling, utsatt 
någon annan för kränkande behandling eller i vart fall varit vittnen till 
händelser kopplade till kränkande behandling. En känsla av otillräcklighet 
infinner sig och jag frågar mig hur juridiken kan hjälpa elever i situationer 
som ovan beskrivits.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att explorativt utreda huvudmannens ansvar för 
att elever i grundskolan inte utsätts för kränkande behandling och vilken rätt 
och möjlighet eleverna har till skadestånd om huvudmannen inte infriar sitt 
ansvar. Fokus kommer att ligga på, den tämligen nya, lagen (2006:67) om 
förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever5.  
 
 

                                                 
1 Respekt, s. 35. 
2 Respekt, s. 25. 
3 Respekt, s. 35. 
4 BRIS-rapporten, s. 38. 
5 I fortsättningen förkortad BEL. 
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Följande frågor kommer att besvaras: 
 

• Vem eller vilka kan göras ansvariga när kränkande behandling enligt 
BEL förekommit? Och vem ansvarar denne för? 

• Vem eller vilka är berättigad(e) till skadestånd? 
• Vad är lagstridigt? 
• Vilka förutsättningar, förutom lagstridigt handlande, ska föreligga 

för att skadestånd ska kunna utgå? 
• Hur beräknas ersättningen? 

 

1.3 Avgränsningar 
Arbetet kommer att ta sikte på BEL:s bestämmelser om aktiva åtgärder, i 
form av förhindrande och förebyggande åtgärder samt utrednings- och 
handlingsplikt, och således inte lagens övriga tillämpningsområden. 
Orsaken till detta är mitt intresse för mobbningfrågor i skolan, vilket bland 
annat väcktes genom det så kallade Johanna-fallet. Jag har också valt att 
fokusera på ansvaret i relation till elever i grundskolan, dock inte helt 
uteslutande. Detta betyder emellertid inte att mina slutsatser inte kan anses 
gälla även vid ansvaret gentemot barn och elever i annan verksamhet som 
omfattas av BEL. Kravet på upprättande av en likabehandlingsplan, som en 
aktiv åtgärd, har utelämnats eftersom jag anser detta vara en del av det 
förebyggande arbetet. För att förstå bestämmelserna om aktiva åtgärder 
kommer relevanta begrepp att analyseras. Däremot kommer förbudet mot 
trakasserier och diskriminering inte att behandlas närmare, vilket också 
innebär att förutsättningar för skadestånd vid diskriminering och trakasserier 
eller skadeståndsbeloppets beräknande inte heller kommer att analyseras. 
Arbetet kan därmed sägas fokusera på begreppet annan kränkande 
behandling.  
 
Min avsikt är att endast behandla rätten till kränkningsersättning enligt BEL. 
Detta betyder att jag inte kommer att utröna elevers vidare möjligheter om 
rätt till skadestånd enligt annan lagstiftning och härmed syftar jag 
framförallt på SkL och diskrimineringslagstiftning. Den inom 
skadeståndsrätten mycket intressanta frågan om möjligheten till regression 
kommer av utrymmesmässiga skäl att lämnas utanför denna uppsats. Jag har 
också valt att inte behandla försäkringsrättsliga aspekter i uppsatsen. Vidare 
följer av min avgränsning, att endast analysera skadeståndsansvaret enligt 
BEL, att jag heller inte kommer att studera någon annans ansvar än det som 
följer av BEL. Anledningen härtill är att jag endast vill fokusera på den nya 
lagstiftningen och se dess tillämpning.  
 
I den mån annan lagstiftning kommer att studeras är detta endast i begränsad 
omfattning och för att ge en inledning och en djupare förståelse för arbetet 
kring kränkande behandling inom skolväsendet. Vidare kommer jag inte att 
använda mig av resultatet i något jämförande syfte. Således kommer inte 
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elevers tidigare situation och möjligheter till ersättning, innan 
ikraftträdandet av BEL, att behandlas. Arbetet kommer vidare att endast 
behandla skadeståndsrättsliga och därmed civilrättsliga aspekter. Till följd 
härav kommer den, minst lika intressanta, processrättsliga aspekten med 
bevisbördans problematik att lämnas utanför. Anledningen till att denna 
mycket viktiga och intressanta del har utelämnats är av utrymmesmässiga 
skäl. Avsikten är inte heller att genomföra en komparativ studie eller se till 
internationella konventioner eller EG-rättsliga aspekter utan att koncentrera 
mig på den svenska lagens tillämplighet. 
 

1.4 Metod och material 
Eftersom fokus ligger på BEL kommer arbetet naturligtvis också främst att 
utgå från denna lagstiftning. Annan lagstiftning som rör skolverksamheten 
och kränkande behandling kommer visserligen också att studeras men då 
som ovan beskrivits endast översiktligt för att ge en inledning och en 
bredare kunskap och förståelse för arbetet mot kränkande behandling inom 
skolväsendet men även för att söka svar på mina frågor i de delar särskilt 
material rörande BEL inte ger någon ledning. För att utröna hur BEL skall 
tolkas i sin tillämpning kommer förarbetena till lagen, och då främst 
propositionen, att användas. För detta syfte skall också domar som avgjorts i 
allmän domstol liksom beslut från BEO att studeras. Anledningen till att 
dessa, i vanliga fall inte särskilt intressanta eller på något vis vägledande 
avgöranden, är att lagen nyligen tillkommit och det därför inte finns någon 
egentlig praxis. Det som finns att tillgå är dels ett fall som avgjorts i TR, och 
som efter överklagan beviljats prövningstillstånd i HovR, vilket handlar om 
annan kränkande behandling samt ersättningens nivå, och dels ett flertal 
beslut från BEO, vilka rör huvudmannens ansvar enligt 7 och 8 §§ BEL. Det 
finns ytterligare ett fall rörande mobbning i skolan, nämligen det så kallade 
Johanna-fallet, vilket rörde ett skadeståndsanspråk enligt SkL. Detta 
kommer att analyseras i syftet att utröna om detta kan ge ledning även med 
tillämpning av BEL. Vidare kommer jag att ta hjälp av doktrin och artiklar 
för att utreda de ovan beskriva frågeställningarna. Även materialet på 
skolverkets och BEO:s hemsida kommer att användas. En kontakt med 
nuvarande BEO, Lars Arrhenius, har skapats och jag har för avsikt att 
använda kontakten kontinuerligt till frågor och stöd.  
 

1.5 Disposition 
Uppsatsens disposition kommer att följa de frågeställningar jag har satt upp 
i tur och ordning. Först och främst framförs, i avsnitt två, 
bakgrundsinformation till ämnet liksom annan relevant lagstiftning rörande 
kränkande behandling. Här har jag även valt att redogöra för det så kallade 
Johanna-fallet, vilket rörde kränkande behandling i skolan innan BEL:s 
tillkomst. I avsnitt 3 ska jag analysera frågan om vem som är att anse som 
ansvarssubjekt och vem denne ansvarar för. Vem som eventuellt kan vara 
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berättigad till skadestånd behandlas i avsnitt 4 – ”kretsen av 
ersättningsberättigade”. I avsnitt 5 kommer jag att ta upp frågan om vad som 
är lagstridigt. Häri behandlas aktiva åtgärder, i form av förebyggande 
åtgärder samt huvudmannens utrednings- och handlingsplikt. Även 
begreppet kränkande behandling, innefattande trakasserier, de skyddade 
grupperna samt annan kränkande behandling, analyseras. I avsnittet 
redovisas även för relevanta domar och beslut på området som kan ge 
ledning i bedömningen om kränkande behandling förekommit och om 
ansvarssubjektet brustit i sin skyldighet enligt BEL. Frågan om skadestånd 
kan utdömas och hur beloppet i så fall ska beräknas, behandlas i avsnitt 6 
respektive avsnitt 7. I avsnitt 6 behandlas inte bara de specifika 
förutsättningarna enligt BEL utan även grundläggande allmänna principer 
om berättigande till skadestånd. Under avsnitt 7 har jag även valt att 
redogöra för skadeståndets beräkning i aktuella domar och beslut. I slutet av 
varje avsnitt, och också i vissa fall i vissa underavsnitt, kommer jag att 
kommentera det materialet jag har fått fram. I det slutliga, avsnitt 8, 
framförs min avslutande diskussion och avslutande kommentarer. Avsikten 
är främst att på ett tydligt sätt redogöra för mina slutsatser rörande mina 
uppställda frågeställningar. 
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2 Bakgrund 

2.1 Allmännt 
Kränkande behandling har sedan länge varit ett uppmärksammat 
problemområde inom skolväsendet vilket också återspeglats i lagstiftningen. 
SkolL föreskriver bland annat i 1 kapitlet 2 § att den som verkar inom 
skolan är skyldig att aktivt motverka alla former av kränkande behandling 
och huvudmannen för skolan svarar för att den gemensamma arbetsmiljön är 
tillfredsställande. Skolan ska vidare enligt läroplanerna Lpf 94 och Lpo 94 
främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. De som 
verkar inom skolan ska vidare hävda de grundläggande värden som anges i 
SkolL och klart ta avstånd från det som strider mot dem.6 Skolverket har 
även utgett allmänna råd som utgör rekommendationer baserade på SkolL, 
BEL, BEF samt läroplanerna till stöd för arbetet mot kränkande behandling. 
Det anges i inledningen till de allmänna råden att syftet med dessa är att ge 
stöd i arbetet med likabehandling av barn och elever och riktar sig mot 
främst personal i skolan men även mot huvudmannen som har det yttersta 
ansvaret. Det handlar dels om råd för utformningen av 
likabehandlingsplanen, att främja, förebygga och förhindra kränkande 
behandling, att upptäcka och utreda sådan behandling, samt att åtgärda 
kränkande behandling.7  
 
Skolverksamheten omfattas vidare av ArbmL och därtill knutna 
förordningar och föreskrifter, bland annat de särskilda allmänna råd och 
föreskrifter (AFS 1993:17) om kränkande behandling i arbetslivet.8 Enligt 
ArbmL ansvarar, liksom i SkolL, verksamhetens huvudman, eller rektorn 
eller annan person med motsvarande ledningsfunktion om delegation skett, 
för en tillfredsställande arbetsmiljö9, vilket också innebär att kränkande 
behandling inte ska förekomma.10 I AFS 1993:17 definieras kränkande 
särbehandling i föreskriftens 1 § som ”återkommande klandervärda eller 
negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda…”. Det anges vidare 
att arbetet ska planeras och organiseras så att kränkande särbehandling 
förebyggs, det ska finnas rutiner för att tidigt upptäcka signaler om sådan 
behandling samt rutiner för att snarast utreda samt vidta motverkande 
åtgärder och uppföljning.11  

                                                 
6 Rimsten, ”Diskriminering och annan kränkande behandling”, s. 24. 
7 SKOLFS 2007:7 – Skolverkets allmänna råd för arbetet med att främja likabehandling och 
för att motverka diskriminering och annan kränkande behandling. Genom SKOLFS 2007:7 
upphävdes skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2004:19) för arbetet med att motverka alla 
former av kränkande behandling.  
8 Rimsten, ”Diskriminering och annan kränkande behandling”, s. 38. 
9 Enligt 2 kapitlet 1 § ArbmL ska arbetsmiljön ”[…]vara tillfredsställande med hänsyn till 
arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället[...]”.  
10 Prop. 2005/06:38, s. 23. 
11 AFS 1993:17 – Kränkande särbehandling i arbetslivet. 
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Som ovan konstaterats finns det i flera lagar, förordningar och 
myndighetsföreskrifter bestämmelser mot kränkande behandling. Det finns 
även fyra lagar för att motverka diskriminering på arbetslivsområdet12. 
Någon sådan lagstiftning som gäller för barn och elever i skollagsreglerad 
verksamhet fanns dock inte innan BEL:s tillkomst. I förarbetena till BEL 
anfördes att diskriminering är ett stort samhällsproblem och arbetet mot all 
kränkande behandling måste fortsätta. Vidare framhölls att stora brister 
inom förskola och skola vad gäller arbetet mot all kränkande behandling 
finns, varför det var angeläget om att ett skydd mot diskriminering och 
annan kränkande behandling infördes så fort som möjligt.13 Det påpekades 
även att det krävs tydliga och snabba insatser för att skydda de som utsätts 
för kränkande behandling och att en utgångspunkt härvid är just att det finns 
lagar som ger skydd och trygghet för barn och elever. Av framförda skäl 
föreslogs att en ny lag om förbud mot kränkande behandling skulle instiftas 
för verksamhet som regleras av SkolL.14 Behovet av att stärka arbetet mot 
olika former av kränkande behandling har också betonats av ett flertal EG-
direktiv15 och flera lagar har införts med anledning av direktiven men som 
sagt inte på skolverksamhetens område. Det var därför nödvändigt att en 
lagstiftning, i likhet med LLH och som i väsentliga delar byggde på EG-
direktiven, infördes även på skollagsreglerad verksamhet.16 Anledningen till 
att lagstiftningen inte endast kom att innehålla regler om förbud mot 
diskriminering var att det inte vore rimligt att lämna kränkande behandling 
utan koppling till någon av diskrimineringsgrunderna utanför lagstiftningen, 
då bland annat mobbning är ett stort problem i skolan.17 Ytterligare en 
anledning till varför även mobbning kom att intas i BEL skulle kunna vara 
utredningens ”chans” och vilja att stärka mobbade elevers ställning efter den 
omdiskuterade domen NJA 2001 s. 75518. Även svårigheten att hålla isär 
diskrimineringsfallen från annan kränkande behandling bidrog till att 
förslaget omfattade förbud mot all kränkande behandling.19  
 
Den idag gällande diskrimineringslagstiftningen är för närvarande föremål 
för en samordning. Den så kallade diskrimineringskommittén (N 2002:06) 
presenterade, i sitt delbetänkande20 med efterföljande slutbetänkande21, ett 
förslag om en ny lag om förbud och andra åtgärder mot diskriminering och 
att annan kränkande behandling, än diskriminering, ska inordnas under 
SkolL. Slutbetänkandet remissbehandlades och i mars 2008 framlade 
regeringen en proposition22 om en gemensam diskrimineringslagstiftning.23 
                                                 
12 Dessa fyra diskrimineringslagar är: JämL, LDAE, LDAF, LDAS. 
13 Prop. 2005/06:38, s. 75. 
14 Prop. 2005/06:38, s. 68. 
15 Se det så kallade arbetslivsdirektivet (2000/78/EG), det så kallade 
likabehandlingsdirektivet (76/207/EG) som är ett reviderat direktiv (2002/73/EG), samt 
direktivet mot etnisk diskriminering (2000/43/EG). 
16 SOU 2004:50, s. 95-96. Att EG-direktivens införande i svensk rätt saknades på 
skolområdet uppmärksammas även i prop. 2005/06:38, s. 69. 
17 SOU 2004:50, s. 101. 
18 Det så kallade Johanna-fallet, se vidare i avsnitt 2.2. 
19 Bengtsson, ”Några frågor om skolansvar”, s. 814. 
20 SOU 2004:50 
21 SOU 2006:22 - En sammanhållen diskrimineringslagstiftning.  
22 Prop. 2007/08:95 – Ett starkare skydd mot diskriminering 
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Eftersom regeringen inte ville invänta resultatet av kommitténs arbete, det 
vill säga den nyligen nämnda propositionen, beslutades att ett förslag om en 
särskild lag, gällande förbud mot diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever skulle läggas fram. Så gjordes också och 1 
april 2006 trädde den nya lagstiftningen i kraft.24  
 
Eftersom det tidigare inte fanns en särskild lag om förbud mot kränkande 
behandling inom skolverksamheten bedömdes möjligheten till skadestånd 
då enligt SkL. Skadeståndsskyldigheten enligt SkL grundar sig på uppsåt 
eller oaktsamhet hos den ansvarige själv eller någon som denne ansvarar för. 
Främst var bestämmelsen i 3 kapitlet 1 § SkL om ansvar för den som har 
arbetstagare i sin tjänst och regeln i 3 kapitlet 2 § SkL om statens eller 
kommuns ansvar för fel eller försummelse vid myndighetsutövning av 
intresse. Vad gäller friskolor bedömdes dess ansvar på grund av det 
kontraktsrättsliga förhållandet mellan skolans huvudman och eleven. Enligt 
allmänna kontraktsrättsliga principer svarar nämligen den som driver 
friskolan för fel och försummelser begångna av skolans ledning och dess 
personal gentemot eleven.25  
 

2.2 Johanna-fallet 
Ett fall av mobbning har prövats av HD, nämligen i det så kallade Johanna-
fallet. Detta var dock innan BEL:s ikraftträdande och Johannas möjlighet till 
skadestånd fick grundas på SkL. Det som måste ihågkommas i detta fall är 
dels att det, som sagt, handlar om ett skadeståndsanspråk baserat på SkL och 
dels att det inte handlar om kränkningsersättning utan om ersättning på 
grund av ekonomisk förlust samt personskada. 
 
Johanna hade under en lång tid blivit utsatt för kränkande behandling i 
Jättestensskolan i Grums kommun. Med anledning härav ansökte hon om 
stämning vid Karlstads TR och yrkade att Grums kommun skulle 
förpliktigas utge skadestånd till henne om sammanlagt 627 102 kronor, 
varav 40 800 kronor utgjorde ersättning för sveda och värk. Johanna anförde 
att hon utsatts för mobbning i form av kommentarer om hennes utseende, 
val av kläder och om hennes person samt blivit knuffad och utfrusen i 
klassen. Skolan som känt till mobbningen hade enligt Johanna inte ingripit i 
rätt tid och på rätt sätt för att stoppa den kränkande behandlingen och 
därmed gjort sig skyldiga till fel eller försummelse i tjänst. Vid ett tillfälle 
angav hon de pojkar som utsatt henne för kränkande behandling till personal 
på skolan varefter den aktuella läraren samtalade med pojkarna. Läraren 
berättade även inför hela klassen att Johanna kände sig mobbad och frågade 
”vad skall vi göra åt det?”. Efter detta blev Johanna kallad ”tjallare” och de 
som mobbade henne blev fler. Hon beslutade sig härefter att aldrig mer 
namnge någon som utsatte henne för den kränkande behandlingen. 

                                                                                                                            
23 Prop. 2007/08:95, s. 45-46. 
24 Rimsten, ”Diskriminering och annan kränkande behandling”, s. 19-20. 
25 SOU 2004:50, s. 67 och 71. 
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Situationen blev värre och vid ett tillfälle bröt Johanna ihop och hon 
namngav återigen två pojkar som mobbade henne. Klassföreståndaren 
kallade härefter pojkarna, deras föräldrar, Johannas mamma till ett möte 
varefter pojkarna i viss mån slutade mobba Johanna men istället blev 
mobbarna fler och Johanna blev inringad av mobbarna. Skolan gjorde 
gällande att flera åtgärder vidtagits för att hjälpa Johanna. De hade dock 
svårt att utreda vad som hänt eftersom Johanna på förfrågan gång efter gång 
menade att hon mådde bra. Utöver samtal med berörda parter har skolan på 
ett flertal elevvårdskonferenser diskuterat Johannas situation. Johanna fick 
delta i en särskild grupp för undervisning, fått enskild undervisning, 
hemundervisning och assistenthjälp under rasterna.  
 
Enligt TR hade kommunen gjort sig skyldig till försummelse vid 
myndighetsutövning och kommunen befanns vara skadeståndsskyldig 
gentemot Johanna. Skadeståndet fastställdes till ett skäligt belopp om 
125 000 kronor. Domen från TR kom att överklagas av båda parter och 
målet upptogs härefter i HovR:n, som fann att kommunen inte gjort sig 
skyldig till försummelse varför käromålet ogillades. Johanna överklagade 
till HD som inledningsvis konstaterade att Johanna blivit utsatt för 
mobbning, främst bestående av utfrysning samt kränkande kommentarer 
från fem eller sex pojkar i klassen. Vidare konstaterades att skolpliktig 
verksamhet har en karaktär av myndighetsutövning varför kommunens 
ansvar bedömdes enligt 3 kapitlet 2 § SkL. Bestämmelsen kräver att skadan 
orsakats genom fel eller försummelse och HD menade att det häri ligger ett 
krav på att skolan ska göra allt vad som rimligen kan begäras. Det kan dock 
inte krävas att åtgärderna ska ha varit framgångsrika och det kan inte heller 
krävas att skolan ska ha tillämpat en speciell teori eller handlingsmodell. 
Avgörande var istället om skolan tagit problemet på allvar och gjort vad den 
kunnat för att komma till rätta med problemet. HD menade att det är 
naturligt att den som utsätts för mobbning reagerar med att tiga härom, 
vilket också skett i detta fall. Detta är en svår situation för de personer som 
ska och vill ingripa. I förevarande fall har det gjorts flera allvariga försök att 
försöka reda ut vad som pågick men utan framgång. Sammanfattningsvis 
bedömde HD att skolan gjort vad som rimligen kunnat begäras och att 
kommunen därmed inte var skadeståndsskyldig. Justitierådet Regner var 
skiljaktig26 angående motiveringen men kom till slutsatsen att kommunen 
inte var skadeståndsskyldig. Justitierådet Nyström var dock av annan 
mening och anförde att skolan inte, oberoende av Johannas vilja, försökt 
utreda Johannas situation. De åtgärder som istället har vidtagits har varit 
ensidigt riktade mot Johanna och genom att inte angripa själva 
mobbingsituationen utan istället försöka undanröja dess följder har 
kommunen agerat felaktigt. Härmed menade Nyström att kommunen skulle 
utge skadestånd till Johanna enligt samma beräkning som TR gjorde.27

                                                 
26 Regner menade att det inte förelåg ”[…]ett sådant samband mellan skolans agerande vid 
mobbningen av henne och den myndighetsutövning som det kan vara fråga om här att det 
kan sägas att skada kan ha vållats vid denna.” Kommunens skadeståndsskyldighet skulle 
därför istället bedömas enligt 3 kapitlet 1 § SkL. Det har dock inte visats att fel eller 
försummelse förekommit, varför kommunen inte är skadeståndsskyldiga. 
27 NJA 2001 s. 755. 
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3 Ansvarssubjekt 

3.1 Huvudmannen som ansvarssubjekt 
”Huvudmannen för sådan verksamhet som avses i 1§ andra stycket28 
ansvarar för att anställda och uppdragstagare i denna verksamhet följer de 
skyldigheter som anges i denna lag när de handlar i tjänsten eller inom 
ramen för uppdraget”.29

 
”Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande 
ledningsfunktion eller annan personal åsidosätter sina skyldigheter enligt 6-
14§, skall huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för 
kränkning, dels ersätta annan skada som har orsakats av 
åsidosättandet[…]”30

 
Det är antingen den kommun, eller i vissa fall staten eller landstinget, som 
organiserar skolverksamheten och som ansvarar såsom huvudman enligt 
BEL. Vad gäller friskolor är det den fysiska eller juridiska person som leder 
den fristående skolan som ansvarar i egenskap av huvudman.31 Staten och 
kommunerna liksom landstingen är offentligrättsliga juridiska personer. 32 
Huvudmannen är alltså, oavsett om denne är att betrakta som en fysisk eller 
juridisk person, alltid ett rättssubjekt med rättskapacitet.33

 
Enligt bestämmelsen ansvarar huvudmannen för att personalen inom 
verksamheten följer lagen. Detta innebär att huvudmannen inte ansvarar 
endast för egna försummelser utan också för personalens åsidosättande av 
lagen.34 Inom arbetsrätten gäller att arbetsgivaren också kan bli ansvarig för 
arbetstagarens uppsåtliga handlingar. Detta förutsätter dock att handlingen 
har samband med tjänsten. Arbetsgivaren svarar dock inte för så kallade 
abnormhandlingar, det vill säga helt opåräkneliga handlingar från 
arbetsgivarens sida. Det kan härvid vara fråga om till exempel sabotage eller 
dråp.35  
 

                                                 
28 Min anmärkning: 1 § 2 stycket BEL stadgar enligt följande. ”Denna lag tillämpas på 
utbildning och annan verksamhet som avses i skollagen (1985:1100)”. 
29 3 § BEL. 
30 15 § 1 stycket BEL. 
31 Prop. 2005/06:38, s. 137. 
32 Agell & Malmström, s. 275. 
33 Agell & Malmström, s. 52. För mer kännedom om de olika rättsubjekten och deras 
behöriga företrädare se; Bohlin, Alf, ”Kommunalrättens grunder”, Nordstedts juridik 
(2007), Stockholm. Sandström, Torsten, ”Svensk aktiebolagsrätt”, Nordstedts juridik, 
(2007) Stockholm. 2 uppl. 2007. Smiciklas, Martin, ”Associationsrättens grunder. Bolag, 
föreningar och stiftelser”, Studentlitteratur, (2000), Lund 
34 Rimsten, ”Kränkningar i skolan”, s. 7. 
35 Hellner & Radetzki, s. 162. 
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Begreppet personal är i lagtexten definierat som ”anställda och 
uppdragstagare i utbildning och annan verksamhet”.36 Huvudmannens 
ansvar för personal innebär alltså inte endast ett ansvar för egna anställda 
utan även för uppdragstagare vilket är ett avsteg från allmänna 
skadeståndsrättsliga principer där uppdragsgivaren normalt inte ansvarar för 
självständig medhjälpare utanför kontraktsförhållandet.37  
 
Ansvar för annans vållande kallas för principalansvar och reglerna härom 
återfinns i framförallt 3 kapitlet SkL.38 I de flesta fall torde det inte råda 
stora svårigheter att avgöra vem som är att anse som anställd. Skulle det 
ändå råda tvivel härom är bland annat omständigheten om denne står 
”[…]under kontroll eller i subordinationsförhållande till en ansvarig 
principal.”39 av betydelse för bedömningen. I 6 kapitlet 5 § SkL finns en 
beskrivning av en vidare krets som är att jämställa med arbetstagare. Det 
handlar bland annat om den som fullgör lagstadgad tjänstgöringsskyldighet, 
till exempel värnplikten, men också den som under utbildning vid skola 
eller vård i anstalt utför arbete som liknar det arbete en arbetstagare utför. 
Med detta avses exempelvis elever vid yrkesskolor som utför arbete som ett 
led i utbildningen. 6 kapitlet 5 § SkL likställer även den som utför arbete för 
annans räkning under omständigheter som liknar ett anställningsförhållande 
med arbetstagare. Det rör sig om anlitade personer som utför det arbete som 
en anställd arbetstagare normalt skulle göra, men att arbetsgivarens 
verksamhet i detta fall inte är av sådan omfattning att den fordrar speciellt 
anställd personal.40

 
Det är svårt att dra en definitiv gräns mellan begreppen arbetstagare och 
uppdragstagare. En självständig medarbetare är att betrakta som 
uppdragstagare. För att avgöra om denne är självständig eller inte är 
följande omständigheter att beakta: möjligheterna att utöva arbetsledning, 
kontrollera arbetet, vem som har anställt och avlönat medhjälparens biträden 
(om denne har några), vem som har stått för arbetsmaterialet och så 
vidare.41 Exempelvis omfattas de uppdragstagare som är verksamma enligt 
lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden inom skolan av 
skyldigheterna enligt lagen. För att huvudmannen ska ansvara för 
uppdragstagare krävs dock att det föreligger ett uppdrag från verksamhetens 
sida. Att lagens bestämmelser är tillämpliga även på uppdragstagare, 
förutsätts klargöras av huvudmannen genom exempelvis avtal parterna 
emellan. Det ankommer nämligen, under alla omständigheter, på 
huvudmannen att informera uppdragstagarna om att de åtgärder och beslut 
som strider mot bestämmelserna enligt BEL kan innebära ett 
skadeståndsansvar för huvudmannen.42

                                                 
36 2 § BEL. 
37 Bengtsson, ”Några frågor om skolansvar”, s. 815. 
38 Hellner & Radetzki, s. 151. 
39 Hellner & Radetzki, s. 156. 
40 Hellner & Radetzki s. 155-158. 
41 Kungliga Maj:ts prop. 1972:5, s. 181-182. 
42 Prop. 2005/06:38, s. 137. 
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Huvudmannens ansvar för anställd personal sträcker sig vidare endast till 
sådana handlingar som utförs i tjänsten eller i samband därmed. Det handlar 
alltså om ett ansvar inom ramen för personens tjänsteuppdrag. Detta 
motsvarar vad som gäller enligt allmänna skadeståndsrättsliga principer och 
analogt med ansvaret enligt 3 kapitlet 1 och 2 §§ SkL. Bedömningen av om 
handlingen utförts i samband med tjänsten får göras på liknande sätt som 
vid tillämpningen av SkL.43 Som regel är handlingar företagna under 
tjänstetid och under utförandet av personalens normala arbetsuppgifter 
företagna i tjänsten. Har händelsen skett på arbetstagarens fritid svarar 
arbetsgivaren endast för denne om händelsen har samband med dennes 
arbete.44 En lärares kontakter med en elev på fritiden får anses ha sådant 
samband med tjänsten att huvudmannen då svarar för dennes handlande. 
Samma sak bör gälla för motsvarande personalkategorier i övrig 
skollagsreglerad verksamhet som omfattas av lagen samt de som handlar på 
grund av uppdrag. Däremot får samma ansvar inte anses gälla för vad 
exempelvis en lokalvårdare gör på fritiden, eftersom de inte direkt har med 
eleverna att göra.45  
 
Det ska vidare vara fråga om anställda eller uppdragstagare som utför arbete 
i någon av de olika verksamheter som omfattas av BEL, det vill säga 
verksamhet som regleras i SkolL. Det talas härvid i propositionen om ”all 
den verksamhet som… en särskild skola … bedriver”.46 I propositionen 
anges uttryckligen att huvudmannens skyldigheter enligt BEL inte omfattar 
de medhjälpare som agerar utanför verksamhetens organisation och inte är 
verksamma i själva arbetet.47

 
Enligt Bengtsson gäller lagen inte bara för skador orsakade av 
huvudmannen själv och dennes personal utan även för skador som orsakats 
av andra elever som står under huvudmannens tillsyn. Bengtsson menar att 
det härvid krävs speciella kontrollåtgärder som inte kan bestämmas eller 
beskrivas generellt utan beror på förhållandena i det enskilda fallet. 
Situationen är ett särdrag och kan jämföras med vårdnadshavares 
culpaansvar och också eventuellt med djurägares culpaansvar med den 
skillnaden att skolans huvudman inte har lika stor frihet att vidta lämpliga 
motverkande åtgärder som en förälder eller djurägare har. Eleven har rätt till 
integritet och de disciplinära åtgärder som kan komma ifråga finns reglerade 
i SkolL. Ännu en omständighet är att de eventuella skadevållare, som 
huvudmannen ska kontrollera, är betydligt fler. Dessa omständigheter gör 
att skolans möjlighet att vidta åtgärder för att motverka skada är 
begränsade.48  
 

                                                 
43 Prop. 2005/06:38, s. 137-138. 
44 Hellner och Radetzki, s. 161-162. 
45 Prop. 2005/06:38, s. 137-138. 
46 Prop. 2005/06:38, s. 135. 
47 Prop. 2005/06:38, s. 138. 
48 Bengtsson, ”Några frågor om skolansvar”, s. 817. 
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6 kapitlet FB innehåller bestämmelser om det grundläggande 
tillsynsansvaret över barn, bland annat anges att det är vårdnadshavaren som 
svarar för barnets tillsyn med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga 
omständigheter. Tillsynsansvaret för skolpliktiga49  barn anses övergå på 
skolan under skoltiden eftersom vårdnadshavaren i och med skolplikten är 
oförhindrad att utöva tillsyn över barnet under denna tid. Några 
bestämmelser i skolförfattningarna som direkt reglerar tillsynsansvaret finns 
dock inte. Det är därför också svårt att beskriva tillsynsansvarets omfattning 
utan detta får bero på den enskilda situationen. Frågor om tillsyn har 
uppkommit i anslutning till bland annat slöjdlektioner och i samband med 
skolskjuts. I ett beslut från JO50 uttalades att skolans tillsynsansvar omfattar 
dels schemalagd skoltid och dels viss tid före och efter skolans första 
respektive sista lektion. Vilken tid det här handlar om beror på de lokala 
förhållandena och kan inte anges generellt. Skolverket har också i beslut51 
uttalat att tillsynsansvaret för elever som, utan tillåtelse, under skoldagen 
avviker från skolan är större ju yngre eleven är eller om liknande händelse 
inträffat tidigare. Vidare får tillsynsansvaret anses gälla vid aktiviteter 
utanför skolans område som är den del av utbildningen. Det kan exempelvis 
handla om studiebesök, friluftsdagar och skolresor. Även här beror ansvaret 
på omständigheterna i det enskilda fallet. Hänsyn ska tas till exempelvis 
elevens mognad och ålder, om ett särskilt behov av tillsyn finns, vilka 
omgivningens riskfaktorer är och vilken typ av aktivitet det är fråga om.52

 
I SjöL finns ett ansvar, liknande det som beskrivits ovan, som också är 
utvidgat till att omfatta ansvar även för annan än arbetstagare, vilket, som 
ovan nämnts, är att anse som ett avsteg från allmänna skadeståndrättsliga 
principer. Enligt 7 kapitlet SjöL ansvarar nämligen redaren inte bara för 
befälhavarens, besättningens eller lotsarens vållande utan även för annan 
som, på befälhavarens eller redarens uppdrag, utför arbete i fartygets 
tjänst.53 Redarens ansvar är dock inte knutet till dennes arbetsgivarställning 
utan ansvaret är knutet till ett bestämt fartyg och därmed ett driftsansvar.54 
Det anges att om en medhjälpare brister i tillsynen över någon som redaren 
inte är direkt ansvarig för kan detta indirekt medföra ett skadeståndsansvar 
för redaren. Redaren kan nämligen bli ansvarig så snart en handling kan 
sammankopplas med bristande tillsyn av någon inom den ansvarsutlösande 
personkretsen.55  
 

                                                 
49 Enligt 3 kapitlet 1, 3, 7, och 10 §§ SkolL är barn som är bosatta i Sverige skolpliktiga 
enligt föreskrifterna i 3 kapitlet SkolL. Skolplikten ska fullgöras i grundskolan, särskolan 
eller specialskolan eller enligt kapitel 8-10 SkolL. Skolplikten inträder höstterminen det 
kalenderår barnet fyller sju år och upphör vid utgången av vårterminen det kalenderår 
barnet fyller 16 år, eller om skolplikten fullgörs i specialskolan då barnet fyller 17 år. 
50 JO:s ämbetsberättelse 1977/78 s. 344. 
51 Dnr 51-2002:102 och dnr 51-2002:2078 
52 JPSkolnet, Sandström, ”Ansvar för tillsyn av barn och elever”. 
53 Hellner & Radetzki, s. 164. 
54 Blom, s. 32 
55 Blom, s.39 
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Huvudmannens skadeståndsansvar enligt BEL omfattar även så kallade 
anonyma och kumulerade fel. Med anonyma fel avses de situationer då det 
är klarlagt att någon som huvudmannen ansvarar för begått ett fel men 
denne personen inte kan pekas ut medan det med kumulerade fel menas att 
det skett mindre oaktsamhet hos flera personer som tillsammans utgör en 
oacceptabel brist i verksamheten. 56    
 
Huvudmannens ansvar utsträcks dock inte till att avse kränkande behandlig 
som eleven utsätts för i praktisk arbetslivsorientering eller annan 
arbetsplatsanknuten utbildning under den förutsättningen att det inte kan 
konstateras några fel eller försummelser från huvudmannens eller dennes 
personals sida.57   
 

3.2 Kommentar 
Huvudmannen är, oavsett bildningsform, ett rättssubjekt med 
rättshandlingsförmåga. Vad som avses med att huvudmannen ansvarar för 
egen försumlighet är, i de fallen huvudmannen är en juridisk person, att en 
behörig företrädare för huvudmannen har åsidosatt sina skyldigheter enligt 
BEL och huvudmannen ansvarar därmed för eget handlande. Vem som är att 
anse som behörig företrädare är dock en fråga som denna uppsats inte är 
avsedd att analysera.  
 
Vidare svarar huvudmannen inte bara för eget handlande utan också för 
andras försumlighet och uppsåt. I 15 § BEL anges att huvudmannen 
ansvarar för åsidosättande av rektor eller annan med motsvarande 
ledningsfunktion samt annan personal. Vem som är att anse som personal 
kräver först och främst en bedömning av om personen är att anse som 
arbetstagare eller uppdragstagare hos huvudmannen, och om handlingen 
utförts i tjänsten eller i samband därmed. Härvid får ledning sökas inom 
arbetsrättens arbetstagarbegrepp och samma bedömning som sker där bör 
lämpligen gälla vid en tillämpning av BEL. Det torde härvid handla om ett 
relativt brett spektrum av personal som huvudmannen ansvarar för. Det kan 
handla om föreläsare, personal i simhallen eller chauffören på skolbussen. 
Det skulle också exempelvis kunna bli aktuellt att en tjänsteman vid 
kommunen skulle kunna omfattas av BEL:s tillämpningsområde. Dock finns 
ytterligare ett krav, det ska nämligen handla om personal i verksamheten, 
det vill säga verksamhet reglerad av SkolL.  
 
Huvudsaken är att det är verksamhet som avses i SkolL. Detta menar jag 
betyder att så snart det handlar om en plats där någon av skolans personal 
deltagit får kränkande behandling inte förekomma. Huvudmannen ansvarar 
alltså i princip överallt där skolans personal handlar men med 
förutsättningen att handlandet utförts i tjänsten eller i vart fall varit i 
samband därmed. Åtgärder och förebyggande arbete ska därför vidtas såväl 

                                                 
56 Prop. 2005/06:38, s. 137-138. 
57 Prop. 2005/06:38, s. 137-138. 
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på skolgården och skolans övriga lokaler som på väg till och från skolan, till 
och från simhallen och stadsbiblioteket. Så länge simläraren lär ut simteknik 
på uppdrag av skolan torde huvudmannen alltså kunna bli 
skadeståndsskyldig. Detta innebär ett väldigt stort ansvarsområde som är 
svårt för huvudmannen att kontrollera. 
 
Vad gäller situationen då andra elever kränker andra svarar huvudmannen 
även för dem enligt Bengtsson. Jag ställer mig dock frågande till hur 
Bengtsson har kommit fram till detta. Detta framkommer varken i lagtext 
eller i kommentarerna i propositionen och inte heller, såvitt jag vet, i någon 
annan källa än Bengtssons artikel. Detta kan inte heller anses framgå av de 
fallen som BEO har tagit upp till behandling då de handlar om ett 
åsidosättande av en skyldighet enligt lagen. Eftersom huvudmannen 
ansvarar för eget och andras åsidosättande av lagen menar jag att det vore 
konstigt om eleverna omfattades härvid då de inte kan anses ha någon 
skyldighet att exempelvis vidta åtgärder mot kränkande behandling. Det 
torde snarare vara så att huvudmannen inte ansvarar direkt för vad eleverna 
gör utan för vad som eleverna kan göra på grund av att huvudmannen själv 
brustit i sin skyldighet enligt lagen. Detta är dock en helt annan sak än det 
Bengtsson verkar mena. 
 
Enligt Bengtsson omfattar huvudmannens ansvar, för elevers handlingar, 
endast elever under dennes tillsyn. Det handlar alltså om en form av 
kontroll. Det torde betyda att de elever som är inskrivna på den aktuella 
skolan omfattas av huvudmannens tillsyn. Frågan är dock om detta betyder 
att om en utomstående elev, det vill säga en elev som står under annan 
huvudmans tillsyn, tagit sig in på skolgården och kränker en elev på skolan, 
så blir inte huvudmannen ansvarig eftersom eleven inte står under dennes 
tillsyn? Eller blir huvudmannen ansvarig för att det överhuvudtaget var 
möjligt för den andra eleven att kränka den egna eleven? Eller blir 
huvudmannen för den utomstående eleven ansvarig för vad som händer på 
en annan skola? Skulle det sistnämnda vara fallet skulle det betyda att 
huvudmannen ansvar för att elever under sin tillsyn inte kränker varandra 
även utanför skolans område. Vidare uppkommer frågan vad som gäller när 
eleven är på rast, vad den gör på sin fritid och vad som gäller om det handlar 
om en avstängd58 elev, antingen från den egna huvudmannens skola eller 
från någon annans?  
 
Enligt min mening är kopplingen mellan elev och arbetstagar- och 
uppdragstagarbegreppen, liksom huvudmannen för skolan och 
arbetsgivarbegreppet, tydlig. Personalen är arbetstagare hos sin huvudman 
som då är att anse som arbetsgivare. Eleverna skulle kunna jämföras med 
arbetsrättens arbetstagare och 6 kapitlet 5 § SkL och därmed likställas med 
arbetstagare enligt BEL. Det skulle i så fall innebära att huvudmannen 
endast svarar för de elever som är att anse som dennes arbetstagare. Den 
slutsatsen skulle i så fall bland annat betyda att huvudmannen inte svarar för 
elevers abnormhandlingar.  
                                                 
58 Observera dock att avstängning av skolpliktiga elever inte är tillåten, se 6 kapitlet 9 och 
10 §§ GskF. 
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För att svara på mina frågor ovan menar jag att svaren, utöver ledning i 
arbetsrätten, kan sökas i kopplingen till skolverksamheten. Huvudmannens 
ansvar torde därför omfatta vad eleven gör på rasten liksom under 
lektionstid och på väg till och från skolan. Om det på fritiden anses finnas 
ett sådant samband med skolverksamheten torde huvudmannen ansvara 
härför, men inte i de andra fallen. Situationen kan därför jämföras med 
huvudmannens ansvar för personal. Endast vad eleven gör under skolpliktig 
verksamhetstid och i samband därmed omfattas av huvudmannens ansvar. 
Att en elev är avstängd torde inte göra någon skillnad i frågan då denne 
fortfarande ”tillhör sin” huvudman. Därmed torde ändock den avstängde 
elevens huvudman ansvara om den avstängde kommer till skolan och 
utsätter någon för kränkande behandling.  
 
Det mest rimliga svaret på mina frågor är, enligt min mening, att varje 
huvudman svarar för ”sina” elever vilket betyder att om en utomstående 
elev kommer in på skolan och utsätter någon för kränkning torde det vara 
den aktuella skolans huvudmans ansvar att se till att detta inte kan 
förekomma. Samtidigt torde det ligga i den kränkandes huvudmans 
tillsynsansvar att dennes elev inte utsätter en annan huvudmans elev för 
kränkande behandling. Vid en sådan situation blir det alltså en form av delat 
ansvar för huvudmännen eftersom varje huvudman ska anses vara ansvarig 
för ”sin” elev.  
 
Vid en jämförelse med redarens ansvar enligt SjöL skulle skolan kunna ses 
som själva fartyget och det som har anknytning därtill är huvudmannens 
ansvar. Att redaren indirekt kan bli ansvarig då någon i den 
ansvarsutlösande personkretsen brister i sin tillsyn menar jag kan jämföras 
med att huvudmannen för skolan ansvarar för uppsåtliga handlingar och 
försummelser av alla, inklusive eleverna, som verkar inom dennes 
verksamhet. 
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4 Kretsen av 
ersättningsberättigade 

4.1 Ersättningsberättigade 
”[…]skall huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för 
kränkning, dels ersätta annan skada som har orsakats av 
åsidosättandet[…]”59

 
Lagen gäller till förmån för barn och elever, vilka enligt definitionen i 2 § 
BEL är de som deltar i eller söker till utbildning eller annan verksamhet som 
regleras i SkolL. I SkolL är benämningen av elev en gemensam beteckning 
för barn, unga och vuxna i förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan 
och vuxenutbildningen.60 Definitionen av elev omfattar vidare även den 
som får yrkesvägledning liksom den som utsätts för kränkningar i samband 
med skolhälsovården.61  
 
I LLH:s lagtext avses med ”sökande: den som i vederbörlig ordning har 
anmält att han eller hon vill antas till grundläggande högskoleutbildning 
eller forskarutbildning enligt högskolelagen eller till utbildning som kan 
leda fram till en examen som en enskild utbildningsanordnade får utfärda 
enligt lagen om tillstånd för att utfärda vissa examina”.62 Den som lämnar 
ifrån sig en mer informell intresseanmälan till sådan utbildning är däremot 
inte att betraktas som sökande i lagens mening.63  
 
Enligt Rimsten omfattar huvudmannens skadeståndsansvar endast elever i 
den egna verksamheten, vilket enligt ovan, får förstås som elever som deltar 
i eller som söker till verksamheten. Om den utsatte är en elev vid en annan 
skola eller är förälder till en elev tillämpas istället allmänna 
skadeståndsregler.64  
 
Huvudmannens ansvar för kränkande behandling mot andra elever i andra 
skolor behandlades dock inte i förarbetena till lagstiftningen, vilket enligt 
Bengtsson troligen hänger samman med skolans särskilda ansvar för de 
egna elevernas hälsa. Det diskuteras inte heller huruvida ansvaret omfattar 
kränkningar av utomstående personer som är yngre eller äldre än skolåldern. 
Om huvudmannen för verksamheten är en kommun som ansvarar för flera 
olika skolor kan denne dock anses ha ett ansvar för samtliga elever inom 
kommunen. Eftersom det inte kan anses vara mer försvarligt att rikta 

                                                 
59 15 § 1 stycket BEL. 
60 Prop. 2005/06:38, s. 84. 
61 Prop. 2005/06:38, s. 135. 
62 2 § LLH 
63 Prop. 2001/02:27, s. 86. 
64 Rimsten, ”Kränkningar i skolan, s. 55. 
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kränkningar mot någon utanför kommunen finns det anledning att diskutera 
den ersättningsberättigade kretsen.65  
 
Bengtsson är kritisk till att enbart elever i den egna verksamheten skulle 
omfattas av huvudmannens ansvar. Att så skulle vara fallet framgår 
nämligen enbart i ett fall av lagtexten, närmare bestämt av 8 § BEL där det 
talas om barn och elever ”i verksamheten” och att den kränkande 
behandlingen ska ha utförts ”i samband med verksamhetens genomförande”. 
Lagens övriga bestämmelser har en generell utformning. Inte heller 
bestämmelsen om skadestånd i 15 § BEL uppställer någon begränsning av 
ersättningskretsen utan regeln omfattar ett åsidosättande av någon av 
bestämmelserna 6-14§§ BEL har skett. Det talas alltså inte om någon 
särskild krets av ersättningsberättigade i lagtexten.66 Däremot framgår av 
propositionens författningskommentar till 15 § BEL att skadeståndsansvaret 
enbart gäller ”mot barn och elever i, eller som söker till, den aktuella 
verksamheten” och att till exempel om elever i en annan skola eller en elevs 
förälder blir utsatt för kränkande behandling tillämpas allmänna 
skadeståndsrättsliga regler.67 Det framgår även av det förslag till 
skadeståndsbestämmelse som återfinns i utredningens betänkande att 
avsikten med huvudmannens ansvar var att det skulle gälla just mot barn 
och elever i den aktuella verksamheten eller som sökte därtill och att SkL 
skulle gälla för de fall som inte täcks av BEL. I betänkandet föreslogs dock 
lagtexten till skadeståndsbestämmelsen innehålla en uttrycklig begränsning 
om att bestämmelsen endast skulle gälla ”mot en elev i skolan”.68  
 
Bengtsson menar att det förvisso vore naturligt om ansvaret avser de elever 
som huvudmannen faktiskt ansvarar för, och inte några utomstående, men 
att det samtidigt är inte är tillfredsställande om skadeståndsansvaret på 
grund av diskriminering inte skulle gälla gentemot exempelvis utomstående 
barn och elever som utsattes för kränkande behandling av huvudmannen 
eller annan som denne ansvarade för. Utifrån detta resonemang menar 
Bengtsson att skolans allmänna skyldigheter att hindra alla former av 
kränkande behandling inte bör tolkas så snävt till nackdel för de 
skadelidande och drar slutsatsen att det finns goda skäl att trots uttalandena i 
propositionen istället följa lagtexten och, i andra fall än vid 8 § BEL, 
utdöma skadestånd också till utomstående. Vad gäller andra utomstående än 
barn och elever bör dock SkL tillämpas och således inte BEL.69  
 
Att huvudmannens ansvar inte omfattar exempelvis en vårdnadshavares 
skadeståndsanspråk när dennes barn blivit utsatt för kränkningar följer av 
allmänna skadeståndsrättsliga regler om tredjemansskador.70

                                                 
65 Bengtsson, ”Några frågor om skolansvar”, s. 823-824. 
66 Bengtsson, ”Några frågor om skolansvar”, s. 824-825. 
67 Prop. 2005/06:38, s. 147. 
68 SOU 2004:50, s. 106 och 182. 
69 Bengtsson, ”Några frågor om skolansvar”, s. 824-825. 
70 Bengtsson, ”Några frågor om skolansvar”, s. 826. 
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Den så kallade normskyddsläran71, som först utvecklades i Tyskland, är 
idag accepterad inom det svenska, liksom i flera andra länders, rättssystem 
och innebär i korthet att sådan skada som inte omfattas av den särskilda 
skadeståndsregelns skyddsändamål inte ersätts. Det är rättspolitiska 
överväganden av växlande karaktär som ligger bakom normskyddsläran. Då 
vissa skador är förutsägbara men trots det inte ersätts på grund av att skadan 
faller utanför normens skyddsändamål får läran anses utgöra ett komplement 
till adekvansbedömningen72 inom skadeståndsrätten.73

 

4.2 Kommentar 
Frågan gäller gentemot vem huvudmannen kan bli skadeståndsskyldig. Det 
ska handla om en elev som deltar i verksamhet reglerad i SkolL eller en elev 
som söker till sådan verksamhet. Att den som inte är att räkna som elev inte 
omfattas av den ersättningsberättigade kretsen enligt BEL menar jag är ett 
faktum som doktrinen är överens om och också är helt logiskt med tanke på 
lagens syfte. Denna slutsats är också någonting som jag menar framgår av 
15 § BEL genom att huvudmannen ska ”…betala skadestånd till barnet eller 
eleven…”.  Frågan är dock om eleven måste delta i eller söka till 
huvudmannens verksamhet eller om det räcker att han eller hon deltar i eller 
söker till någon huvudmans verksamhet, det vill säga verksamhet reglerad i 
SkolL.  
 
Jag anser att lagen ska ses i sin helhet och att ledning kan sökas i frågan 
vem som anses vara ansvarssubjekt och vem denne ansvarar för. Härvid har, 
i avsnitt 3, konstaterats att huvudmannen ansvarar för elever under dennes 
tillsyn. Genom att vända på situationen, att huvudmannen svarar för alla 
elever som står under dennes tillsyn, menar jag torde betyda att den 
ersättningsberättigade kretsen är elever som omfattas av huvudmannens 
tillsynsansvar, det vill säga elever i den egna verksamheten och inte några 
utomstående elever. Eftersom huvudmannen ansvarar för elever under 
dennes tillsyn menar jag att det är orimligt att en huvudman som inte har 
tillsynsansvaret för en elev ska ansvara för att den utomstående eleven som 
kommer till dennes verksamhet inte blir utsatt för kränkande behandling. 
Begreppet tillsyn kan dock inte ge någon större ledning vad gäller de elever 
som söker till verksamheten. Eftersom det varken i förarbetena till BEL eller 
i dess lagtext framgår vem som är att anse som sökande menar jag att 
definitionen av sökande i LLH kan ge ledning. Vid bedömningen om vem 
som är att anse som del i huvudmannens verksamhet och om den sökande 
därmed är ersättningsberättigad får därför den formella ansökan vara den 

                                                 
71 För ytterligare information om normskyddsläran se, Andersson, Håkan, ”Skyddsändamål 
och adekvans – Om skadeståndets gränser”, Iustus, (1993), Uppsala. Det anges i prop. 
2005/06:38, s. 148, att frågan om den ersättningsberättigade kretsen vid diskriminering kan 
besvaras med hjälp av normskyddsläran. Även Bengtsson diskuterar spörsmålet, främst vad 
gäller indirekt diskriminering, på s. 826 i ”Några frågor om skolansvar”, SvJT 2006, häfte 
9, s. 813-827. 
72 För ytterligare information om adekvans, se avsnitt 6. 
73 Hellner & Radetzki, s. 210-211.  
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avgörande faktorn. Min slutsats är därmed att den som är att anse som elev i 
viss huvudmans verksamhet är ersättningsberättigad utav denne och inte 
utav någon annan huvudman.  
 
Jag måste visserligen medge att Bengtssons påpekande, att lagstiftaren 
endast i 8 § BEL intagit en bestämmelse om att endast barn och elever i den 
egna verksamheten omfattas medan det i andra bestämmelser inte framgår 
någon begränsning, väcker vissa frågor. Har det någon betydelse att en 
begränsning av ifrågavarande slag endast intagits i en bestämmelse? Kan 
verkligen en sådan slutsats som Bengtsson verkar förespråka dras med 
anledning av att begränsningen ”i verksamheten” och ”i samband med att 
verksamheten genomförs” inte intagits i någon annan bestämmelse än 8 §? 
Betyder det att lagstiftaren, såsom Bengtson menar, avsiktligt valt att göra 
en skillnad i den ersättningsberättigade kretsen? Jag förstår Bengtsson som 
så att lagen i alla andra fall än vid 8 § BEL ska gälla till förmån även för 
utomstående elever. Att det skulle finnas så goda skäl att frångå 
propositionen, som ger uttryck för att detta inte skulle vara fallet, och istället 
ordagrant följa lagtexten menar jag dock inte är riktigt lika klart som 
Bengtsson. Jag anser att om såväl betänkande som propositionen menar att 
detta inte är fallet bör det vara ganska klart att utomstående elever inte ska 
kunna vara berättigade till ett skadeståndsanspråk enligt BEL utav någon 
annan huvudman än elevens egna. Om lagstiftaren verkligen hade velat 
frångå förarbetena hade det varit lämpligt om det i lagtexten intagits en 
uttrycklig bestämmelse i 15 § BEL om att såväl elever i den egna 
verksamheten som utomstående elever omfattades av skadeståndsansvaret.  
 
Att huvudmannens utrednings- och handlingsplikt i 8 § BEL endast omfattar 
elever i den egna verksamheten menar jag snarare är ett förtydligande om 
vem som är ansvarssubjekt än vem som är att betrakta som 
ersättningsberättigad. Låt oss ponera att en elev från en skola tar sig till en 
annan skola och där utsätts för kränkande behandling. Det mest rimliga (och 
effektiva), enligt mig, är då att dennes huvudman åläggs utrednings- och 
handlingsskyldigheten härför och inte den huvudman som svarar för den 
verksamhet där handlingen företogs. Den kränktes huvudman torde 
nämligen vara den som har bäst kännedom om eleven och dennes övriga 
situation. Samtidigt måste naturligtvis huvudmannen för den verksamhet 
vari kränkningen ägde rum bistå med hjälp till exempel i form av 
information om denne sett någonting. 
 
Min slutsats innebär alltså att den elev som utsätts för kränkande behandling 
men inte är att anse som en del av huvudmannens verksamhet får framställa 
ett skadeståndsanspråk med stöd av SkL eller mot sin egen huvudman enligt 
BEL. 
 
Den ovan beskrivna normskyddsläran verkar dock vara ett argument mot 
min slutsats och snarare ett stöd för Bengtssons resonemang. 
Skyddsändamålet måste anses vara att skydda elever från kränkande 
behandling och läran får därmed vara ytterligare ett stöd för slutsatsen att 
ingen annan än just elever är berättigade till ersättning. Med hänsyn till att 
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eleverna ska skyddas mot skada på grund av kränkande behandling och 
därmed är att anse som skyddsändamål, torde omständigheten att en elev är 
att räkna som utomstående inte ha betydelse utan även denne måste anses 
vara ersättningsberättigad. Vidare menar jag dock att eftersom det i 
förarbetena anges att endast elever i den egna verksamheten omfattas är 
detta att betrakta som en begränsning i skyddsändamålet. Skyddsändamålet 
blir därför elever i den egna verksamheten som utsätts för kränkande 
behandling, och normskyddsläran är inte längre ett argument som förändrar 
min slutsats. 
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5 Vad är lagstridigt? 

5.1 Syfte och ändamål 
”Denna lag har till ändamål att främja barns och elevers lika rättigheter 
samt att motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 
Lagen har också till ändamål att motverka annan kränkande behandling.  
Denna lag tillämpas på utbildning och annan verksamhet som avses i 
skollagen (1985:1100)”.74

 
Syftet med den nya lagen är att stärka barn och elevers rätt till rättssäkerhet 
samt att genom skapandet av likabehandlingsplan hindra förekomsten av 
annorlunda behandling på grund av diskriminering liksom att motarbeta 
annan kränkande behandling.75 Ändamålen med BEL angavs vara desamma 
som gäller för LLH, vilken stipulerar ett förbud mot diskriminering på 
grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
sexuell läggning och funktionshinder liksom att motarbeta annan kränkande 
behandling samt att aktivt främja likabehandling. Till skillnad från 
likabehandling i högskolan har BEL även, som redan påpekats, ett syfte att 
motverka annan kränkande behandling än sådan som har koppling till 
diskrimineringsgrunderna.76 Redan i 1946 års skolkommission förklarades 
”’Skolans främsta uppgift blir att fostra demokratiska människor’”77 och 
härmed fastslogs alltså att arbetet mot kränkande behandling är en del av 
skolverksamhetens demokratiska uppdrag och de demokratiska 
värderingarna fastslogs vara skolans verksamhetsgrund. Verksamheten 
handlar om att barn och elever förstår de demokratiska värdena, förbereda 
barn och elever på att verka i ett demokratiskt samhälle och att utveckla 
kunskaper om det demokratiska systemet. Resultatet av att barn och elever 
får känna inflytande och delaktighet är en känsla av ansvar och mening. 
Detta påpekas vara ett kraftfullt verktyg mot kränkande behandling eftersom 
mobbning frodas i verksamhet som saknar mening och lust.78 Att det finns 
lagar till skydd och säkerhet för barn och elever ansågs i förarbetens vara en 
utgångspunkt i arbetet med att stärka de demokratiska värdena i skolans 
verksamhet.79  
 

                                                 
74 1§ BEL. 
75 Prop. 2005/06:38, s. 68. 
76 Prop. 2005/06:38, s. 79. 
77 Prop. 2005/06:38, s. 73. 
78 Prop. 2005/06:38, s. 73-74. 
79 Prop. 2005/06:38, s. 78. 
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5.2 Kränkande behandling 
Begreppet kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för att beteckna 
olika beteenden som är förbjudna enligt BEL. Enligt Rimsten finns tre 
undergrupper som är utpekade i lagtexten, nämligen trakasserier, 
diskriminering och repressalier. Efter detta fortsätter Rimsten med att 
konstatera att: ”Två typer av kränkande behandling definieras i 2 §: 
’trakasserier’ och ’annan kränkande behandling’” 80.81

 

5.2.1 Trakasserier 
Trakasserier beskrivs som ”ett uppträdande som kränker ett barns eller en 
elevs värdighet, och som 1. har samband med etnisk tillhörighet[…], 
religion eller annan trosuppfattning[…], sexuell läggning[…], 
funktionshinder[…] eller kön[…] eller 2. är av sexuell natur[…].82 
Trakasserier är diskriminering83 och begreppet överensstämmer 
definitionsmässigt med övrig diskrimineringslagstiftning. Trakasserierna 
kan utgöras av fysiskt, verbalt, eller icke-verbalt uppträdande, beteende eller 
bemötande. ”Handlingarna eller bemötandet skall innebära ett 
missgynnande i form av skada eller obehag som kränker den enskildes 
värdighet.”84 Med att elevens värdighet ska ha kränkts menas att den 
berörde känner sig kränkt, rädd eller illa till mods. Utgångspunkten härvid 
är den utsattes egna upplevelser. Den utsatte måste dock ha haft någon 
grund för sin upplevelse vilket i princip betyder att den utsatte har upplevt 
situationen som kränkande och att den som agerat borde ha förstått det.85  
 
I förarbetena anges följande exempel på trakasserier: ”nedsättande tillmälen, 
nedsvärtning, förlöjligande eller förnedrande uppförande som t.ex. 
kommentarer som utseende eller beteende. Det kan också vara fråga om 
sådant som att vissla, stirra eller göra kränkande gester liksom att skapa 
rasistiska texter, bilder, märken och klotter.”86 Kränkningarna ska vara 
märkbara och tydliga. Huruvida beteendet eller handlingen är ovälkommen 
och kränkande eller inte, avgörs av eleven själv. Bedömningen ska alltså 
inte göras efter vad som i allmänhet kan anses vara kränkande. Det krävs att 
den som utför den kränkande behandlingen har insikt om att beteendet eller 
handlingarna kränker någon, på grund av dennes tillhörighet till visst förbud 
mot diskriminering. Om en elevs tillhörighet till viss skyddad grupp inte är 

                                                 
80 Rimsten, ”Kränkningar i skolan”, s. 14. 
81 Rimsten, ”Kränkningar i skolan”, s. 13-14. Definitionen av diskriminering och 
repressalier har utelämnats eftersom uppsatsen inte är avsedd att utreda dessa situationer. 
För mer information om innebörden av dessa begrepp i samband med BEL hänvisas till 
prop. 2005/06:38. 
82 2 § BEL. 
83 För vidare utredning om begreppen trakasserier och diskriminering hänvisas till avsnitt 
5.2.1.6. 
84 Prop. 2005/06:38, s. 136. 
85 Wikbladh & Iseskog, s. 32-33. 
86 Prop. 2005/06:38, s. 136. 
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uppenbar bör den elev som känner sig kränkt klargöra för den kränkande att 
han eller hon känner sig kränkt. Detta krävs dock inte om tillhörigheten till 
en viss skyddad grund är uppenbar eller allmänt känd. Slutligen krävs också 
ett orsakssamband mellan handlingen eller beteendet och den kränktes 
tillhörighet till någon av diskrimineringsgrunderna.87 I LLH föreskrivs en 
liknande beskrivning av trakasserier och även härvid gäller ett krav på 
orsakssamband mellan tillhörigheten, den trakasserandes kännedom och 
trakasserierna. I förarbetena förklaras att det inte krävs att den kränkande 
behandlingen förekommit i högskolans lokaler eller vid undervisning utan 
det krävs att den på något vis kan knytas till studiesituationen. Det krävs 
inte att trakasserierna direkt beror på viss tillhörighet eller att tillhörigheten 
ensamt utgör orsak till handlingarna utan det är tillräcklig om det föreligger 
ett samband.88

 
Nedan följer en redogörelse om de olika diskrimineringsgrunderna; etnisk 
tillhörighet, sexuell läggning, funktionshinder, religion och annan 
trosuppfattning och kön, och deras betydelse.  
 

5.2.1.1 Etnisk tillhörighet 
Etnisk tillhörighet definieras i 2 § BEL såsom då ”…någon tillhör en grupp 
av personer som har samma nationella eller etniska ursprung, ras eller 
hudfärg”. Vad som närmare menas härmed hänvisar propositionen till 
definitionerna i LLH.89 Enligt 2 § LLH menas med ”etnisk tillhörighet: att 
någon tillhör en grupp av personer som har samma hudfärg, nationella eller 
etniska ursprung eller trosbekännelse”. Enligt propositionen till LLH 
överensstämmer definitionen med vad som gäller enligt LDAE med 
undantaget att begreppet ras uteslutits.90 Det fördes en diskussion huruvida 
begreppet ras bör ingå i definitionen i BEL eller inte och flera 
remissinstanser anförde att begreppet borde undvikas. Ett av 
diskrimineringskommittés uppdrag är att utreda huruvida begreppet ras 
överhuvudtaget bör förekomma i lagtext eller om begreppet successivt bör 
försvinna från all lagtext. I och med utredningens uppdrag ansåg regeringen 
att kommitténs beslut skulle inväntas och begreppet ras kom tills vidare att 
intas i BEL.91  
 

5.2.1.2 Sexuell läggning 
Med begreppet sexuell läggning menas ”homosexuell, bisexuell eller 
heterosexuell läggning”.92 Vad som avses härmed ska enligt propositionen 
överensstämma med definitionerna i LLH.93 Propositionen till LLH 

                                                 
87 Prop. 2005/06:38, s. 136. 
88 Prop. 2001/02:27, s. 60-61. 
89 Prop. 2005/06:38, s. 81. 
90 Prop. 2001/02:27, s. 86. 
91 Prop. 2005/06:38, s. 81. 
92 2 § BEL 
93 Prop. 2005/06:38, s. 81. 
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hänvisar härvid vidare till vad som sagts i förarbetena till LDAS.94 Häri 
anges att alla människor har antingen homosexuell, bisexuell eller 
heterosexuell läggning och att ingen annan läggning än dessa är kända 
varför begreppet definieras av dessa tre typer av sexuell läggning. Några 
andra sexuella variationer eller uttryckssätt omfattas i och med det inte. 
Företeelser som pedofili och exhibitionism faller därmed utanför lagens 
definition av begreppet och ses som variationer hos personer med någon av 
ovanstående läggning. Det är i första hand individen själv som bestämmer 
huruvida denne vill identifiera sig som homosexuell, bisexuell eller 
heterosexuell och bedömningen vilken sexuell läggning en person har får 
därmed göras därefter.95 Frågan om begreppet även skulle innefatta ett 
skydd för transexuella personer diskuterades men det fastslogs att 
transsexualism inte skulle falla under definitionen sexuell läggning utan 
under definitionen kön.96

 

5.2.1.3 Funktionshinder 
Ett funktionshinder är att anse som ”varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till 
följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått 
därefter eller kan förväntas uppstå”.97 Propositionen till BEL hänvisar, vid 
den närmare beskrivningen av begreppet, till definitionerna i LLH.98 
Förarbetena till LLH hänvisar i sin tur till förarbetena till LDAF.99 Häri 
anges att det internationellt menas med funktionshinder ”en begränsning av 
individens funktionsförmåga till följd av en skada eller en sjukdom”. Det 
ska röra sig om begränsningar som är varaktiga och av fysisk, psykisk eller 
begåvningsmässig natur. Varaktighetskravet betyder att en bruten arm, som 
är en skada av övergående slag, inte ska omfattas av begreppet trots att 
personen visserligen för tillfället är fysiskt begränsad i sin funktion. 
Detsamma gäller den som efter rehabilitering eller tillfrisknande upphör att 
vara funktionshindrad. Personer med sjukdomar, såsom hiv, som i framtiden 
kan förväntas medföra ett funktionshinder omfattas däremot av begreppet så 
snart sjukdomen är fastställd medan personer med socialmedicinska 
handikapp, såsom missbruksproblem och andra sociala problem, i sig själva 
inte utgör tillräckliga skäl för att utgöra ett funktionshinder enligt lagen.100 
Enligt LSS avses med begreppet ”förvärvade eller medfödda fysiska eller 
psykiska funktionshinder på grund av skada eller sjukdom”. Orsaken till 
sjukdomen eller skadan eller dess art eller medicinska diagnos ska inte spela 
in vid bedömningen om det handlar om ett funktionshinder eller ej.101 
Slutligen är inte graden av funktionsnedsättning det avgörande för 

                                                 
94 Prop. 2001/02:27, s. 28. 
95 Prop. 1997/98:180, s. 64. 
96 Prop. 1997/98:180, s. 22. Se vidare om transsexualism i avsnitt 5.2..1.5. 
97 2 § BEL. 
98 Prop. 2005/06:38, s. 81. 
99 Prop. 2001/02:27, s. 27. 
100 Prop. 1997/98:179, s. 33-34. 
101 Prop. 1992/93:159, s. 55. 
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fastställandet av om ett funktionshinder föreligger eller inte, utan det är den 
faktiska förekomsten av ett funktionshinder.102

5.2.1.4 Religion och annan trosuppfattning 
Begreppen infördes i samband med ikraftträdandet av DiskrL. Religion eller 
annan trosuppfattning har dock inte definierats vare sig i lagtext till BEL 
och annan diskrimineringslagstiftning eller i propositionen till BEL. 
Däremot finns i förarbetena till BEL en hänvisning till propositionen 
(2002/03:65) – ”Ett utvidgat skydd mot diskriminering.103 Häri fastställs, på 
inrådan av Lagrådet, att begreppet annan trosuppfattning bör användas i 
lagstiftningen. Annan trosuppfattning innebär något annat än religion men 
avser ändå en åskådning som är jämförbar med en religion. Politiska och 
kulturella övertygelser eller etiska eller filosofiska värderingar som inte har 
sådant samband med eller är jämförbara med religion omfattas inte av 
begreppet utan vad det handlar om är ”en religiös, livsfilosofisk eller annan 
motsvarande åskådning”. Endast en trosuppfattning som har sin grund i eller 
har samband med en religiös åskådning bör omfattas av begreppet och får 
därmed inte tolkas alltför vidsträckt. Exempelvis omfattas buddism liksom 
ateism och agnosticism då de måste anses ha ett naturligt samband och är 
jämförbara med religion.104

 

5.2.1.5 Kön 
I lagtexten finns ingen uttrycklig definition av begreppet kön men sägs i 
propositionen ha samma innebörd som begreppet könstillhörighet i LLH. 
Det har, som ovan105 redan framgått, diskuterats om transsexualism är en 
fråga om sexuell läggning eller en fråga om kön. Transsexuella personer är 
personer som upplever sig tillhöra det motsatta könet och önskar därför ofta 
förändra sin kropp. Begreppet transpersoner har definierats som en individ 
vars könsidentitet eller könsuttryck tidvis eller alltid skiljer sig från normen 
för det kön som registrerats vid deras födsel. Det påpekas att varje individ 
måste respekteras och ha rätt till likabehandling.106 Att transsexualism inte 
är en fråga om läggning utan om könstillhörighet har även fastslagits av EG-
domstolen i en dom107 från 1994. Kränkande behandling som har samband 
med att en person är transsexuell omfattas därmed av förbudet mot 
diskriminering på grund av kön och inte på grund av sexuell läggning och 
transsexuella personer åtnjuter härmed skydd.108

 

5.2.1.6 Kommentar 
Efter min analys av definitioner av lagstiftningens olika begrepp kan jag 
konstatera att användningen av begreppen inte sker konsekvent och att det 

                                                 
102 Prop. 2001/02:27, s. 27. 
103 Prop. 2005/06:38, s. 81. 
104 Prop. 2002/03:65, s. 82-83. 
105 Se avsnitt 5.2.1.2. 
106 Prop. 2005/06:38, s. 80. 
107 Målet P mot S och Cornwall County Council C-13/94. 
108 Prop. 1997/98:180, s. 22. 
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är svårt att hitta en samstämmig förklaring till begreppens innebörd och 
förhållande till varandra. Denna omständighet torde bidra till 
tillämpningssvårigheter och framförallt missförstånd. Det jag har försökt att 
reda ut är innebörden av ”kränkande behandling” och dess förhållande till 
framförallt trakasserier. Rimstens indelning av kränkande behandling i tre 
undergrupper menar jag inte alls stämmer med förarbetena, lagtexten och 
inte minst hans eget resonemang då han i nästa andetag säger att kränkande 
behandling definieras som trakasserier och annan kränkande behandling. 
Det torde visserligen vara sant att annan kränkande behandling är just annat 
än diskriminering, trakasserier och repressalier, därav sitt namn. Enligt min 
mening är det dock likväl ett begrepp som är att definiera som kränkande 
behandling. Min slutsats är därför att kränkande behandling är ett 
samlingsbegrepp av diskriminering, trakasserier, repressalier och annan 
kränkande behandling.  
 
Vidare framkom det i propositionen till BEL att trakasserier är 
diskriminering och till synes blandas begreppen åter samman. Lagtexten 
skiljer dock begreppen åt och, efter jämförelse och studerande av lagtexten, 
menar jag begreppen skiljer sig åt genom att personalen ska ha missgynnat 
en elev genom sämre behandling vid diskriminering (se till exempel 9 § 
BEL) medan det vid trakasserier ska ha skett ett missgynnande som lett till 
skada eller obehag som kränker värdigheten. Elever kan alltså trakassera 
varandra, men de kan inte diskriminera varandra. Skillnaden mellan 
begreppen torde alltså vara vem som är den kränkande parten. 
 
Med trakasserier menas ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs 
värdighet. Vad gäller uppträdandet torde det krävas någon form av aktivitet 
från den som utför den kränkande behandlingen. Förarbetena förklarar inte 
närmare vad som egentligen avses med att en elevs värdighet kränks. Det 
ska vara en skada eller ett obehag som kränker värdigheten och det är eleven 
själv som avgör om denne känner sig kränkt eller inte. Detta torde också 
betyda att det är eleven själv som bestämmer om sin värdighet kränkts eller 
inte. Därmed bestämmer eleven också innebörden av begreppet värdighet.  

5.2.2 Annan kränkande behandling 
Annan kränkande behandling beskrivs som ”ett uppträdande som annars 
[min kursivering] kränker ett barns eller en elevs värdighet”.109 Närmare 
beskrivs begreppet som samma sorts beteende och handlingar som utgör 
trakasserier, dock med det undantaget att något samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna inte erfordras.110 I begreppet ingår bland annat 
den svårdefinierbara termen mobbning.111 I propositionen understryks 
svårigheten att uttömmande beskriva och avgränsa mobbning till endast 
vissa beteenden vilket också är något som bekräftats av ett flertal studier i 
ämnet.112

                                                 
109 2 § BEL. Ordet annars torde syfta tillbaka på definitionen av trakasserier i 2 § BEL. 
110 Prop. 2005/06:38, s. 136. 
111 Prop. 2005/06:38, s. 103. 
112 Prop. 2005/06:38, s. 101. 
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Inom skolmobbningsforskningen används termen mobbning som en 
samlingsbeteckning för icke-önskvärda beteenden som ”utfrysning, 
våldshandlingar, förödmjukelser, trakasserier, verbala hot, utpressning, 
retningar, ryktesspridning, ofrivillig inlåsning, stöld, förstörelse av 
egendom”. Det finns dock en snävare definition, än ”icke önskvärda 
beteenden”, som beskriver mobbning som ett ojämnt maktförhållande där en 
individ är mobbad när denne, utan provokativa inslag, upprepade gånger och 
över en längre tid utsätts för andras avsiktliga försök att såra eller skada 
genom utanförskap, psykiska eller fysiska övergrepp. Det är också denna, 
tämligen gemensamma uppfattningen om, definitionen av mobbning som 
främst används inom skolmobbningsforskningen. Även om avvikelser, 
oftast i form av språkliga omformuleringar, förekommer finns det alltså 
flera gemensamma drag.113 Det handlar dels om att det finns en förövare 
som utför negativa handlingar mot en därmed utsatt person. De negativa 
handlingarna ska vidare ske upprepade gånger under en längre tidsperiod. 
Det framkommer dock inte hur många gånger handlingarna måste upprepas 
eller under hur lång tid de måste ske. Vidare finns överensstämmelse i att en 
mobbningsituation består av en eller flera förövare som är starkare än den 
enskilt utsatte. Enligt vissa forskare114 räcker det dock att förövaren 
uppfattas vara starkare och det krävs således inte att han är starkare i någon 
absolut mening. Vidare måste det enligt vissa forskare115 ihågkommas att 
negativa handlingar mellan jämnstarka individer inte betraktas som 
mobbning, även om det sker upprepade gånger och under en längre tid. 
Anledningen till detta är att mobbning måste separeras från rivalitet och 
konkurrens. Det sista gemensamma draget är att förövaren utför de negativa 
handlingarna avsiktligen med intentionen att skada den utsatte.116 Den som 
främst gett prägel på forskningen och definieringen av mobbningbegreppet 
är Dan Olweus117. Enligt honom är förekomsten av retande på ett 
vänskapligt och lekfullt sätt, ett vanligt inslag i vardagen hos barn och 
elever. Detta övergår dock till att vara mobbning om retandet upprepas och 
fortsätter trots att den utsatte ger tydliga tecken på att denne blivit illa berörs 
eller ogillar situationen.118

 
I allmänt språkbruk beskrivs mobbning som all kränkande behandling 
mellan barn och elever och mellan lärare och elever i skolan. Den vanligaste 
beskrivningen är när någon upprepade gånger eller under en viss tid utsätts 
för negativa handlingar från en eller flera elever. När ”en elev medvetet och 

                                                 
113 Eriksson, m.fl., ”Skolan – en arena för mobbning – en forskningsöversikt och diskussion 
kring mobbning i skolan”, s. 26-27. 
114 Se bl.a. Batsche,G.,M,Knoff H.,M (1994), ”Bullies and their victims: understanding a 
pervasive problem in the schools. School Psychology Review, 23, 165-174. 
115 Se bl.a. Kaltiala Heino. Se vidare Kaltiala Heino, R, m.fl., ”Bulling at school – an 
indicator of adolescents at risk for mental disorders”, Journal of Adolescence, 23, (6), 
(2000), s. 661-674. 
116 Eriksson, m.fl., ”Skolan – en arena för mobbning – en forskningsöversikt och diskussion 
kring mobbning i skolan”, s. 28-33. 
117 Professor vid Universitetet i Bergen, Norge. 
118 Prop. 2005/06:38, s. 102. 
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med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga”119 en annan elev obehag eller 
skada är detta att betrakta som en negativ handling. Det kan röra sig om 
handlingar som sker verbalt eller med fysisk kontakt, grimaser, elaka gester, 
ryktesspridning eller avsiktlig uteslutning någon ur en grupp. Huruvida den 
som deltar i mobbningen är medveten om hur den mobbade uppfattar 
mobbningen eller inte, anges i propositionen att graden av medvetenhet kan 
vara olika men att flertalet förstår att behandlingen uppfattas som obehaglig 
och plågsam. Vidare är en kränkning som sker en gång inte att betrakta som 
mobbning men den kan likväl vara att betrakta som annan kränkande 
behandling och därmed ge rätt till skadestånd enligt BEL.120  
 
I propositionen anges att annan kränkande behandling exempelvis kan ha 
sin grund i att någon är överviktig, har viss hårfärg eller är en ”plugghäst”. 
Kränkningen kan även ske utan koppling till någons egenskap såsom att 
någon på ett icke verbalt sätt uttrycker missnöje genom att knuffa, rycka i 
håret eller sätta krokben för någon. Många av de handlingar som faller inom 
begreppet annan kränkande behandling kan med sannolikhet även bedömas 
som brottsliga gärningar, såsom ofredande, olaga hot och misshandel.121

 
Det ska vidare vara fråga om märkbara och tydliga kränkningar och i 
propositionen anges följande: ”Till skillnad från trakasserifallen måste det i 
dessa fall stå klart för den som utsätter någon för sådan kränkande 
behandling att han eller hon kränker personen i fråga. Eftersom det i dessa 
fall inte finns någon klart skyddad kategori måste det barn eller den elev 
som känner sig illa behandlad, såvida det inte är uppenbart att beteendet är 
kränkande, göra klart för den som beter sig illa att han eller hon känner sig 
kränkt av dennes uppträdande.”122 Det konstateras i propositionen att det 
inte är möjligt att göra en fullkomligt strikt gränsdragning mellan annan 
kränkande behandling och trakasserier. Ur elevens perspektiv bör det 
avgörande vara om denne utsatts för kränkande behandling och inte 
huruvida den kränkande behandlingen är att definiera som diskriminering 
eller annan kränkande behandling. Detta är också en av anledningarna till att 
sådan kränkande behandling som mobbning bör omfattas av BEL.123

 

5.2.2.1 Beslut från BEO och dom från TR 
För den elev som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling och vill 
föra talan om skadestånd är det betydelsefullt att denne får sakkunnig hjälp i 
ärendet. Vad gäller annan kränkande behandling har BEO rätt att föra 
elevens talan i domstol.124 Nedan följer ett mål125 om annan kränkande 
                                                 
119 Prop. 2005/06:38, s. 102. 
120 Prop. 2005/06:38, s. 102. 
121 Prop. 2005/06:38, s. 137-138. 
122 Prop. 2005/06:38, s. 137. 
123 Prop. 2005/06:38, s. 103. 
124 Prop. 2005/06:38, s. 119. 
125 Mål nr T 5528-06. Vid tiden för denna uppsats inlämnande har BEO stämt ytterligare en 
huvudman, nämligen Gotlands kommun efter att de inte accepterat BEO:s skadeståndskrav 
om 40 000 kronor. För mer information se, http://www.skolverket.se/sb/d/1912/a/10127 
samt http://www.skolverket.se/sb/d/1935/a/11713 (2008-05-20). 
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behandling, enligt 13 § BEL, som har behandlats av BEO och som upptagits 
av TR.  
 
I juni 2006 inkom en anmälan till BEO som uppgav att eleven A, i årskurs 6 
vid Grundstensskolan i Uppsala, utsatts för kränkande behandling av sin 
slöjdlärare under en pågående lektion. Läraren hade sagt till A att inte tugga 
tuggummi under lektionstid varpå denne slängde tuggummit. Läraren fick 
senare under lektionen ett vredesutbrott på A då han lekte med den 
dammsugare som är avsedd att suga upp sågspån med. Läraren tog 
spånsugen från A och tryckte ner ansiktet hårt i bordet samt förde spånsugen 
mot eleven A:s huvud, ansikte och mun. Ganska snabbt insåg läraren sitt 
misstag och släppte A fri som omedelbart lämnade klassrummet. BEO 
bedömde händelsen som förnedrande och kränkande för A och denne 
bedömdes därmed ha utsatts för annan kränkande behandling i lagens 
mening. Huvudmannen medgav att A utsatts för sådan behandling och har 
således brutit mot sina skyldigheter enligt 13 § BEL. Med anledning av 
händelsen beslutade BEO att framställa skadeståndskrav gentemot Uppsala 
kommun som är att anse som huvudman i fallet.126  
 
Då huvudmannen medgett att det skett ett åsidosättande av 13 § BEL och att 
de svarade härför kom framställandet av skadeståndskrav gentemot dem inte 
att handla om skyldigheterna enligt lagen utan om bestämmande av 
skadeståndets belopp. Mer om skadeståndets beräkning och utfallet vad 
gäller skadeståndets belopp i fallet hänvisas till avsnitt 7.2.  
 

5.2.2.2 Kommentar 
Annan kränkande behandling anges vara all sådan kränkande behandling 
som inte är att anse som trakasserier. Det finns alltså inget samband till 
någon av diskrimineringsgrunderna. Detta är naturligtvis mycket positivt för 
eleven då lagen får ett mycket stort tillämpningsområde och alla former av 
kränkningar fångas upp. Enligt min uppfattning kan annan kränkande 
behandling i stort sett delas in i mobbning och icke-mobbning.  
 
Vad gäller mobbning ska det alltså handla om negativa handlingar som 
upprepas eller utförs under lång tid. Det har angivits ett flertal exempel på 
vad negativa handlingar kan vara, men frågan om, för vem handlingarna ska 
anses vara negativa har varken analyserats eller besvarats. Ska handlingarna 
objektivt sett vara negativa eller är det eleven själv som bedömer huruvida 
behandlingen är att anse som kränkande? Vid bedömningen om trakasserier 
föreligger, har jag ovan konstaterat att det, är eleven själv som avgör om 
denne känner sig kränkt eller inte och att eleven själv därmed också 
bestämmer om sin värdighet har kränkts eller inte. Jag menar att detta även 
torde vara utgångspunkten vid bedömningen om annan kränkande 
behandling förekommit eller inte. Det finns, enligt mig, ingenting som tyder 
på att bedömningen skulle utgå från vad som allmänhet anses vara 

                                                 
126 BEO:s beslut 2006-10-17, Dnr 2006:1873. 
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kränkande varför frågan får besvaras med ledning från bedömningen 
avseende trakasserier.  
 
Vidare krävs ett upprepande vilket jag tolkar som att de negativa 
handlingarna ska ha förkommit mer än två gånger, kanske också fler än tre 
gånger. Med tanke på kravet att handlingarna ska ha föregåtts under lång tid 
är det kanske ännu mer troligt att handlingarna ska ha upprepats vid ännu 
fler tillfällen. Härvid uppkommer också frågan om hur lång tid som är 
tillräcklig tid? När jag funderar på dessa frågor ter det sig naturligt att det 
inte uppställts några specifika gränser för vare sig upprepningar eller en viss 
tidsperiod. Omständigheterna i det enskilda fallet torde vara avgörande 
liksom den utsattes egen uppfattning. För denna uppsats syfte spelar det 
heller inte heller någon större roll huruvida definitionen av mobbning är 
uppfylld eller inte eftersom det avgörande inte är att definiera handlingarna 
som mobbning utan som annan kränkande behandling. Huvudsaken för 
eleven är att det, i vart fall, kan konstateras att denne utsatts för annan 
kränkande behandling. Om den kränkande behandlingen har pågått under 
lång tid eller vid ett flertal gånger torde detta, enligt min mening, vara 
försvårande omständigheter vid bedömningen om rätten till skadestånd samt 
vid beräkningen av beloppets storlek. 
 
De negativa handlingarna ska vidare utföras ”medvetet och med avsikt” att 
tillfoga eller försöka tillfoga skada. Frågan är här vad som menas med 
medvetet och avsiktligt. Föreligger någon skillnad mellan att medvetet och 
avsiktligt utföra kränkande handlingar? Troligen syftar detta på att 
förövaren ska vara medveten om att denne utför negativa handlingar samt 
vara medveten om att han eller hon utför dem avsiktligen. Frågan är dock 
hur vanligt förekommande det är att någon omedvetet och/eller oavsiktligen 
kränker någon. Det anges dock, såsom ovan beskrivits, att även om graden 
av medvetande kan variera föreligger någon form av medvetenhet. Detta är 
också min uppfattning. Även om förövaren inte uttryckligen har avsikten att 
skada någon måste denne ändå anses vara medveten om att skada, i form av 
exempelvis obehag, inträffar. Därmed handlar denne också avsiktligen. 
 
Vad gäller de handlingar som inte är att betrakta som mobbning, kan dessa 
likväl utgöra annan kränkande behandling. Skillnaden torde ligga i 
förekomsten av upprepade handlingar. Uppsala-fallet, som var en 
engångshandling utförd under en mycket begränsad stund, måste anses 
behandla en sådan situation. För att det ska vara fråga om annan kränkande 
behandling över huvudtaget är det avgörande om elevens värdighet kränkts. 
Vad gäller detta resonemang hänvisas till avsnitt 5.2.1.6. 
 
Uppsala-fallet får vidare anses behandla ett fall av icke-mobbning, och 
därmed också annan kränkande behandling. Det handlar visserligen om en 
situation där huvudmannens personal kränker en elev och inte om elever 
som kränker varandra. Fallet är ändock intressant, för denna uppsats, av den 
anledningen att en uppfattning om vad icke-mobbning kan tänkas utgöra 
visas. Det är även intressant för inställningen till skadeståndsbeloppets 
storlek, vilket redovisas för i avsnitt 7.  
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Avseende kravet på märkbara och tydliga kränkningar vid annan kränkande 
behandling menar jag att propositionen är otydlig. Angående annan 
kränkande behandling anges det att ”till skillnad från trakasserifallen måste 
det i dessa fall stå klart för den som utsätter någon för sådan kränkande 
behandling att han eller hon kränker personen i fråga”. Jag ställer mig dock 
frågande till om det verkligen finns någon skillnad. Enligt min mening får 
det nämligen, både vid trakasserier och vid annan kränkande behandling, 
anses gälla att förövaren ska ha insikt om att denne kränker någon samt att 
den utsatte i vissa icke-uppenbara fall klargör för förövaren att denne känner 
sig kränkt. Vid bedömningen om märkbara och tydliga kränkningar 
förekommit torde elevens egen uppfattning vara utgångspunkten. 
 

5.3 Aktiva åtgärder 

5.3.1 Förebygga och förhindra 
”Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall 
vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 
trakasserier och annan kränkande behandling”.127

 
Det är huvudmannens allmänna skyldighet att motverka all kränkande 
behandling av barn och elever som beskrivs i bestämmelsen ovan. En 
liknande men mer övergripande bestämmelse finns i 1 kapitlet 2 § 3 stycket 
SkolL. Det anges i propositionen att det med förebyggande åtgärder kan 
handla om att såväl rektor som annan personal ska vara uppmärksamma på 
den jargong och det beteendemönster som råder mellan eleverna liksom att 
ordna miljön på skolan så att den inte inbjuder till missförhållanden. Det 
beskrivs inte mer utförligt vad som krävs för att anses vara förebyggande 
och förhindrande åtgärder utan detta sägs till stor del vara beroende av de 
föreliggande omständigheterna i det enskilda fallet. Till exempel har 
elevernas ålder, möjligheten att kontrollera deras handlingar, i den mån 
kränkningarna kan förutses samt om de kan väntas bli allvarliga eller inte 
betydelse. Skolförfattningar, läroplaner, allmänna råd från skolverket och 
myndigheten för skolutveckling samt arbetsmiljölagstiftningen anger de 
befogenheter som gäller inom verksamheten.128 En del av det förebyggande 
arbetet kan vara att förändra människors attityder och normer och öka deras 
medvetenhet om förekomsten och kunskapen om alla former av kränkande 
behandling. Detta är också ett sätt att arbeta för människors rättigheter och 
lika värde. Det är även viktigt, precis som inom arbetslivet och högskolan, 
att alla verksamhetsformer inom skolan aktivt och målinriktat arbetar för att 
bekämpa intolerans, fördomsfullhet och diskriminering.129  
 

                                                 
127 7 § BEL 
128 Prop. 2005/06:38, s. 140. 
129 Prop. 2005/06:38, s. 87. 
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I en publikation, presenterad av Skolverket framhävs vissa specifika 
åtgärder som kan vidtas för att förebygga mobbning. Skolan bör ha en 
handlingsplan som bland annat kan baseras på insamlade data som bygger 
på elevernas, men också föräldrarnas, erfarenheter av förekomsten om 
mobbning, reaktioner av mobbning, effekter på den som utsätts, varifrån 
mobbningen kommer samt hur den bör förhindras. Det är minst lika viktigt 
att personalen tillfrågas så att deras syn på mobbning framkommer. Det kan 
handla om att klarlägga hur personalen faktiskt agerar vid mobbning och 
vad de gör eller tycker borde göras för att hindra dess förekomst. Det 
påpekas också att läraren har en god chans att kunna påverka förekomsten 
av mobbning. Bland annat ska läraren tydligt visa att mobbning inte 
accepteras, ta elever som ber om hjälp på allvar och veta hur den ska agera 
och uppmuntra eleverna att aktivt ta avstånd mot mobbning genom 
exempelvis diskussioner.130  
 

5.3.2 Utreda och handla 
”Om huvudmannen för verksamheten, rektor eller någon med motsvarande 
ledningsfunktion eller annan personal får kännedom om att ett barn eller en 
elev i verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan 
kränkande behandling i samband med att verksamheten genomförs, skall 
huvudmannen eller den huvudmannen bestämmer utreda omständigheterna 
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra fortsatta trakasserier eller annan kränkande behandling.”131

 
I bestämmelsen anges en handlingsplikt för all personal inom verksamheten 
som får kännedom om förekomsten av trakasserier eller annan kränkande 
behandling. Utredningsskyldigheten liksom skyldigheten att hindra fortsatt 
förekomst föreligger oavsett om en anmälan inkommit eller om 
informationen framkommit på något annat sätt. Huvudmannens närmare 
åligganden förklaras inte i lagtexten. Propositionen anger dock att 
utredningsskyldigheten föreligger så fort kränkningarna på något vis 
kommit till skolans kännedom och att utredningen då ska ske så skyndsamt 
som möjligt. Hur omfattande utredningen ska vara beror på situationen. Det 
är dock endast vid bagatellartade händelser som en utredning bestående av 
endast ett par få frågor för att utreda händelsen kan anses vara tillräcklig. I 
de mer komplicerade fallen kan utredningsskyldigheten vara betydligt mer 
långtgående och omfatta flera barn, elever och personal.132  
 
När väl en utredning gjorts och kränkande behandling kan konstateras ska 
arbetet istället inriktas på att förhindra fortsatta kränkningar. Arbetet ska 
präglas av en nolltolerans mot kränkningar, men styrs först och främst av 
förordningarnas angivna disciplinära åtgärder. Ofta handlar arbetet också 
om allmänna åtgärder för att förbättra miljön i skolan och inställningarna 
                                                 
130 Eriksson, m.fl., ”Skolan – en arena för mobbning – en forskningsöversikt och diskussion 
kring mobbning i skolan”, s. 91-93. 
131 8 § BEL. 
132 Prop. 2005/06:38, s. 140-141. 
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mot varandra. Arbetet får inte endast inriktas på upprepande, återkommande 
och långdragna kränkningar, utan också de tillfälliga kränkningarna måste 
tas på allvar. Ansvaret enligt lagtexten omfattar trakasserier och annan 
kränkande behandling som har samband med verksamhetens genomförande. 
Härmed avses verksamheten i skolan och händelser till och från verksamhet 
baserad på skolverksamhet.133  
 
Regler om disciplinära åtgärder finns i skolformsförordningarna, till 
exempel får åtgärder, i ringa omfattning, vidtas vad gäller skolpliktig elevs 
närvaro i skolan enligt 3 kapitlet 11 § SkolL. Det kan handla om utvisning 
från lektion eller kvarhållande efter skoldagens slut. Det är däremot inte 
tillåtet att stänga av en skolpliktig elev. I motiven till SkolL framhölls att 
problem med störande elever oftast kan lösas med hjälp av samtal med 
eleven och andra metoder som inte har karaktär av disciplinära åtgärder. I 
utredningen att en elev som uppträder olämpligt eller gör sig skyldig till en 
mindre förseelse ska uppmanas upphöra och ändra sitt beteende. Skulle 
detta inte hjälpa ska elevens vårdnadshavare kontaktas och om inte detta 
heller ger resultat ska händelsen anmälas till rektorn och frågan ska 
behandlas under elevvårdskonferensen. I sista hand ska styrelsen för 
utbildningen kontaktas vilka måste överväga en lämplig åtgärd.134  
 

5.3.3 Kommentarer 

5.3.3.1 Inledande kommentarer 
Bestämmelserna handlar om trakasserier och annan kränkande behandling, 
vilket definieras i avsnitt 5.1.2. Huruvida det ena eller det andra föreligger 
torde avgöras om kravet på samband till någon av diskrimineringsgrunderna 
är för handen. Frågan är hur denna bedömning går till. Om kränkande 
behandling överhuvudtaget förekommit torde bedömas utifrån den utsattes 
perspektiv. Känner denne sig illa till mods eller att behandlingen på något 
annat sätt påverkar denne negativt torde kränkande behandling kunna 
fastslås. Om denna är att se som trakasserier eller annan kränkande 
behandling är alltså beroende på om ett samband kan visas eller inte. Detta 
är en fråga rörande bevisningens problematik vilken jag häri inte ska 
behandla.  
 
Efter att ha studerat såväl 7 § som 8 § BEL uppstår vissa frågor. I 8 § BEL 
finns ett krav på att den kränkande behandlingen skett i samband med 
verksamhetens utförande medan något sådant krav inte uppställs i 7 § BEL. 
En annan skillnad är att 8 § BEL gäller till förmån för elever i 
verksamheten, vilket redan har kommenterats i avsnitt 4. 8 § BEL är alltså 
enligt lagtexten inriktad på verksamheten och vad som händer i samband 
därmed. Frågan är om lagstiftaren härvid har haft en avsikt att skilja 
bestämmelserna åt. Varför har lagstiftaren intagit denna begräsning endast i 
8 § BEL och inte också i 7 § BEL? Det torde egentligen vara självklart att 
                                                 
133 Prop. 2005/06:38, s. 141-142. 
134 SOU 2004:50, s. 72-73. 
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det ska handla om kränkande handlingar i samband med verksamheten. 
Detta framgår enligt min mening redan av lagens tillämpningsområde. Min 
avsikt är dock inte att på något vis att ställa bestämmelserna mot varandra 
men det är likväl uppseendeväckande att bestämmelserna, som ändå måste 
vara tänkta att följa varandra, till synes har olika tillämpningsområden.  
 
Vidare menar jag att det finns likheter mellan bestämmelserna och det i 
avsnitt 2.2. presenterade Johanna-fallet. HD uttrycker det som idag är befäst 
i lagtexten, nämligen ”vad som rimligen kunnat begäras”. HD konstaterade i 
målet att det avgörande inte var vilka resultat som åtgärderna medfört utan 
att det avgörande istället var att åtgärder vidtagits. Nästa steg i bedömningen 
var om åtgärderna som vidtagits var rimliga och tillräckliga. Samma sak 
torde vara fallet enligt BEL även om det häri uttrycks att det ska handla om 
åtgärder som ”skäligen kan krävas”. Detta menar jag inte utgör någon 
skillnad utan är endast en fråga om ordval. Vilka åtgärder det ska handla om 
är enligt mig konkreta åtgärder, dels på gruppnivå och dels på individnivå. 
Om arbetet endast inriktas på individnivå är det den utsatte som ytterligare 
en gång blir utsatt och tar man endast på gruppnivå glöms den kränkte bort.  
 

5.3.3.2 Kommentar till 7 § 
Det är den allmänna skyldigheten att motverka kränkande behandling som 
behandlas i 7§ BEL. Vad som närmare avses med att motverka anges inte 
mer än att det handlar om förebyggande och förhindrande åtgärder. Det 
anges inte heller närmare vilka krav som egentligen ställs på huvudmannen 
eller den som denne bestämmer. Att vara uppmärksam på jargong och 
stämning menar jag är ett nästan löjeväckande exempel på åtgärd som kan 
förebygga och förhindra kränkande behandling. Speciellt då huvudmannens 
agerande, eller icke agerande, kan leda till ett, kanske omfattande, 
skadeståndsansvar. Däremot är det en viktig åtgärd i sig sedd tillsammans 
med ytterligare åtgärder. Ett ytterligare exempel på åtgärd är att miljön på 
skolan ska utformad så att den inte inbjuder till missförhållanden. Vilken 
miljö eller hur en utformning av miljön kan se ut för att missförhållanden 
inte ska uppstå framkommer dock inte.  
 
I förarbetena anges inte exempel på specifika och konkreta åtgärder varför 
jag menar att det är svårt, om nästan omöjligt, för huvudmannen att veta vad 
som förväntas av honom. Det torde alltså vara upp till huvudmannen att 
förvärva kunskap om hur detta arbete utförs på bästa sätt. Det ställs därmed 
stora krav på skolan varför det är extra viktigt att det ständigt förs 
diskussioner om kränkande behandling. Det är inte ett arbete som kan 
avslutas lika tvärt som det kan påbörjas utan det handlar här om ett arbete 
som måste följa vardagen i skolan. Vad som kan konstateras är att det krävs 
att det generella arbetet och de kontinuerliga åtgärderna för att hindra 
förekomsten av kränkande behandling kompletteras med de minst lika 
viktiga punktinsatserna för speciella behov och speciella situationer. På 
förslag från mig kan det generella arbetet handla om att upprätta ”anti-
mobbning-kontrakt” med eleverna, utarbeta en grupp av elever som utgör 
faddrar eller som är personalens hjälpande hand att uppmärksamma 
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kränkande situationer, förlägga lekplatsen till mitten av skolgården istället 
för ett hörn, ta bort områden som ligger gömt bakom skolbyggnader, införa 
lärare som rastvakter, organisera skolarbetet så att ingen riskerar att hamna 
utanför en grupp eller bli vald sist till fotbollslaget på idrottslektionen. Jag 
menar också att det förebyggande och förhindrande arbetet måste fortgå 
även om kränkande behandling konstaterats. Att åtgärda den kränktes 
situation snabbt är också att förhindra att den fortsätter eller kulminerar och 
inte bara upphör för att sedan träffa någon annan.  
 
I den publikation från skolverket som jag ovan återgivit framhålls ett par 
viktiga åtgärder som jag tror är effektiva metoder i arbetet mot mobbning. 
De kan tyckas enkla och min kritik riktas mot lagstiftarens oförmåga att 
exemplifiera just sådana enkla åtgärder som leder huvudmannen på rätt väg 
i arbetet mot kränkande behandling. Jag menar inte att det ska handla om en 
uttömmande lista på åtgärder som krävs för att huvudmannen ska 
undkomma skadeståndsansvar utan om vägledande exempel. 
 
Vid studerandet av endast lagtexten framgår det att huvudmannen eller den 
som denne bestämmer ska vidta förebyggande och förhindrande åtgärder. 
Detta torde betyda att allt förebyggande arbete först och främst ska komma 
från huvudmannen, det vill säga kommunen eller den juridiska personen. 
Härvid framkommer det teoretiska problemet om vem det egentligen är. 
Vem ska ta initiativet till åtgärdernas vidtagande? Innebär det att personal 
som inte fått riktlinjer från huvudmannen inte behöver vara uppmärksam på 
jargongen? Och vad menas egentligen med ”den som huvudmannen 
bestämmer”? Krävs härvid ett speciellt utpekande? Som sagt verkar detta 
vara ett högst teoretiskt problem då det enligt förarbetena framgår att detta 
gäller all personal vilket också torde vara det mest rimliga. Att även 
personal ska vidta åtgärder och att de därmed är utpekade att göra detta 
menar jag ligger redan i deras roll som personal på skolan. 
 

5.3.3.3 Kommentar till 8 § 
Det anges att utredningen ska göras skyndsamt men vilken tidsrymd som 
avses härmed framkommer inte. Det borde betyda att så fort någon ur 
personalen får reda på något som är kränkande ska detta utredas. En kontakt 
med eleven ska, om möjligt, skapas omedelbart. Härvid uppkommer frågan 
om vilka händelser som ska utredas. Det sägs att utredningsskyldigheten 
gäller även om det verkar handla om bagateller. Det torde betyda att så fort 
en antydan om kränkande behandling, även om den ger sken av att inte vara 
negativ för eleven, ska utredas. Utredningen behöver som framkommit inte 
alltid vara av väldig omfattning utan det är beroende på situationen. Jag 
menar att denna bestämmelse är en av de viktigaste i hela lagstiftningen för 
att skapa ett långsiktigt välbefinnande för alla elever på skolan. Att 
dokumentera den utredning och åtgärder som vidtas torde vara oerhört 
viktigt för att konstatera vad som gjorts och om det sker någon utveckling. 
Dokumentationen torde också vara viktig för att, vid en eventuell tvist, visa 
att utredning skett och att den skett skyndsamt. Detta är dock en fråga om 
bevisning, vilken faller utanför denna uppsats.  
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Vad gäller handlingsplikten menar jag att det också här är svårt för 
huvudmannen att veta vilka krav som förväntas uppfylla. Det verkar vara 
upp till varje skola att bedöma i det enskilda fallet. Det krav som uppställs i 
lagtexten är att de åtgärder som skäligen kan krävas ska vidtas. Detta torde 
då också vara beroende på vem som är huvudman. Är det skäligt att kräva 
ekonomiskt krävbara åtgärder av en mindre och ekonomiskt beroende 
huvudman? Om svaret härvid är nej uppkommer frågan om det är rättssäkert 
att ha en befäst skyldighet i lag som kan vara beroende på huvudmannens 
ekonomiska situation. Det är heller inte rättvist gentemot eleverna.  
 
Det måste inte alltid vara samma person som först får kännedom om att 
kränkande behandling förekommit som sedan utreder händelsen samt vidtar 
åtgärder. Enligt lagtexten ankommer detta på huvudmannen eller den som 
huvudmannen bestämmer. Detta betyder att huvudmannen ska informeras 
och ett beslut ska fattas om vem som ska handla. Detta medför att 
utredningen inte sker skyndsamt varför jag menar att det är viktigt att 
huvudmannen har väl utarbetade riktlinjer om vad som gäller. Exempelvis 
att klassföreståndaren för den utsatte ska informeras och att ansvaret ligger 
hos denne. Anledningen till att jag menar att det är den utsattes 
klassföreståndare som ska utreda förekomsten och lämpliga åtgärder är att 
denne troligen har bäst kontakt och kännedom om den ifrågavarande eleven. 
Annan personal ska givetvis också informeras och delta i arbetet att vidta 
åtgärder. 
 

5.3.4 Beslut från BEO 

5.3.4.1 Allmännt 
Enligt 16 § BEL ska skolverket sköta tillsynen av lagen och hjälpa barn och 
elever i ärenden som gäller trakasserier och annan kränkande behandling. 
Härför inrättades barn- och elevombudet för likabehandling.135 Hit kan 
elever vända sig till för att få hjälp. BEO skickar i sin tur en anmälan till 
skolan som får redogöra för sin version om vad som hänt. Anmälaren får ta 
del av skolans version och komma med synpunkter. Efter detta fattar BEO 
ett beslut som eventuellt innefattar ett beslut om skadeståndsanspråk.136 
Nedan följer de beslut från BEO som hitintills har avslutats137 och resulterat 

                                                 
135 Prop. 2005/06:38, s. 117. 
136 ”Vem kan vända sig till BEO?”. 
137 Vid inlämnandet av denna uppsats har dock ytterligare tre ärenden avslutats. För mer 
information, se ”Skadestånd till kränkt elev i Piteå kommun” (25 000 kronor), ”Skadestånd 
till två elever i Stockholms stad” (sammanlagt 80 000 kronor), ”Skellefteå kommun har 
betalat Barn- och elevombudets skadeståndskrav till elev” (50 000 kronor). Nyhetsarkiv, 
period 2008-05, tillgängliga på: 
http://www.skolverket.se/sb/d/1900;jsessionid=8ED36F3954869A6CD8850C8A7CEFFE5
B, (2008-05-20).  Se även särskilt om de tre fallen: 
http://www.skolverket.se/sb/d/1912/a/11769 (2008-05-20), 
http://www.skolverket.se/sb/d/1912/a/10126;jsessionid=8ED36F3954869A6CD8850C8A7
CEFFE5B, (2008-05-20), 
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i ett utbetalat skadestånd till eleven och som alla behandlar huvudmannens 
skyldigheter främst enligt 7 och 8 §§ BEL. 
 

5.3.4.2 Stockholms-fallet 
Mamman till sonen S, elev vid Hamnskolan i Stockholms kommun, 
anmälde 25 april 2006 att S blivit utsatt för kränkande behandling. S hade 
vid ett flertal tillfällen blivit slagen med tillhyggen som järnrör, träkäppar, 
träplankor och pinnar men även sparkad och hotad. Handlingarna utfördes 
främst av klasskamraten T men även av A, vilka resulterade i att S inte 
längre ville leva, vilket han berättade för sin lärare. Han fick yrsel, magont, 
illamående, huvudvärk och sömnsvårigheter. I slutet av vårterminen 2006 
stannade S hemma då modern ansåg att skolan inte kunde skydda S från den 
kränkande behandlingen. Skolan har vidtagit konkreta åtgärder i form av en 
lärares tillrättavisande av en elev och en annan elev fråntogs en pinne av en 
uppmärksam lärare.  
 
BEO konstaterade att S, genom upprepade sparkar, slag och hot, blivit utsatt 
för annan kränkande behandling i lagens mening. Personalen vid skolan var 
medveten om A och T:s beteende och i vart fall känt till två av tillfällena då 
S blivit utsatt för behandlingen. Huvudmannen ansågs ha brustit i sin 
utredningsskyldighet då ingen utredning om någon av händelserna 
framlagts. Förutom en tillrättavisning av A och T samt ett allmänt 
engagemang har inte några andra åtgärder vidtagits för att förhindra fortsatta 
kränkningar. Det hade exempelvis inte, framkommit att det, diskuterats 
några disciplinära åtgärder enligt 6 kapitlet GskF eller skett ingripanden för 
att hindra och avbryta fortsatta kränkningar. Det åtgärdsarbete som 
framkommit kan inte heller anses reflektera den nolltolerans som 
verksamheten bör vara präglad efter. De redovisade åtgärderna kan inte 
anses vara tillräckliga och huvudmannen hade således brustit i sina 
skyldigheter enligt 8 § BEL. BEO ansåg inte heller att kraven i 6 § BEL på 
likabehandlingsplan och dess innehåll var uppfyllda. Detta eftersom planen 
inte kunde uppfyllde de krav som ställs och avsaknaden av en sådan plan 
kan ha bidragit till det bristande arbetet mot kränkningar.  
 
Med anledning av anmälan och BEO:s utredning beslutades att ett 
skadeståndskrav gentemot huvudmannen för Hamnskolan skulle 
framställas.138 BEO begärde med stöd av 15, 6 och 8 §§ BEL, att 
huvudmannen för Hamnskolan skulle utge skadestånd för kränkning med 
50 000 kronor.139 Målet har avslutats och parterna slöt efter förlikning en 
överenskommelse om ett okänt belopp.140

 

                                                                                                                            
http://www.skolverket.se/sb/d/1912/a/11342;jsessionid=8ED36F3954869A6CD8850C8A7
CEFFE5B, (2008-05-20). 
138 BEO:s beslut 2006-09-14, Dnr 56-2006:1454. 
139 BEO:s skadeståndskrav, Dnr 56-2006:1454. 
140 Engström, Annika, ”Rekordsumma till mobbad”. 
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5.3.4.3 Tyresö-fallet 
Den 8 maj 2006 inkom en anmälan till BEO där anmälarnas son X uppgavs 
ha blivit utsatt för kränkande behandling av andra elever vid en skola i 
Tyresö kommun. Eleven X började i årskurs 6 på Dalskolan i Tyresö 
kommun 2003. Skolan var medveten om att eleven känt sig kränkt och 
utfrusen sedan dennes skolstart och hade fortlöpande fått signaler härom. 
BEO menade att det generellt måste ställas höga krav på skolan att vidta 
sådana åtgärder enligt 7 § BEL för att förebygga och förhindra kränkande 
behandling i skolan och bedömde att Dalskolan brustit i detta avseende på 
grund av avsaknaden av systematiska och återkommande kartläggningar av 
X:s skolsituation. BEO bedömde vidare att det fanns brister i skolans 
likabehandlingsplan, som enligt 6 § BEL ska finnas i varje enskild 
verksamhet, då endast innehåll översiktliga rutiner och olika 
kommunikationsvägar i händelse av förekomsten av kränkande behandling 
vilket bidrog till att skolan inte kommit till rätta med X:s situation. Skolan 
hade inte heller uppfyllt sin skyldighet enligt 8 § BEL att utreda uppgifterna 
om förekomsten av kränkande behandling och att vidta åtgärder som 
skäligen kunnat krävas för att förhindra fortsatt kränkning. Skolan hade 
uppmärksammat problemen och deras fortgång men hade endast vidtagit 
konkreta åtgärder som att kuratorn pratat med vissa utpekade elever, att 
rektorn pratat med berörda elever och samtliga pojkar i X:s klass och vid 
dessa samtal föreslagit att pojkarna skulle ta ”lite extra hänsyn till X”, samt 
att rektorn beslutat om särskild undervisning.  
 
BEO fann att huvudmannen, Tyresö kommun, brutit mot lagens 6, 7 och 8 
§§ BEL och beslutade att framställa ett skadeståndskrav gentemot 
huvudmannen.141 BEO begärde i sin framställan ett skadeståndsbelopp, 
enligt 15 § BEL, om 65 000 kronor.142 Skadeståndskravet accepterades 
sedermera av Tyresö kommun som meddelade att kommunen skulle arbeta 
vidare för att förhindra eventuella kränkningar i framtiden samt att en ny 
organisation skulle inrättas som tydliggör ansvar och rutiner.143

 

5.3.4.4 Norrköpings-fallet 
Ett föräldrapar uppgav i en anmälan till BEO den 15 augusti 2006 att deras 
son C utsatts för kränkande behandling vid Lindöskolan i Norrköpings 
kommun och att skolan inte samverkat med föräldrarna. I anmälan angavs 
att skolan förhört C om dennes hemförhållanden och att skolan, i mars 2006, 
gjort en anmälan till socialtjänsten, utan saklig grund, härom. I anmälan till 
socialtjänsten angavs att C känt sig mobbad för sin övervikt, att han ofta var 
aggressiv och använde fysiskt våld när han blev provocerad, vilket C också 
kom att bli retad för. Föräldrarna uppgav att sonen redan under årskurs ett, 
det vill säga läsåret 2002/2003, försökte uppmärksamma skolan på att han 
blev mobbad i skolan men fick till svar att det inte handlade om mobbning 
utan om att C var utåtagerande och själv skapade sin situation. Ytterligare 

                                                 
141 BEO:s beslut 2007-10-11, Dnr 55-2007:2340. 
142 BEO:s skadeståndskrav, Dnr 55-2007:2340. 
143 ”Tyresö kommun betalar skadestånd till elev”. 
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kränkande behandling förekom under hösten 2005 vilket föräldrarna fick 
vetskap om först i samband med anmälan till socialtjänsten. Under 
vårtterminen 2006 inträffade fler konflikter utan att föräldrarna kontaktades 
och i augusti hotades C av en annan äldre elev. Föräldrarna angav att de 
kände sig kränkta av uppgifterna i anmälan till socialtjänsten och att skolans 
beskrivning av C är kränkande för honom. De ställde sig även frågande till 
att skolan inte tagit kontakt och samarbetat med dem. Skolan angav att de 
kände sig tvungna att göra en anmälan till socialtjänsten på grund av de 
uppgifter de hade. Skolan menade att de har tagit C:s uppgifter om 
mobbning på allvar då de fört samtal med såväl klassen som enskilda elever, 
arbetat med kompissamtal och övningar samt genom att vara observant på 
beteenden som kan bedömas som kränkande och ingripit i sådana händelser. 
När behov har funnits hade skolan även kontaktat föräldrarna. Efter anmälan 
till socialtjänsten hade representanter för skolan och föräldrarna träffats för 
att försöka reda ut situationen och för att upprätta ett åtgärdsprogram för C 
inför hösten 2006. Den slutliga versionen av denna innehöll målen att 
hantera konfliktsituationer, se sin roll i konflikter och respektera andra 
människor. Ett av delmålen var att C skulle hämta en vuxen vid de tillfällen 
han blev retad, vilket skulle utvärderas varje vecka. Vid större konflikter 
skulle föräldrarna kontaktas. I utslaget klargör BEO att frågan huruvida 
skolans beslut att göra en anmälan till socialtjänsten angående eleven C:s 
hemsituation har varit korrekt eller inte, inte är ett ärende för BEO. Det 
klargörs även att en sådan anmälan i sig inte utgör en sådan kränkning som 
avses i BEL. Såväl anmälarna som huvudmannen har lämnat uppgifter som 
visar att C blivit retad, provocerad och hotad varför BEO finner att C utsatts 
för annan kränkande behandling såsom avses i lagen. C:s eget aggressiva 
agerande på grund av kränkningarna påverkar inte den bedömningen. 
Skolan har sedan hösten 2005 varit medveten om att C känt sig retad på 
skolan. Skolan har med anledning av detta samtalat med berörda elever och 
har haft olika övningar knutna till ämnet. Något åtgärdsprogram upprättades 
dock aldrig för C och regelbunden kontakt med föräldrarna har heller inte 
skapats. Det åtgärdsprogram som slutligen upprättades under hösten 2006 
innehöll inga konkreta åtgärder för att hindra den kränkande behandlingen 
mot C. Den omständigheten att C själv agerat aggressivt ska inte inverka på 
skyldigheten att vidta åtgärder mot den kränkande behandlingen. Skolan ska 
dock vidta åtgärder för att stoppa även C:s agerande vilket inte heller gjorts. 
Frånvaron av konkreta åtgärder, bristande dokumentation och bristande 
kontakt med föräldrarna innebär enligt BEO att huvudmannen åsidosatt sina 
skyldigheter enligt 8 § BEL, genom att inte ha vidtagit åtgärder som 
skäligen kan krävas för ett hindrande av fortsatta kränkningar. Lindöskolan 
har vidare enligt BEO haft en bristfällig likabehandlingsplan då den inte 
synliggör arbetet mot alla former av diskriminering och den ger inte stöd för 
hur personal och elever ska agera då kränkningar förekommer. Även 
avsaknad av rutiner för uppföljande åtgärder och för dokumentation gör att 
planen inte uppfyller de krav som ställs på planen.  
 
Med anledning av förebringade omständigheter beslutade BEO att 
framställa ett skadeståndskrav gentemot huvudmannen för Lindöskolan, 
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nämligen Norrköpings kommun.144 BEO begärde i sitt framställande av 
skadeståndskrav ett skadeståndsbelopp för kränkning om 25 000 kronor.145

 

5.3.4.5 Färgelanda-fallet 
30 augusti 2006 inkom en anmälan till BEO om att eleven A utsatts för 
kränkande behandling vid Bruksskolan i Färgelandas kommun. A började 
på skolan hösten 2006 och blev från början utsatt för både knuffar och slag 
och blev kallad fula ord. Skolan å sin sida menade att det i detta fall rörde 
sig om ömsesidiga kontakter och inte någon form av mobbning. Det 
medgavs visserligen att A blivit utsatt för främst verbala angrepp, men att 
han inte var ensam om detta utan att andra elever blivit utsatta för samma 
sak. Skolan invände också att A själv angripit andra. BEO menar att 
handlingarna A utsatts för objektivt sett är att anse som kränkande. 
Konflikterna kunde vidare inte anses vara enbart ömsesidiga då A vid 
upprepade tillfällen tillkännagivit att han känt sig kränkt. Omständigheten 
att även andra elever blivit utsatta för samma handling saknar enligt BEO 
betydelse. Handlingarna som A utsatts för, anses utgöra sådan annan 
kränkande behandling som anges i BEL. Bruksskolan har inte haft en 
likabehandlingsplan med innehåll som lagen kräver enligt 6 § BEL och 
personalen på skolan har ej heller fullgjort sin skyldighet vad gäller 
förebyggande arbete enligt 7 § BEL. Inte heller den i 8 § BEL föreskrivna 
utrednings- och handlingsplikten bedöms av BEO i detta fall vara uppfylld. 
I det aktuella fallet har skolan beskrivit ett antal åtgärder som vidtagits och 
som varit inriktat på hela klassens situation. Åtgärderna har alltså vidtagits 
på gruppnivå och inte på individnivå där motsättningarna mellan A och 
andra elever funnits. Samtal med de inblandade har varit den enda åtgärden 
skolan vidtagit på den individuella nivån. Kontakt med föräldrarna har inte 
alltid slutits och åtgärdsprogram har inte upprättats. Att inte vidta åtgärder 
mot kränkningarna på grund av att A själv agerat på liknande sätt är inte 
skäl nog till att inte handla.  Huvudmannen har därmed inte vidtagit vad 
som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta kränkningar och denne 
har således brustit i sina skyldigheter enligt 8 § BEL.146  
 
BEO beslutade att framställa ett skadeståndskrav, om 31 300 kronor varav 
25 000 kronor för kränkning och 6 300 kronor för sveda och värk, mot 
Färgelanda kommun.147 Målet har avslutats och Färgelanda kommun 
betalade den yrkade summan om 31 300 kronor.148

 

5.3.4.6 Malmö-fallet 
Den 24 april 2007 inkom en anmälan till BEO vari modern till sonen A 
uppgav att denne blivit utsatt för kränkande behandling av elever vid 
Sundsbroskolan i Malmö kommun. A började utsättas för verbala 

                                                 
144 BEO:s beslut 2007-02-13 Dnr 56-2006:2277 
145 BEO:s skadeståndskrav, Dnr 56-2006:2277 
146 BEO:s beslut 2007-02-13, Dnr 55-2006:2399. 
147 BEO:s skadeståndskrav, Dnr 55-2006:2399. 
148 Engström, ”Rekordsumma till mobbad”. 
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kränkningar av eleven B under höstterminen 2005 då denne gick i årskurs 
fem. B publicerade även bilder på A på Internet utan dennes tillåtelse. 
Härvid kontaktade modern flera ur skolans personal. Kränkningarna mot A 
fortsatte under vårterminen 2006 och A upplevde sig utfryst av de andra 
eleverna i klassen. Konflikten mellan A och B blev kraftigare och liksom 
utfrysningen fortsatte behandlingen under höstterminen 2006. Under 
vårterminen 2007 samtalade kuratorn med både A och B och anti-
mobbingjouren underrättades. A sökte vid ett tillfälle upp kuratorn men tid 
för samtal fanns just inte vid det tillfället och inte heller senare på grund av 
att A inte kom till inplanerade möten. I början av maj tejpade en annan elev 
vid skolan fast A vid en stolpe på skolgården och drog ned hans luva över 
ansiktet samtidigt som ett femtontal andra elever tittade på. B satt på ett tak 
på en av skolans byggnader och filmade hela händelsen vilken sedan lades 
ut på Internet. A släpptes loss efter cirka två till tre minuter och gick därefter 
hem utan att berätta för någon om vad som hänt. Händelsen inträffade på 
kvällstid under en generalrepetition av skolans musikal. Samma händelse 
upprepade sig den 22 maj under en lunchrast på skolan. Två elever tog tag i 
A med kraftigt våld och tejpade fast honom vid ett träd. A fick tejp över 
munnen och huvudet. Även denna gång betraktades händelsen av flera andra 
elever som fotograferade med mobiltelefoner och liksom efter den förra 
gången lades en film senare ut på Internet. En lärare fick vetskap om 
händelsen via en elev och kom ut på skolgården. Då hade eleverna lossat på 
tejpen. A fick följa med läraren till den biträdande rektorn som informerades 
om vad som hänt. Härefter bad A om att få gå hem vilket beviljades och 
härefter gjorde inte den biträdande rektorn mer.  
 
Utredningen som BEO gjort visar att A utsatts för verbala kränkningar av B 
samt att A varit utfryst i klassen. BEO påpekar att bråk mellan elever kan ge 
sken av att ske på lika villkor men i verkligheten innebära att en av de 
inblandade blir mer utsatt än övriga och därmed kränkt i sin värdighet. Om 
denne då ger klart uttryck att denne känner sig kränkt och illa behandlad 
måste uppträdandet gentemot denne anses som kränkande. BEO menar 
vidare att de två tillfällen A blivit fasttejpad har ägt rum i samband med 
skolverksamheten och A har således blivit utsatt för annan kränkande 
behandling i lagens mening. Enligt utredningen får det antas att personal vid 
skolan redan under höstterminen 2005 har känt till konflikten mellan A och 
B och att A känt sig kränkt av behandlingen. Samtal med de berörda 
parterna kan inte anses vara tillräckliga åtgärder för att stoppa 
kränkningarna om de därefter fortsätter vilket de i detta fall har gjort. BEO 
bedömde att skolan inte gjort en tillräcklig utredning om omständigheterna 
kring den kränkande behandlingen. De åtgärder som skolan har vidtagit har 
inte varit tillräckliga för att kränkningarna skulle upphöra. Skolan befrias 
inte från ansvar i situationen för att A inte riktigt vetat hur han ska hantera 
situationen. BEO påpekar också att det krävs att skolan vidtar alternativa 
lösningar om andra åtgärder inte fungerat eller inte varit möjliga att 
genomföra. Enligt BEO har skolan inte arbetat tillräcklig systematiskt och 
skyndsamt för att stoppa kränkningarna. Vidare har inte andra åtgärder 
vidtagits när de initiala varit otillräckliga. Därmed har skolan inte vidtagit 
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de åtgärder som skäligen kan krävas. Inte heller skolans likabehandlingsplan 
anses av BEO uppfylla de krav som ställs på en sådan.  
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Då BEO ansåg att skolan brustit i sina skyldigheter enligt 6, 7 och 8 §§ BEL 
beslutade han framställa ett skadeståndskrav enligt 15 § BEL gentemot 
Malmö kommun som i detta fall var huvudman för skolan.149 BEO begärde 
skadestånd om 150 000 kronor för kränkning.150 Parterna träffade ungefär 
tre månader senare ett förlikningsavtal där det överenskoms att Malmö 
kommun skulle utbetala 87 500 kronor till A och att tvisten dem emellan 
därmed var slutlig reglerad.151 Detta är det, hittills, högsta belopp som 
utbetalats. BEO säger dock att ”pengar aldrig kan ersätta den kränkning som 
eleven har fått utstå, men det ger en viss kompensation.”152 Vidare tror BEO 
att det höga beloppet kommer att pressa huvudmännen att agera kraftigare 
mot kränkande behandling, vilket också anges vara syftet.153

 

5.3.4.7 Kommentar 
Besluten från BEO behandlar situationer där en eller flera elever kränker en 
annan elev och frågan i samtliga mål är om huvudmannen har uppfyllt de 
krav som ställs enligt 6-8 §§ BEL. Enligt mig kan följande slutsatser dras av 
ovanstående beslut från BEO:  
 
I alla fallen kan det konstateras att samtal med enskilda berörda eller i grupp 
inte är tillräckliga åtgärder att vidta om kränkningarna fortsätter efter det att 
sådan åtgärd har vidtagits. Skulle kränkningarna upphöra efter ett sådant 
samtal måste dock skolan anses ha fullgjort sina skyldigheter enligt lagen. 
Det ska vidare inte handla om sådant arbete som allmänt gör eleverna 
medvetna om allas lika rättigheter utan det ska handla om speciellt 
individuellt utformade åtgärder. Skolans arbete ska alltså inrikta sig på den 
situation som den kränkta eleven befinner sig igenom att upprätta ett särskilt 
åtgärdsprogram med konkreta åtgärder. Med tanke på propositionens 
påpekande om vikten av delaktighet och samarbete får det antas att även 
detta arbete ska ske i samråd med dels eleven och dels dennes föräldrar. Det 
är dock svårt att utläsa vad sådana konkreta åtgärder skulle kunna vara 
enligt BEO.   
 
Jag ser det som självklart att alla parter samarbetar för att kränkningarna ska 
upphöra. Det fordras ett samarbete med eleven som utför kränkningarna, 
dennes föräldrar, kanske också dennes vänner, skolans personal på alla plan 
och sist men inte minst den kränkta eleven. Visserligen kan inte heller 
skolan anses ha åsidosatt sina skyldigheter endast av den anledningen att 
inblandade parter inte samarbetar. Detta påpekades av HD i Johanna-fallet 
och får även antas gälla vid tillämpningen av BEL.  
 
Vidare kan det av Norrköpings-fallet utläsas att den omständigheten att den 
kränkte själv handlar aggressivt inte får inverka vare sig på bedömningen, 
huruvida kränkande behandling förekommit eller ej, eller på huvudmannens 

                                                 
149 BEO:s beslut 2007-09-14, Dnr 55-2007:1906. 
150 BEO:s skadeståndskrav, Dnr 55-2007:1906. 
151 Förlikningsavtal 2007-12-10 Dnr 55-2007:1906. 
152 ”Rekordskadestånd till kränkt elev” 
153 ”Rekordskadestånd till kränkt elev”. 
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skyldighet att vidta åtgärder. Detta hänger enligt mig samman med att det 
enligt SkL inte är möjligt att vara medvållande till sin egen skada, vid 
skadestånd på grund av kränkning154. Vidare konstaterades i Färgelanda-
fallet att det saknar betydelse om flera elever blivit utsatta för samma 
handling och det avgörande är istället, såsom BEO också påpekar, om 
handlingarna som den kränka eleven utsatts för objektivt sett är att anse som 
kränkande. Bedömningen om kränkande behandling är alltså mycket 
individuell och objektiv.  
 
I Malmö-fallet förekom kränkande behandling vid en händelse under 
kvällstid i samband med en generalrepetition av skolans musikal. Fallet är 
ett exempel på en situation som har sådant samband med skolverksamheten 
att BEL aktualiseras. Händelsen kom även att publiceras på Internet men 
detta var dock ingenting som behandlades, eller en nämndes, särskilt av 
BEO. Frågan är om detta betyder att publiceringen av händelsen på Internet 
inte ska behandlas enligt BEL utan behandlas separat från de andra 
händelserna eller om publiceringen inte togs upp eftersom kränkande 
behandling kunnat konstateras under och i samband med skolverksamheten. 
Jag menar att BEO:s beslut tyder på att själva publiceringen inte ska anses 
ha ett sådant samband med verksamheten att även detta ska vara en 
försvårande omständighet att bedömas enligt BEL. Skulle en publicering 
omfattas av BEL menar jag att huvudmannens ansvar har utsträckts till att 
omfatta situationer som är fullständigt omöjliga för huvudmannen att ha 
kontroll över och lagens syfte, att säkra en trygg skolmiljö, skulle ha 
frångåtts. Jag är dock av den åsikten att publiceringen är att anse som en 
försvårande omständighet som ska beaktas vid bedömningen om kränkande 
behandling förekommit, samt vid bedömningen om skadeståndets storlek. 
Detta eftersom publiceringen rör kränkande behandling som har skett i 
samband med skolverksamheten. 
  
I Malmö-fallet konstaterade BEO att åtgärderna som skolan vidtagit inte 
hade varit tillräckliga för att kränkningarna skulle upphöra. BEO påpekar 
också att det krävs att skolan vidtar alternativa lösningar om andra åtgärder 
inte fungerat eller inte varit möjliga att genomföra. Frågan är om det härmed 
krävs ett framgångsrikt resultat, det vill säga att kränkningarna upphör, eller 
att skolan bara ska ha uttömt alla möjliga alternativa åtgärder. Skulle det 
första vara fallet betyder detta att bedömningen och ansvaret är betydligt 
strängare än vad det tidigare var enligt SkL eftersom det i Johanna-fallet 
konstaterades, som ovan förklarats, att det inte krävdes att åtgärderna skulle 
vara framgångsrika utan det krävdes att skolan skulle ha gjort vad som 
rimligen kunnat krävas. Troligen kan dock inte en sådan slutsats dras av 
BEO:s konstaterande, att skolans vidtagna åtgärder inte varit tillräckliga för 
att kränkningarna skulle upphöra, utan ”vad som skäligen kan krävas” torde 
betyda att alla alternativa åtgärder ska prövas och att skolan ska stäva efter 
att kränkningarna ska upphöra.  
 
 

                                                 
154 Se avsnitt 7.1. 
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6 Förutsättningar för 
skadestånd 

6.1 Allmänna förutsättningar 

6.1.1 Allmänt 
Utdömandet av skadestånd kan avse såväl ekonomiskt som allmänt 
skadestånd. Med ekonomiskt skadestånd avses att en ekonomiskt mätbar 
skada ersätts medan det allmänna skadeståndet är ett ideellt skadestånd som 
först och främst ska verka i preventivt syfte.155 Det ekonomiska 
skadeståndet täcker de ekonomiska skadorna eller närmare förklarat, de 
ekonomiska förlusterna. Härvid ska den skadeståndsberättigade sättas i 
samma förmögenhetssituation som denne befunnit sig i om den 
skadeståndsberättigade händelsen inte inträffat. Icke-ekonomisk skada 
benämns också ideell skada och härvid kan det handla om fysiskt och 
psykiskt lidande i samband med personskador, kränkning av den personliga 
integriteten eller psykiskt lidande och/eller obehag på grund av verbala och 
fysiska handlingar med kränkande innebörd som påverkar personens sätt att 
leva negativt.156 Till skillnad från annan diskrimineringslagstiftning, som 
endast ger möjlighet till skadestånd för kränkning, stadgar BEL även en rätt 
till ersättning för annan skada och får därmed alltså en vidare räckvidd. 
Anledningen till detta angavs i förarbetena vara att mobbning i skolan kan 
leda till förstörda kläder eller annan egendom varför möjligheten till 
ersättning, utöver kränkningsersättning, för personskada och sakskada 
liksom ren förmögenhetsskada bör finnas.157  
 
De grundläggande bestämmelserna om skadestånd återfinns i SkL vilken 
enligt 1 kapitlet 1 § SkL tillämpas ”om ej annat är särskilt föreskrivet”. I 15 
§ BEL återfinns en sådan särskild bestämmelse.158 Rätten till skadestånd 
baseras alltså på de i BEL särskilt angivna reglerna och vid sidan av dessa 
särregler baseras rätten till skadestånd och dess omfattning på allmänna 
skadeståndsrättsliga principer.159  
 

6.1.2 Skada och orsakssamband 
När väl de grundläggande ansvarsförutsättningarna, för culpaansvar eller 
strikt ansvar, har konstaterats föreligga krävs ett orsakssamband. Detta är ett 
genomgående krav inom hela skadeståndsrätten. Kravet på samband, eller 

                                                 
155 Wikbladh & Iseskog, s. 67-68. 
156 Prop. 2005/06:38, s. 109-110. 
157 Prop. 2005/06:38, s. 111. 
158 Rimsten, ”Kränkningar i skolan”, s. 55. 
159 Hellner & Radetzki, s. 471. 
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kausalitet (för att använda ett synonymt ord), innebär dels att den inträffade 
”skadan uppstått genom att en händelse enligt naturens ordning eller 
samhällets inrättande drar med sig en annan händelse”160 (så kallad 
tillräcklig betingelse) och dels att den aktuella skadan inte skulle ha inträffat 
om inte denna händelse inträffat (så kallad nödvändig betingelse). Ofta är 
det härvid fråga om en utlösningseffekt och det krävs inte att den 
skadeståndsutlösande handlingen, exempelvis vållandet, varit ensam 
bidragande orsak. I vissa situationer är den tillräckliga och nödvändiga 
betingelsen tydlig men på grund av osannolikheten att händelsen skulle 
utlösa skadan är det tveksamt om det föreligger sådan kausalitet som 
motiverar skadeståndsskyldighet. Härvid finns ett tillägg till det allmänna 
orsakskravet, nämligen adekvans, eller så kallad adekvat kausalitet. Detta 
innebär att skadan orsakats, inte skett bara genom en tillräcklig och 
nödvändig betingelse utan också, genom ett tämligen normalt och 
påräkneligt händelseförlopp.161   
 
Begreppet kränkning har kritiserats i skadeståndsrättsliga sammanhang, 
bland annat av Mårten Schultz, som menar att kränkningsbegreppet inte alls 
hör hemma i skadeståndsrättsliga sammanhang. Schulz kritik mot SkL:s 
kränkningsersättning, riktas mot begreppet som sådant och inte mot 
brottsoffrets rätt till ideellt skadestånd. Han riktar främst kritik mot 
kausalitetskravet och menar att ”det i lagstiftningen uttryckta kravet på 
orsakssamband är en bluff” då det i praktiken inte alls uppställs något krav 
härpå. Främst resonerar han kring en dom från HD162 och Schulz 
konstaterar att skadan som kausalitetsbedömningen måste utgå från, är en 
skada på människovärdet eller integriteten. Kränkningen är inte att anse som 
en personskada, det är en helt annan skada. Enligt Schultz menar HD i sina 
domskäl att kränkningen är samma sak som själva gärningen, vilket redan 
går att utläsa av 5 kapitlet 6 § SkL163 Schulz själv menar dock att skadan 
utgörs av själva lidandet. Med HD:s uppfattning ställer sig Schulz frågan 
hur orsaksbedömningen ska gå till om skadeståndet är tänkt att ersätta de 
skador som kränkningen, det vill säga gärningen, inneburit när kränkningen 
är samma sak skadan.164   
 

6.2 Förutsättningar enligt BEL 
”Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande 
ledningsfunktion eller annan personal åsidosätter sina skyldigheter enligt 6-
14§, skall huvudmannen dels betala skadestånd till barnet eller eleven för 
kränkning, dels ersätta annan skada som har orsakats av åsidosättandet. 
Skadestånd för kränkning i andra fall än vid diskriminering eller 
                                                 
160 Hellner & Radetzki, s. 196. 
161 Hellner & Radetzki, s. 195-198. 
162 Dom från den 6 juni 2007 i mål T 4961-05. När Schulz skrev artikeln ”Kritik mot 
kränkningsbegreppet” hade domen ännu inte fått något NJA-nummer. 
163 I 5 kapitlet 6 § SkL anges att ”skadestånd med anledning av kränkning bestäms efter vad 
som är skäligt med hänsyn till handlingens art och varaktighet”. 
164 Schulz, ”Kritik mot kränkningsbegreppet”. 
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repressalier utgår dock inte, om kränkningen är ringa. Om det finns 
särskilda skäl, kan skadeståndet för kränkning sättas ned eller helt falla 
bort.”165

 
Enligt 15 § BEL krävs alltså ett åsidosättande av någon av skyldigheterna i 
6-14 §§ BEL för att skadeståndsansvar ska aktualiseras. Det finns inte 
uttryckligen något krav på uppsåt eller oaktsamhet. Underlåtenheten att följa 
lagstiftningen kan dock i sig anses som vårdslöst varför underlåtenheten kan 
betecknas som i vart fall oaktsamt. Samma sak gäller i de fall huvudmannen 
eller någon denne ansvarar för har utsatt någon för kränkande behandling.166  
 
Frågan är om varje kränkning är att bedöma som ersättningsgill. Det anges i 
förarbetena att mera ordinära bråk och elakheter barn och elever emellan 
inte motiverar ersättning.167 Enligt SkL krävs en allvarlig kränkning på 
grund av vissa brottsliga gärningar för att kränkningsersättning ska utgå. 
Om den skadelidande vid bedömningen av rätten till kränkningsersättning 
enligt SkL kan anses ha provocerat fram brottet och brottet inte är att anse 
som proportionerligt i förhållande till provokationen kan den skadelidande 
anses ha avstått från att värna om sin integritet, vilket innebär att 
kränkningen inte är att anse som allvarlig.168 Det diskuterades i förarbetena 
till BEL om ansvaret även, liksom i SkL, borde inskränkas till fall av 
allvarlig kränkning. Detta förkastades av regeringen som menade att detta 
skulle innebära en alltför långtgående inskränkning av huvudmannens 
ansvar samt att inte heller övriga diskrimineringslagar uppställer något krav 
på allvarlig kränkning.169 I lagtexten anges dock för fallen som är att 
definiera som annan kränkande behandling att skadestånd inte utgår ”om 
kränkningen är ringa”. Anledningen till att det endast är möjligt att utfå 
skadestånd för annan kränkande behandling om den är att betrakta som 
annat än ringa är att begreppets definition är mycket vid och måste så också 
vara för att innefatta de typer av handlingar som är avsedda att motarbetas. 
Exempelvis kan en lärares tillrättavisande av en elev uppfattas som ett 
ingrepp i den personliga sfären och det blir en balansgång mellan fostran 
och fastställandet av annan kränkande behandling. Det högre 
kvalifikationskravet vid kränkande behandling kopplat till 
diskrimineringsgrunderna än vid annan kränkande behandling är därför 
berättigat och motiverat. Svårigheten ligger däri att många situationer som 
omfattas av begreppet annan kränkande behandling är sådana händelser som 
inte kan accepteras i verksamheten och frågan är då hur allvarlig 
kränkningen ska vara för att leda till ett berättigat skadeståndsanspråk.170  
 
Det sägs i propositionen till BEL att kränkningarna inte måste vara lika 
allvarliga som SkL kräver för att skadestånd ska utdömas. Det som fastställs 
är istället en nedre gräns för aktualiserandet av skadestånd, vilken ska ligga 

                                                 
165 15 § BEL. 
166 Wikbladh & Iseskog, s. 69. 
167 Prop. 2005/06:38, s. 112. 
168 Prop 2005/06:38,  s.45. 
169 Prop. 2005/06:38, s. 112. 
170 Prop. 2005/06:38, s. 113. 
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något under den nivå som SkL föreskriver. Kränkningarna måste dock vara 
av allvarlig karaktär samt utgöra en betydelse för barnets eller elevens 
värdighet. Bagatellartade händelser, som är naturliga i mellanmänskliga och 
ömsesidiga relationer, ses på grund av kravet på betydelse 
definitionsmässigt inte som uppträdande som utgör annan kränkande 
behandling och utlöser skadeståndsskyldighet.171 Om kränkningen kan 
sägas vara av betydelse för den utsatte är det alltså fråga om ett icke-ringa 
fall och skadestånd ska utgå. I och med kravet på att kränkningen ska vara 
av betydelse för den kränkte framkommer att en individuell bedömning ska 
göras. Det kan exempelvis finnas situationer då en objektivt sett 
bagatellartad kränkning kan upplevas som betydande för en elev som 
tidigare utsatts för kränkningar. Då den som utsätter denne för kränkningar 
har kännedom om dennes utsatthet ska skadestånd kunna utdömas.172  
 
Det anges i förarbetena att elevernas möjlighet till skadestånd i och med 
BEL kommer att bli klart förbättrad.173 Även Bengtsson menar att 
möjligheten att utfå ersättning som skadelidande väntas vara god och han 
påstår till och med att ”inte sällan lär man med lagtextens hjälp kunna 
trassla till situationen så att skolan (eller dess försäkringsbolag) betalar bara 
för att få saken ur världen”. Detta eftersom lagstiftningen troligen kan ge 
upphov till flera olika bekymmer både för domstolarna och för skolan.174  
 

6.3 Kommentar 
För att utröna huruvida rätt till skadestånd föreligger eller inte måste det 
konstateras om huvudmannen eller någon som denne svarar för åsidosatt 
sina skyldigheter enligt 6-14 §§ BEL. Bedömningen härvid är olika 
beroende på vilken bestämmelse som är aktuell och de förutsättningar för 
ansvar som gäller upptas i respektive avsnitt ovan.  
 
När det konstaterats att ansvarsförutsättningarna enligt någon av lagens 
bestämmelser föreligger måste ett orsakssamband konstateras. Jag menar att 
Schulz artikel kan ge ledning även vid analysering av BEL även om hans 
kritik rör kränkningsbegreppet enligt SkL. Detta eftersom det vid 
tillämpningen av BEL är möjligt att söka ledning i SkL, och i allmänna 
skadeståndsrättsliga principer, och därmed också i kränkningsbegreppets 
utformning och utredningar härom. Däremot menar jag att hans resonemang 
om fokuseringen kring gärningsmannen inte har någon relevans i detta 
sammanhang då jag dragit andra slutsatser genom studier av material knutet 
till BEL och då kränkningsersättning enligt BEL inte utgår från en brottslig 
gärning som vid SkL. Jag måste dock medge att Schultz har fog för sitt 
påstående att kausalitetsbedömningen inte är ett praktiskt moment utan är ett 
mycket teoretiskt fenomen. Vad gäller Schultz mening om HD:s 

                                                 
171 Prop. 2005/06:38, s. 113. 
172 Wikbladh & Iseskog, s. 70. 
173 Prop. 2005/06:38, s. 109. 
174 Bengtsson, ”Några frågor om skolansvar”, s. 826-827. 
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fastställande att kränkningen är samma sak som gärningen vill jag inte 
analysera här eftersom jag inte analyserat HD:s dom och inte heller rätten 
till kränkningsersättning enligt SkL. Jag menar dock att Schultz åsikt, att det 
är själva lidandet som kränkningen medför som är att anse som skadan, 
förefaller mycket rimligt. I och med denna slutsats är det möjligt att se 
orsakssambandet. Någon utför en kränkande handling gentemot någon 
vilket medför att denne känner sig kränkt, detta måste betraktas som en 
tillräcklig betingelse. Att denne sedan känner sig kränkt vilket medför ett 
lidande för denne torde innebära att den nödvändiga betingelsen anses vara 
uppfylld. Det handlar alltså om att se handlingarna och skadan abstrakt 
vilket är svårt.  
 
Vad gäller fastställandet av skadan menar jag att det i relation till 7 och 8 §§ 
BEL rör sig om två olika kränkningar som innebär lidande, nämligen dels 
att en elev blivit kränkt på grund av att denne blivit utsatt för kränkande 
behandling och dels på grund av att huvudmannen åsidosatt sin skyldighet 
att förhindra, och/eller utreda och åtgärda detta. Dessa två kräkningar och 
det lidande som de innebär måste tillsammans anses utgöra den 
ersättningsgilla skadan.  
 
Vid annan kränkande behandling gäller begränsningen att ersättning endast 
utges för icke-ringa fall. Något sådant särskilt krav på karaktär finns inte vid 
trakasserier. Härvid är den kränktes uppfattning avgörande för om 
kränkningen varit av betydelse och om den kränkt elevens värdighet. En 
individuell bedömning ska alltså vara utgångspunkten men det anges också 
att vissa situationer inte ens är att betrakta som kränkande behandling och 
således också en situation som inte utlöser skadeståndsskyldighet. Det 
framkom tidigare i avsnitt 5 att det både för trakasserier och för annan 
kränkande behandling krävs att elevens värdighet ska ha kränkts. Även vid 
denna bedömning är individens upplevelser utgångspunkten. Jag ställer mig 
dock frågande till om detta verkligen är fallet i praktiken. Jag menar att 
individens egna upplevelser delvis är grunden för bedömningen men att det 
därefter måste göras en objektiv och saklig bedömning för att fastställa om 
det rör sig om kränkande behandling och därefter om det är att betrakta som 
ett ringa fall eller inte. Detta tyder även propositionen på då den uttryckligen 
uttrycker att bagatellartade situationer inte ens är att anse som ringa fall då 
de överhuvudtaget inte är att anse som annan kränkande behandling. När 
Wikbladh talar om bagatellartade situationer menar hon, enligt min 
uppfattning, att den objektiva bedömningen får ge vika för elevens 
uppfattning och situationen är då inte att anse som ringa. Vid en jämförelse 
mellan propositionen och Wikbladhs resonemang om bagatellartade 
situationer som ringa fall, är min mening att de behandlar olika 
bagatellartade situationer. Propositionen avser sådana händelser som inte 
ens är att definiera som annan kränkande behandling, och därmed 
naturligtvis inte ens är att anse som varken ringa eller icke-ringa, och 
Wikblad avser rent objektivt sett bagatellartade situationer, där kränkande 
behandling konstaterats föreligga. Vidare uppfattar jag Wikbladh som så att 
skadestånd kan utgå vid bagatellartade situationer men att frågan om 
händelsen är att anse som ringa är därigenom inte besvarad. Det kan enligt 
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min uppfattning orimligtvis vara eleven som bestämmer om fallet är att anse 
som ringa eller inte. Därför menar jag att det i slutskedet ändå är en objektiv 
bedömning, av om annan kränkande behandling är att anse som ringa, som 
är avgörande för skadeståndets utdömande. Vid denna objektiva bedömning 
måste dock elevens uppfattning om händelsens betydelse vara av stor vikt.   
 
Det finns ännu ingen direkt vägledande praxis på området och det enda, för 
mig kända, fallet av icke-ringa karaktär är situationen då en lärare suger en 
elev i ansiktet med en spånsug. Jag menar att läraren missbrukade ett 
beroendeförhållande och det handlade om en vuxen person i uppdrag att lära 
som totalt tappade besinningen. Redan situationen ”lärare-kränker-elev” 
menar jag skulle utgöra en tillräckligt allvarlig situation att det är att anse 
som icke-ringa och därmed utlöser skadeståndsskyldighet. Sedan får det 
dock inte som propositionen påpekar gå för långt så att skolans uppfostrande 
roll inte kan utföras, men det var det självklart inte fråga om i fallet med 
spånsugen. Vad som i övrigt kan anses utgöra icke-ringa fall är som ovan 
redovisats beroende på de särskilda omständigheterna i det enskilda fallet. 
 
Bengtssons kommentar om att lagtexten troligen kan trasslas till tillräckligt 
mycket så att huvudmannen betalar oavsett om skyldighet verkligen 
föreligger eller inte tycker jag har viss dignitet. Självklart har det i så fall en 
negativ påverkan på rättssäkerheten. Jag menar vidare att huvudmannens 
vilja att betala, oavsett skuld, till stor del är beroende på hur skadeståndet 
kommer att beräknas. Om beloppen sätts till låga belopp kommer 
huvudmannen säkerligen hellre att betala än att drabbas av negativ kritik 
under en lång tid som en domstolsprocess ofta innebär. Detta särskilt med 
tanke på att skolorna idag faktiskt konkurrerar om sina elever. Frågan om 
elevernas situation verkligen har förbättrats, bortsett från huvudmannens 
”taktiska” förlikningar, är en fråga utanför denna uppsats syfte. 
Skadeståndets storlek är dock en fråga som analyseras i följande avsnitt. 
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7 Beräkning av skadeståndet 

7.1 Bestämmande av beloppets storlek 
I flera av EG-direktiven175 som rör förbud mot diskriminering, och som 
BEL väsentligen baseras på176, krävs att skadeståndet ska vara effektivt, 
proportionerligt och avskräckande. Skadeståndet enligt BEL ska därför 
också vara en kompensation för förlust och skada som dels är avskräckande 
och dels står i proportion till skadan.177  
 
15 § BEL anger inte uttryckligen hur skadeståndets belopp ska beräknas 
utan detta ankommer på domstolen att avgöra i rättstillämpningen. 
Domstolen bedömer härvid vilka nivåer som bör komma ifråga.178. Ledning 
vid skadeståndets bestämmande då annan kränkande behandling förekommit 
kan sökas i rättspraxis rörande 5 kap. 6 § SkL.179

 
I förarbetena till 5 kapitlet 6 § SkL anges att den grundläggande principen 
för kränkningsersättning är att den ska kompensera för den kränkning som 
den enskilde utsatts för. Vidare anges att det är svårt att objektivt mäta 
skadan och den skadelidandes egna uppgifter är av avgörande betydelse. 
Härvid måste det ihågkommas att vissa människor lättare kan beskriva sina 
upplevelser, att medveten eller omedveten överdrift inte är ovanlig samt att 
alla människor upplever situationer på olika sätt. Utgångspunkten blir därför 
en skönsmässig bedömning baserad på ”förhärskande etiska och sociala 
värderingar”180 och de objektiva faktorerna får bli vägledande. Om 
kränkningen i det enskilda fallet varit särskilt allvarlig eller uppenbart 
lindrigare än normalt bör detta dock kunna leda till en avvikelse från den 
annars schablonartade bedömningen. Vad gäller ersättningens storlek är det 
inte möjligt att uttömmande uppräkna alla relevanta omständigheter i 
lagtexten utan vad som ska beaktas i varje enskilt fall får avgöras i 
rättstillämpningen. Däremot är vissa faktorer så grundläggande att de ändå 
uttryckts i lagtexten.181 Det handlar härvid om att ersättningen ska 
bestämmas efter vad som är skäligt med hänsyn till handlingens art och 
varaktighet samt att det särskilt ska beaktas om handlingen haft 
”förnedrande eller skändliga inslag, varit ägnad att framkalla allvarlig rädsla 
för liv eller hälsa, riktat sig mot någon med särskilda svårigheter att värja 
sin personlighet, inneburit missbruk av ett beroende- eller 
förtroendeförhållande, eller varit ägnat att väcka allmän uppmärksamhet”.182

                                                 
175 Se närmre artikel 15 i direktivet mot etnisk behandling, artikel 17 i arbetslivsdirektivet, 
artikel 6 i likabehandlingsdirektivet. 
176 Se avsnitt 2.1. 
177 Prop. 2005/06:38, s. 112. 
178 Wikbladh & Iseskog, s. 70 
179 Prop. 2005/06:38, s. 147. 
180 Prop. 2000/01:68, s 51. 
181 Prop. 2000/01:68, s. 51-52. 
182 Prop. 2005/06:38, s. 110. 
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Bengtsson har i en artikel sammanställt svensk rättspraxis angående 
utomkontraktuellt skadestånd mellan 2004 och 2006. I artikeln anges att det 
finns en tendens att utdöma schablonbelopp men också att domstolarna 
utdömt generösare belopp sedan lagstiftningen om ideellt skadestånd trädde 
ikraft 2001. Polismän som blivit kränkta i tjänsten har vid ett flertal fall183 
blivit berättigade till kränkningsersättning enligt SkL. I Bengtssons artikel 
presenteras ytterligare ett par fall ytterligare fall184 rörande 
kränkningsersättning enligt SkL.185 Kränkningsersättning enligt 2 kapitlet 3 
§ och 5 kapitlet 6 § SkL har prövats i ett stort antal ärenden och beloppens 
storlek är varierande beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. 
Kränkningsersättningen vid våldtäkt mot vuxen ligger mellan 50 000 och 
150 000 kronor, försök till mord eller dråp är normalbeloppet 100 000, 
misshandel under lång tid mot barn mellan 5 000 kronor upp till 200 000 
kronor, vid misshandel eller grov misshandel från 5 000 kronor till 75 000 
kronor, för olaga hot mellan 5 000 och 20 000 kronor, för ofredande mellan 
5 000 kronor och 10 000 kronor och för hemfridsbrott från 5 000 kronor upp 
till 15 000 kronor.186

 
En annan fundering som uppkommer rör kränkningsbegreppets förhållande 
till skadebegreppet, ”vad är det kränkningsersättningen är tänkt att ersätta?”. 
Det är svårt att vid ideella skador värdera skadan i pengar. För att undvika 
alltför stor oförutsebarhet har schabloner och tumregler utvecklats för ideell 
skada som utbetalas enligt SkL. Den grundläggande tanken bakom 
ersättningen för ideell skada torde i allmänhet vara densamma som vid 
ersättning för sveda och värk på grund av personskada, nämligen en 
gardering av den enskilda skadan utefter vissa faktorer och skadeståndet 
fastställs efter garderingen. I kränkningsfallet betyder detta en gardering av 
gärningen, och inte kompensation för de fysiska och psykiska effekterna 
som skadeståndets allmänna syfte är. Enligt Schultz är det själva lidandet 
som utgör skadan och att det då också är just lidandet som ska ersättas. 
Bedömningen av ersättningen ska inte göras individuellt utan kollektivt. 
Utgångspunkten för metoden av ersättningens fastställande är allmänna 
uppfattningar om hur människan i allmänhet kränks av vissa handlingar och 
någon särskild hänsyn till den individuella kränkningen som den 

                                                 
183 I plenimålet NJA 2005 s. 738 utdömde HD 5500 kronor, 6 justitieråd var dock 
skiljaktiga och ville endast utdöma 500 kronor. Se även RH 2003:34 (5 000 kronor), RH 
2005:53 (4 000 kronor), RH 2005:17 (5 000 kronor). 
184 I RFS 2003:36 utbetalades 5 000 kronor för kränkningar på grund av att dennes namn 
och bild publicerats under rubriken ”Förbrytargalleri” på Internet. En dotter som hotat ta 
livet av sin far fick utbetala 5 000 kronor, se RFS 2003:13. RH 2006:67 handlade om en 
man som blivit utsatt för frihetsberövande och utpressning när denne skulle reglera en 
narkotikaskuld. Han ansågs delvis ha uppgivit skyddet för sin egen integritet och beloppet 
fastställdes därför till 5 000 kronor. I RH 2004:81 fick en pojke utge 10 000 kronor i 
kränkningsersättning då denne gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av underårig genom 
att ha haft två samlag med en 12-årig flicka. I RH 2004:60 körde en person på en annan 
person bakifrån som skadades. Gärningsmannen dömdes för grovt rattfylleri, vårdslöshet i 
trafik samt avvikande från brottsplats. Offret berättigades till kränkningsersättning om 
25 000 kronor.  
185 Bengtsson, ”Svensk rättspraxis: Skadestånd utom kontraktsförhållanden 2004-2006”, s. 
562 
186 DS 2007:10, s. 27. 
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skadelidande utsatts för tas inte, som i normala fall. I NJA 2006 s. 170187 
fördes ingen speciell argumentation kring hur beloppet beräknats vilket 
enligt Schultz utgör ett rättssäkerhetsproblem. Därför är det ytterst viktigt att 
utveckla schabloner och allmänna hållpunkter för beloppets 
bestämmande.188  
 
Om en elev som utsatts för ersättningsgill skada har varit medvållande till 
sin skada genom att exempelvis inte vidtagit åtgärder för att minska en 
ekonomisk förlust skulle detta i och för sig kunna få betydelse för 
ersättningens storlek. 6 kapitlet 1 § SkL föreskriver en allmän regel om 
medvållande som gäller även i situationer där BEL tillämpas. Denna 
bestämmelse gäller dock inte vid skadestånd på grund av kränkning varför 
medvållande vid kränkningsersättning inte kan bli aktuellt.189 Kan den 
skadelidande anses ha provocerat fram skadan kan detta dock beaktas 
genom att ett lägre skadestånd än annars anses skälig eller att 
skadeståndsskyldigheten helt bortfaller.190

 
Enligt 15 § 2 stycket BEL finns en möjlighet till viss nedsättning eller totalt 
bortfall av skadeståndet. Detta gäller om det finns ”särskilda skäl”.191 Enligt 
propositionen kan det bli aktuellt med sådan jämkning när exempelvis en 
företrädare för verksamheten spontant har vidtagit rättelse. En allvarlig 
kränkning bör dock inte kunna föranleda en jämkning i annat än mycket 
speciella undantagssituationer. Oavsett kränkning bör möjligheten till 
nedsättning tillämpas mycket restriktivt och ett totalt bortfall av skadestånd 
bör endast förekomma när skadeståndsansvar framstår som orimligt.192 I 
utredningen anges att helt bagatellartade överträdelser av lagen eller när 
skadan till väsentlig del framstår som självförvållad genom exempelvis 
provokation, kan utgöra sådana särskilda skäl som kan innebära en 
nedsättning eller ett bortfall av skadeståndet.193

 
 
 

                                                 
187 Fallet handlade om ett lesbiskt par som var gäster vid en restaurang med blev avvisade 
därifrån efter att ha kyssts inne i restaurangens lokaler. Ett skadeståndsbelopp om 120 000 
kronor jämte på grund av kränkning yrkades med stöd av DiskrL. I domskälen framhölls att 
kränkningsersättning enligt SkL vid mord och våldtäkt var 100 000 kronor respektive 
75 000 kronor samt att hänsyn ska tas till i 5 kapitlet 6 § Skl angivna omständigheter. HD 
konstaterade härefter att beloppen enligt DiskrL inte bör skilja sig alltför mycket från 
jämförbara fall enligt SkL. Med hänsyn härtill bestämde HD, utan närmare motivering, 
beloppet till 15 000 kronor jämte ränta. 
188 Schulz, ”Kritik mot kränkningsbegreppet”, s. 48- 55 
189 Prop. 2005/06:38, s. 114. 
190 Prop. 2005/06:38, s. 148. 
191 Rimsten, ”Kränkningar i skolan”, s. 56. 
192 Prop. 2005/06:38, s. 114. 
193 SOU 2004:50, s. 184 
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7.2 Skadeståndets storlek i praxis 

7.2.1 Aktiva åtgärder 
I avsnitt 5.3.4 har det redogjorts för fem olika avslutade ärenden från BEO 
som främst rör frågan om huvudmannen brustit i sina skyldigheter enligt 7 
och 8 §§ BEL. I samtliga ärenden framställde BEO ett skadeståndskrav som 
antingen modifierades eller accepterades. Nedan är en kort upprepning av 
vad som redan redovisats i 5.3.4. 
 
I Stockholms-fallet begärde BEO 50 000 kronor vilket inte accepterades av 
huvudmannen. Däremot utbetalades ett, efter förlikning, okänt belopp till 
den kränkte eleven. Det näst högsta belopp som utbetalats är i det så kallade 
Tyresö-fallet. Häri begärde BEO 65 000 kronor vilket också accepterades av 
huvudmannen. I Norrköpings-fallet gick huvudmannen med på BEO:s 
framställda skadeståndsanspråk om 25 000 kronor. Även i Färgelanda-fallet 
accepterades de begärda 25 000 kronor i kränkningsersättning. I Malmö-
fallet utbetalades den, hitintills, högsta summan, nämligen 87 500 kronor. 
Summan var ett resultat av en förlikning efter ett skadeståndsanspråk om 
150 000 kronor.  
 

7.2.2 Annan kränkande behandling 
Den anmälan194 som i juni 2006 inkom till BEO, angående en händelse då 
en lärare tryckte ned en elev mot en bänk i träslöjdssalen och sög eleven i 
ansiktet med en spånsug och som av BEO bedömdes utgöra annan 
kränkande behandling och ett åsidosättande av 13 § BEL, resulterade i att 
BEO beslutade framställa ett skadeståndskrav om 25 000 kronor gentemot 
huvudmannen, Uppsala kommun.195 Skadeståndskravet accepterades inte av 
Uppsala kommun och BEO ansökte därför om stämning.196  
 
I TR yrkade BEO att Uppsala kommun skulle förpliktas utge skadestånd om 
25 000 kronor jämte ränta till eleven. Kommunen bestred beloppets storlek 
och medgav ett skäligt belopp om 5 000 kronor jämte ränta. TR 
konstaterade att åsidosättandet av 13 § BEL samt att Uppsala kommuns 
skadeståndsskyldighet enligt 15 § BEL var ostridigt. Frågan i målet gällde 
istället ersättningens storlek. TR stödjer sitt resonemang om ersättningens 
storlek på propositionen till BEL samt HD:s uttalanden i NJA 2006 s. 170 
om att storleken varierar beroende på kränkningens art och omfattning samt 
omständigheterna i det enskilda fallet och konstaterar, efter jämförelse med 
DiskrL, att skadeståndsbeloppen för diskriminering bör ligga högre än 
beloppen enligt SkL. Sedan påpekar domstolen att det i detta fall inte 
handlar om diskriminering utan om annan kränkande behandlig och menar 

                                                 
194 Se avsnitt 5.2.2.1. härom. 
195 BEO:s beslut 2006-10-17, Dnr 56-2006:1873. BEO:s skadeståndskrav, Dnr 56-
2006:1873.  
196 Ansökan om stämning, 2006-11-23. 
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att de två fallen inte bör jämställas med varandra eftersom det inte framgår 
av förarbetena att annan kränkande behandling generellt inte ska ligga på en 
högre nivå. 197  
 
Sammantaget fann TR inte några skäl för att annan kränkande behandling 
enligt den nya lagen ska ligga på en annan nivå än skadestånd för kränkning 
enligt SkL i jämförbara fall. Den kränkande behandling eleven i förevarande 
fall utsatts för bedömdes av TR vara att jämställa med ett ofredande enligt 4 
kapitlet 7 § BrB. Vid fall där ersättning utgått på grund av ofredande, enligt 
5 kapitlet 6 § SkL, bestäms beloppet vanligen till 5 000 kronor enligt praxis. 
TR fann inte något skäl att gå utöver detta belopp varför Uppsala kommun 
förpliktades utge medgivna 5 000 kronor jämte ränta till eleven.198 BEO 
överklagade domen och framställde yrkande, efter medgivet 
prövningstillstånd, att HovR:n ska ändra TR:s dom och bifalla det i TR 
yrkade skadeståndsbeloppet om 25 000 kronor jämte ränta. Skälen för att 
HovR ska pröva målet uppgavs bland annat vara att det är av vikt för 
ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre 
instans.199 För närvarande ligger målet och väntar på att komma upp i Svea 
HovR. Än har inte något besked kommit när rättegången kommer att inledas 
men BEO, Lars Arrhenius, som även i HovR kommer att föra elevens talan, 
säger sig vara glad över att målet kommer att behandlas av en högre 
instans.200  
 

7.3 Kommentar 
Det är helt naturligt att skadeståndets belopp inte kan fixeras i lagtexten, 
däremot är det lite förvånande att det i förarbetena inte uttryckligen angivits 
närmare hur beräkningen ska göras. Kränkningsersättningens bestämmande 
anges vara en fråga för rättstillämpningen. Det finns ännu inga rättsfall 
avgjorda av HD med stöd av BEL. För att den relativt nya lagen ska få den 
betydelse som varit avsedd, nämligen att förbättra kränkta elevers situation, 
är det av största vikt att ett sådant kommer inom kort.  
 
Tills ett sådant ställningstagande kommer från HD får ledning vad gäller 
bedömningen av kränkningsersättningens storlek med anledning av annan 
kränkande behandling sökas i rättspraxis med anknytning till 5 kapitlet 6 § 
SkL. Enligt min mening är det dock svårt att jämföra kränkande behandling 
enligt BEL med kränkningar enligt SkL. I SkL beror kränkningen på ett 
brott medan det vid BEL handlar om en kränkning som beror på en 
kränkning. Vid berättigande till kränkningsersättning enligt SkL handlar det 
också ofta om våldsrelaterad brottslighet vilket jag menar är svårt att 
jämföra med vilken kränkning det innebär att bli kallad ”plugghäst” och att 
huvudmannen inte har vidtagit åtgärder häremot. Frågan om beloppen enligt 

                                                 
197 Uppsala tingsrätts dom 2007-10-23, mål nr T 5528-06. 
198 Uppsala tingsrätts dom 2007-10-23, mål nr T 5528-06. 
199 ”Överklagande till Svea hovrätt”. 
200 ”Hovrätten meddelar prövningstillstånd”.  
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BEL ska ligga på samma, eller högre, nivå som vid kränkningsersättning på 
grund av exempelvis våldtäkt enligt 5 kapitlet 6 § SkL är dock en fråga som 
jag har valt att inte utreda och kommentera närmare. För att besvara denna 
fråga krävs en betydande jämförelse mellan de olika lagstiftningarna, vilket 
inte är föremål för denna uppsats syfte.  
 
När jag ändå jämför situationerna med varandra menar jag att annan 
kränkande behandling närmast kan jämföras med situationen ”misshandel 
mot barn under lång tid” och därmed det schablonartade spannet om 5 000 
kronor till 200 000 kronor. Detta är dock ett stort spann och den 
skönsmässiga bedömningen är inte lätt att genomföra. Det är enligt min 
mening därmed mycket svårt, nästintill omöjligt, att dra några slutsatser om 
hur beloppet egentligen ska bestämmas, utan detta är beroende på 
omständigheterna i det enskilda fallet.  
 
Även TR konstaterar att praxis från 5 kapitlet 6 § får bli vägledande för 
bedömningen om kränkningsersättning då en lärare utsatt en elev för annan 
kränkande behandling. Det handlar härvid alltså inte om de situationer som 
denna uppsats (åsidosättande av en skyldighet enligt 7 och/eller 8 §§ BEL) 
behandlar men torde likväl vara av betydelse även för de fallen.  
 
Schultz upptar problematiken med och kritiserar SkL:s kränkningsbegrepp. 
Han menar att det för rättssäkerhetens skull är viktigt att schabloner för 
kränkningsersättningen enligt SkL utvecklas. Enligt min mening måste det 
också vara det som förarbetena avsett med sin hänvisning till 5 kapitlet 6 § 
SkL, varför Schultz resonemang även har betydelse för beloppets 
beräknande enligt SkL. Det problematiska, som jag redan nämnt, är att det 
vid bedömningen enligt BEL inte handlar om de schablonindelade 
handlingarna som SkL upptar utan det handlar härvid om helt andra 
handlingar. Därmed borde det utvecklas speciella schablonbelopp för 
beräkningen enligt BEL. Detta verkar även ha gjorts av BEO med tanke på 
att det i de redovisade fallen inte i något fall har begärts mindre än 25 000 
kronor. Även om vi inte med säkerhet vet vilket belopp som överenskoms 
vid förlikningen i Tyresö-fallet menar jag att det vore osannolikt att BEO 
skulle ha accepterat en förlikning med resultat under 25 000 kronor. Därmed 
skulle det nedre och lägsta schabloniserade beloppet anses vara 25 000 
kronor. Det får dock inte glömmas bort att de avslutade BEO-ärendena inte 
är att anse som vägledande praxis varför frågan om beloppets bestämmande 
fortfarande inte är besvarad. Återigen är det därför betydelsefullt om HD 
uttalar sig i frågan.  
 
Att slutligen beakta är också att det i motiven anges att skadeståndet ska 
kompensera genom att dels avskräcka och dels att ersättningen ska stå i 
rimlig proportion till skadan. Det är svårt att mäta om beloppet är 
proportionerligt eftersom skadan i sig är svår att mäta. Däremot är det lättare 
att avgöra om beloppet är att anse som avskräckande. Härvid måste en 
jämförelse göras med vad det faktiskt kostar att förebygga, utreda och 
handla mot vad det kostar att bli skadeståndsskyldig enligt lagen. Jag menar 
att de belopp som hittills, i ovan redovisade BEO-fall, har utbetalats inte är 
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att betrakta som speciellt avskräckande. Däremot är de beloppen som i 
BEO-fallen utbetalats betydligt högre än vid en jämförelse med rättsfall från 
5 kapitlet 6 § SkL.  
 
Det preventiva syftet verkar vidare inte vara någonting som har beaktats av 
TR i fallet ovan eller av de redovisade BEO-fallen. Varken 5 000 eller 
25 000 kronor kan knappast ses som ett skadestånd som verkar i preventivt 
syfte. Att skadeståndet ska vara effektivt, proportionerligt och avskräckande 
verkar ha fallit bort helt i jämförandet med 5 kapitlet 6 § SkL. Är det 
verkligen enligt BEO avskräckande att sätta ett belopp om 25 000 kronor på 
grund av åsidosättande av BEL? För huvudmannen är detta troligen inte ett 
tillräckligt avskräckande belopp. Även om det i BEO-besluten inte varit 
beloppens storlek som varit den huvudsakliga rättsfrågan finner jag det 
ändock intressant att BEO i Malmö-fallet krävde 150 000 kronor. Härvid är 
beloppen i vart fall något större. Visserligen inte av större betydelse för 
huvudmannen men däremot av betydligt större mening för den utsatte. 
Överlag menar jag att BEO:s framställanden av skadeståndsbelopp inte har 
varit av särskilt betydande belopp och frågan är vilken nivå ett sådant 
skadestånd egentligen skulle ligga på för att vara avskräckande. Om nu 
syftet med BEL ska vara att motverka mobbning och att få huvudmännen 
och skolorna att aktivt och fortlöpande lägga ner resurser och krävande 
arbete mot kränkande behandling krävs det, enligt min mening, hårdare tag. 
Min åsikt är att meningen med lagstiftningen var just att få huvudmännen 
mer engagerade i arbetet mot kränkande behandling vilket skulle kunna bli 
ett resultat av risken och rädslan för att tvingas betala stora 
skadeståndsbelopp.  
 
Det anges att jämkning kan bli aktuellt när exempelvis rättelse vidtagits. 
Frågan är vad som här avses med rättelse. Enligt min mening kan inte en 
ursäkt vara skäl nog utan jag skulle kunna tänka mig att en rättelse kan bestå 
i att ekonomisk ersättning redan, på eget initiativ, utgetts. Jag kan också 
tänka mig att rättelse främst är aktuellt vad gäller andra bestämmelser i BEL 
som jag har valt att inte analysera, exempelvis att någon blivit diskriminerad 
och inte antagits till utbildning men att huvudmannen själv, vid en 
rutinkontroll, upptäcker felet och vidtar rättelse i form av antagning av 
ifrågavarande elev. Vidare anges endast att det kan vara aktuellt med 
jämkning i vissa situationer men det framkommer inte i vilken omfattning. 
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8 Avslutande diskussion 
Min första reaktion var att BEL är mycket beroende på omständigheter i det 
enskilda fallet. Även nu i efterhand när jag har studerat lagförarbeten och 
andra publikationer menar jag att det stämmer. Varje fall är unikt och varje 
omständighet kan spela in. Detta betyder i sin tur att varje bedömning blir 
omfattande och mycket speciell. Samtidigt som detta resulterar i en flexibel 
lagstiftning som har många fördelar finns också nackdelen med att 
lagstiftningen inte är förutsägbar. Detta kan ge upphov till rättsosäkerhet 
och då framförallt hos huvudmannen. Den ledning som huvudmannen får är 
mycket vag och det är upp till huvudmannen själv att utforska vilka åtgärder 
och handlingar som krävs för att undvika ett skadeståndsanspråk. Därför 
menar jag att Bengtssons påstående att huvudmannen betalar för att slippa 
konfrontationen inte är helt obefogad.  
 
Även om min första tanke var att jag överhuvudtaget inte alls skulle 
behandla övrig lagstiftning har detta varit oundvikligt i sökandet efter svar 
på mina frågeställningar. Det har visat sig att paralleller kan göras med 
kränkningsersättningen enligt SkL, med arbetsrätten och, till och med, med 
sjörätten.  
 
Enligt min mening används termerna trakasserier, diskriminering och annan 
kränkande behandling inte konsekvent i förarbetena och det har varit svårt 
att reda ut vad som gäller vilket begrepp. Därför har jag i avsnitt 5.2 försökt 
att reda ut dessa begrepp. Härvid har det framkommit att det finns ett 
omfattande material om vad som kan utgöra kränkande behandling. Skulle 
osäkerhet uppstå finns det alltså goda möjligheter att reda ut detta med hjälp 
av förarbeten och annan relevant lagstiftning. Däremot anser jag att det kan 
uppkomma svårigheter att bestämma en situation som det ena eller det 
andra. Denna gränsdragningsproblematik utelämnas dock här som en följd 
av att jag inte analyserat diskriminering enligt BEL. Att definitionerna 
används inkonsekvent menar jag är en bidragande orsak till att 
huvudmannens skyldigheter enligt lagtexten också är oklar.  
 
Vad gäller annan kränkande behandling är detta begreppet nytt och 
dessutom speciellt i skadeståndsrättsliga sammanhang. Det har härvid inte 
funnits mycket material att tillgå som är av avgörande betydande. Däremot 
finns ett ganska tillfredsställande utrednings- och forskningsarbete härom. 
De av BEO fattade besluten har resulterat i vägledning om hur 
lagstiftningen ska eller i vart fall bör tillämpas och vilka belopp som 
eventuellt kan komma ifråga. Eftersom BEO-besluten inte har lika dignitet 
som avgöranden från HD, eller annan domstol, råder det fortfarande 
osäkerhet om dessa frågor. 
 
Vad gäller vem eller vilka som kan göras ansvariga när kränkande 
behandling enligt BEL konstaterats är att det är huvudmannen för 
verksamheten. Det torde inte vålla några större problem att fastställa vem 
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som är att anse som huvudman. Däremot kan det uppstå frågor om vem som 
är behörig företrädare för huvudmannen och om huvudmannen därmed 
ansvarar på grund av eget handlande. Detta är dock som sagt inte en fråga 
för denna uppsats.  
 
Vidare menar jag att frågan om vem huvudmannen ansvarar för är betydligt 
mer komplicerad än vem som är själva huvudmannen. Huvudmannens 
ansvar är enligt mig långtgående. I relation till de bestämmelser jag 
analyserat ansvarar huvudmannen för all personal inom verksamheten och 
vad denne gör i tjänsten, eller i vart fall i samband därmed. Enligt de 
bestämmelser jag har studerat ansvarar huvudmannen för att kränkande 
behandling inte ska förekomma och att lämpliga förebyggande arbete samt 
handlingar vidtas vid konstaterad kränkande behandling, vilket enlig min 
mening, betyder att huvudmannen även indirekt ansvarar för elevernas 
handlande. Brister huvudmannen i sin skyldighet att göra vad som skäligen 
krävs för att förebygga och hindra att de egna eleverna utsätts för kränkande 
behandling spelar det alltså ingen roll om eleven blivit kränkt av personal, 
annan eller utomstående elev.  
 
Jag konstaterade i avsnitt 3.2 i mina kommentarer att det blir en form av 
delat ansvar mellan två eller flera huvudmän när utomstående elever kränker 
en annan elev. I relation till 7, 8 och 15 §§ BEL menar jag dock att 
huvudmannen ansvarar för att förebygga, förhindra, utreda och handla mot 
kränkande behandling får anses innefatta kränkande behandling oavsett vem 
som utför den kränkande behandlingen. Min slutsats är därmed att 
huvudmannen ansvarar för att de egna eleverna inte utsätts för kränkande 
behandling, oavsett om de blir kränkta av egna eller utomstående elever. 
Om detta får anses gälla generellt eller om det blir en annorlunda 
bedömning vid aktualisering av någon annan bestämmelse kan jag dock inte 
yttra mig om. 
 
Min frågeställning om vem eller vilka som är berättigade till skadestånd 
menar jag utgår från huvudmannens tillsynsansvar för sina elever. Jag 
menar därför att den elev som utsätts för kränkande behandling men inte är 
att anse som en del av huvudmannens verksamhet får framställa ett 
skadeståndsanspråk med stöd av SkL eller mot sin egen huvudman enligt 
BEL. Jag kommer även till samma slutsats om förhållandet mellan 
huvudmannen om eleverna kan jämställas med en avtalssituation. Det är 
eleven och huvudmannen som står i relation till varandra varför 
huvudmannen endast är skadeståndsskyldiga gentemot elever i hans 
verksamhet. 
 
Vad som är att anse som lagstridigt är ett åsidosättande av skyldigheten att 
förebygga, förhindra, utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan 
kränkande behandling. Så länge denne vidtar alla åtgärder som ”skäligen 
kan krävas” undgår denne ansvar. Jag kan dock konstatera att det i 
förarbetena inte anges vilka åtgärder som närmare ska vidtas utan det är upp 
till huvudmannen att avgöra. Detta ställer stora krav på huvudmannen och 
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lagens stipulerade skadeståndsskyldighet är inte speciellt förutsägbar för 
huvudmannen, vilket kan leda till stor rättsosäkerhet. 
 
Utöver kravet på att huvudmannen åsidosatt sina skyldigheter enligt 7 och 8 
§§ BEL krävs det vid konstaterandet av annan kränkande behandling att 
denna inte är att bedöma som ringa. Vid denna bedömning menar jag att det 
handlar om en objektiv bedömning där visserligen elevens egen uppfattning 
om händelsens betydelse är utgångspunkten och därmed också av stor vikt. 
Vidare måste det föreligga ett orsakssamband mellan kränkningen och 
skadan. Kränkningen får anses utgöras dels av kränkningen att bli utsatt för 
kränkande behandling och dels i kränkningen att huvudmannen åsidosätter 
sin skyldighet enligt 7 och 8 §§ BEL. Skadan får anses vara det lidande som 
kränkningarna medför. 
 
Ersättningen ska slutligen vara en kompensation för förlust och skada som 
dels är avskräckande och dels står i proportion till skadan. Belopp om 5 000 
kronor är dock enligt min mening inte att anse som avskräckande. Det är 
snarare en symbolisk summa som nästan är att se som ett hån mot eleven. 
Att riskera att bli skadeståndsskyldig och utbetala större belopp i skadestånd 
menar jag är ett bra medel som får huvudmannen att arbeta hårdare mot 
kränkande behandling. Dålig publicitet vid en eventuell tvist menar jag dock 
har en minst lika stor betydelse för engagemanget mot kränkande 
behandling med tanke på den konkurrerande situationen mellan skolorna. 
 
Min slutsats vad gäller beloppets storlek är att det liksom vid 
kränkningsersättningen enligt SkL borde utvecklas speciellt anpassade 
schabloner även för BEL. Jag är dock inte av den meningen att 
skadeståndsbeloppen för kränkning enligt BEL i Sverige bör motsvara de 
skadeståndsbelopp som kan utbetalas i USA men att de samtidigt inte får 
sättas så lågt att beloppet inte är av någon vikt för den kränkta. Jag menar 
därför att det minsta belopp och därmed nedersta gränsen för vad som kan 
utbetalas är 25 000 kronor. Däremot menar jag inte att någon översta gräns 
ska fastställas, även om jag tror att den rimligtvis skulle ligga runt 200 000 
till 300 000 kronor. 
 
En fråga som jag ännu inte diskuterat är huruvida huvudmannens ansvar är 
att uppfatta som ett principalansvar, ett culpaansvar eller om det är att anse 
som ett rent strikt ansvar. Genom min analys av vem som är att anse som 
ansvarssubjekt och vem denne ansvarar för samt vilka krav som uppställs i 
7, 8 och 15 §§ BEL menar jag att huvudmannens ansvar närmast torde vara 
att jämföra med ett principalansvar. Att det inte handlar om ett rent strikt 
ansvar torde framgå av att huvudmannen fortfarande kan frånkomma ett 
ansvar om denne inte varit försumlig utan gjort vad som skäligen kan 
krävas. Det talas också i källorna om att huvudmannen ansvarar för 
försumlighet vilket också tyder på att ansvaret inte är rent strikt. Frågan om 
ett rent strikt ansvar kan gälla i andra situationer enligt lagen kan jag inte 
besvara här. Detta är en följd av att jag endast studerat huvudmannens 
skyldighet enligt 7 och 8 §§. För att kunna dra en sådan slutsats krävs en 
studie av samtliga bestämmelser.  
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