
!

 
 

JURIDISKA!FAKULTETEN!

vid!Lunds!universitet!

!

!

!

Elin!Norbe!

!

!

Införande!av!strängare!skadeståndsansvar!för!

mobbning?!!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

LAGF03!Rättsvetenskaplig!uppsats!!

!

Uppsats!på!juristprogrammet!

15!högskolepoäng!

!

!

Handledare:!Elisabeth!Ståhl!

!

Termin:!HT!2015!
!



Innehåll'

SUMMARY' 1!

SAMMANFATTNING' 3!

FÖRKORTNINGAR' 4!

1! INLEDNING' 5!

1.1! Introduktion' 5!

1.2! Syfte' 5!

1.3! Frågeställningar' 5!

1.4! Avgränsningar' 6!

1.5! Metod'och'perspektiv' 7!

1.6! Material' 7!

1.7! Forskningsläge' 8!

1.8! Disposition' 8!

2! UTGÅNGSPUNKTER'FÖR'UNDERSÖKNINGEN' 10!

2.1! Vad'är'mobbning?' 10!

2.2! Barnets'bästa' 10!

2.3! Rättsekonomisk'teori' 11!

2.4! Statistik'och'kostnader' 12!

3! GÄLLANDE'RÄTT' 14!

3.1! Skadeståndansvaret'enligt'skollagen' 14!

3.2! Skadestånd'enligt'allmänna'skadeståndsrättsliga'regler' 17!

4! GÄLLANDE'RÄTT'UR'ETT'RÄTTSEKONOMISKT'PERSPEKTIV' 20!

5! RENT'STRIKT'ANSVAR'–'ETT'ALTERNATIV?' 22!

5.1! Vad'är'rent'strikt'ansvar?' 22!

5.2! Åläggande'av'rent'strikt'ansvar' 22!

5.3! Rent'strikt'ansvar'i'kombination'med'ersättningssytem' 25!



5.4! Eventuella'problem'med'rent'strikt'ansvar' 26!

6! RENT'STRIKT'ANSVAR'UR'ETT'RÄTTSEKONOMISKT'PERSPEKTIV
' 28!

7! ANALYS'OCH'SLUTSATSER' 31!

7.1! Kommunens'skadeståndsansvar' 31!

7.2! Ekonomisk'effektivtet'och'barnets'bästa' 33!

KÄLL]'OCH'LITTERATURFÖRTECKNING' 36!

RÄTTSFALLSFÖRTECKNING' 40!
 



 1 

Summary'

In# current# legislation# the# municipality# that# operates# an# elementary#

school#has#a#liability#for#negligence.#As#long#as#the#municipality#or#school#

follows#the#obligations#that#are#stipulated#in#the#education#act,#or#in#no#

other#way#acts#with#negligence,#damages#does#not#occur.#This#essay#aims#

to#examine#whether#it# is#appropriate#to#introduce#a#stricter#liability#or#

not.##

#

One#alternative#is#to#legislate#a#purely#strict#liability.#With#a#purely#strict#

liability,# the# municipality# becomes# liable# for# damages# regardless# of#

whether# the# obligations# have# been# breached# or# the# municipality#

otherwise#have#acted#negligently.#However,# some#people#argue,# that#a#

purely# strict# liability#would# reduce# incentives# to# prevent# bullying.# By#

combining#the#purely#strict#liability#along#with#a#compensation#system#

the# incentives# would# remain.# Damages# are# then# paid# directly# to# the#

victim# through# insurance.# Thereafter# the# insurance# company# can#

demand#the#amount#of#damage#from#the#municipality,#if#the#municipality#

fails#to#show#that#negligence#did#not#exist.#

#

From#an#economic#perspective,#it#is#desirable#with#a#liability#for#damages#

that#is#economically#efficient.#The#liability#that#is#the#most#economically#

efficient#is#probably#the#liability#for#negligence.#However,#the#liability#for#

negligence#does#not#appear#to#effectively#prevent#bullying,#which#would#

be# the#best# for# the# child.# The# liability#which# is# the#most# economically#

efficient#is#therefore#not#necessarily#consistent#with#the#principle#of#the#

child’s#best.##

#

Since# the# liability# for# negligence# legislated# today# is# not# enough# to#

effectively#prevent#bullying,#it#may#be#appropriate#to#introduce#a#stricter#

liability.#The#strengthening#of#the#liability#does#not#need#to#be#achieved#

by#imposing#a#purely#strict#liability.#A#liability#for#negligence#may#remain.#
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In# such# case,# the# requirements,# which# the# municipalities# and# schools#

have#to#fulfill#to#avoid#liability,#must#be#raised.##
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Sammanfattning'

I#gällande#rätt#har#kommuner#som#driver#grundskolor#ett#culpaansvar.#

Det#innebär#att#så#länge#skyldigheterna#som#stadgas#i#skollagen#följts#åt,#

eller# kommunen# inte# på# annat# sätt# agerar# oaktsamt,# uppstår# inte#

skadeståndsskyldighet.#Uppsatsen#har#som#syfte#att#undersöka#om#det#är#

lämpligt#ett#införa#ett#strängare#skadeståndsansvar.##

#

Ett# alternativ# är# att# lagstifta# om# rent# strikt# ansvar.#Då#blir# kommuner#

skadeståndsansvariga# oavsett# om# skyldigheter# åsidosatts# eller#

kommuner#och#skolor#på#annat#sätt#agerat#oaktsamt.#Vissa#hävdar#dock#

att#införande#av#rent#strikt#ansvar#skulle#minska#kommuners#och#skolors#

incitament# att# förhindra# mobbning.# Genom# att# kombinera# det# rent#

strikta#ansvaret#med#ett#ersättningssystem#skulle#incitamentet#kvarstå.#

Skadestånd#utgår#då#direkt#till#den#skadelidande#genom#en#försäkring.#

Försäkringsbolaget# kan# därefter# kräva# summan# av# skadeståndet# från#

kommunen,#om#kommunen#inte#lyckas#visa#att#oaktsamhet#inte#förelegat.##

#

Ur#en# rättsekonomisk# synvinkel# är#det#önskvärt#med#ett# skadeståndsO

ansvar#som#är#ekonomiskt#effektivt.#Det#skadeståndsansvar#som#är#mest#

ekonomiskt# effektivt# är# troligtvis# culpaansvaret.# Culpaansvaret# tycks#

dock#inte#effektivt#förhindra#mobbning,#vilket#torde#vara#bäst#för#barnet.#

Det#skadeståndsansvar#som#är#mest#ekonomiskt#effektivt#är#därmed#inte#

nödvändigtvis#förenligt#med#principen#om#barnets#bästa.##

#

Eftersom# dagslägets# culpaansvar# inte# tillräckligt# förhindrar#mobbning#

kan# det# vara# lämpligt# att# införa# ett# strängare# skadeståndsansvar.#

Skadeståndsansvarets# förstärkning#behöver#emellertid# inte#ske#genom#

införande#av#rent#strikt#ansvar.#Ett#culpaansvar#kan#kvarstå.#I#sådant#fall#

bör#kraven,#för#vilka#åtgärder#kommuner#och#skolor#måste#vidta#för#att#

undgå#skadeståndsskyldighet,#höjas.# 
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Förkortningar'

EKMR# # Europeiska#konventionen#om#skydd#för#de#

mänskliga#rättigheterna#

Elevskyddslagen# Lag#(2006:67)#om#förbud#mot#

diskriminering#och#annan#kränkande#

behandling#av#barn#och#elever#

FN# # Förenta#nationerna#

HundO#och#kattlagen# Lag#(2007:1150)#om#tillsyn#över#hund#och#

katt#

JT# # Juridisk#Tidskrift#

NJA# # Nytt#juridiskt#arkiv#

Prop.# # Proposition#

SkL# # Skadeståndslag#(1972:207)#

SOU# # Statens#offentliga#utredningar#

SvJT# # Svensk#Juristtidning#

#
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1' Inledning''

1.1' Introduktion''

Av#elever#på#mellanO#och#högstadiet#anser#sig#en#av#fem#blivit#utsatta#för#

mobbning# av# en# annan# elev# under# det# senaste# året.1# Klart# är# att#

mobbning#är# ett# samhällsproblem.#Det# finns#därför#enligt#min#mening#

anledning# att# se# över# och# diskutera# utformningen# av# skadeståndsO

ansvaret# för# mobbning.# Kanske# är# det# möjligt# att# en# förändring# av#

skadeståndsansvaret#kan#påverka#förekomsten#av#mobbning.##

1.2' Syfte'

Syftet#med#uppsatsen#är#att#utreda#skadeståndsansvarets#placering#och#

utformning# för#mobbning# i# grundskolan# och# om# skadeståndsansvaret#

bör# förändras.# Dessutom# syftar# uppsatsen# till# att# undersöka#

skadeståndsansvarets# ekonomiska# effektivitet# och# hur# ett# ekonomiskt#

effektivt#skadestånd##förhåller#sig#till#principen#om#barnets#bästa.##

1.3' Frågeställningar''

För#att#uppnå#syftet#med#uppsatsen#har#följande#frågeställningar#valts:#

1.! Är#det#önskvärt,#ur#en#preventiv#synvinkel,#att#stärka#kommuners#

skadeståndsansvar#för#mobbning#på#grundskolan?#

O########Var#är#skadeståndsansvaret#placerat#och#hur#är#det#utformat#

##########i#gällande#rätt?#

#O#######Finns#det#någon#alternativ#lösning#till#skadeståndsansvarets#

##########utformning?#

#

#######2.# # Vilket# skadeståndsansvar# är# mest# effektivt# i# förhållande# till#

################rättsekonomiska#teorier?#

                                                
1#Friendsrapporten,2015,#s.#6.#
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#O#########Är#det#skadeståndsansvar#som#är#mest#ekonomiskt#effektivt#

###########förenligt#med#principen#om#barnets#bästa?##

1.4' Avgränsningar''

Uppsatsen# begränsas# till# att# endast# behandla# skadeståndsansvar# för#

mobbning#mellan#elever#på#kommunala#grundskolor.#Under#denna# tid#

föreligger# en# skolplikt# enligt# 7# kap.# 2# §# skollagen# (2010:800),# varför#

arbetet#mot#mobbning#enligt#mig#är#av#stor#vikt.#Skadestånd#har#både#en#

kompensatorisk# funktion# och# en# preventiv# funktion.# Undersökningen#

kommer# fokusera# på# skadeståndet# som# incitament# för# att# förhindra#

mobbning,# den# preventiva# funktionen.2# Det# primära# ansvarssubjektet#

vid#mobbning#är#den#person#som#utför#mobbningen.3#Undersökningen#

fokuserar#på#kommunen#som#ansvarssubjekt#och#berör#således#varken#

barnets#eller#någon#annan#aktörs#ansvar.#Det#finns#ett#antal#intressanta#

alternativa#lösningar#på#skadeståndets#utformning#och#placering#så#som#

rent# strikt# ansvar,# mellanformer# av# ansvar,# viteförsläggande# eller# en#

omplacering#av#ansvaret.#Med#hänsyn#till#uppsatsens#omfång#undersöks#

endast# alternativet# rent# strikt# ansvar# genom# lagstiftning.#

Undersökningen# behandlar# endast# ekonomiska# sanktioner.# Uppsatsen#

rör#således#inte#straffrätt#varför#varken#en#kriminalisering#av#mobbning#

eller#straffansvar#för#någon#aktör#behandlas.#Vidare#hade#en#komparativ#

jämförelse# med# andra# länders# skadeståndssystem# varit# till# hjälp# vid#

undersökningen# av# det# svenska# skadeståndsansvarets# eventuella#

förändring,#en#sådan#undersökning#genomförs#dock#inte.##

#

Vad# gäller# rättsekonomin# tillämpas# inte# den# normativa# delen,# det# vill#

säga#argumentation#för#att#rättfärdiga#samhällsekonomiska#mål.#Endast#

den# deskriptiva# delen,# hur# rättens# utformning# påverkar# samhällsO

ekonomin,#tillämpas.4##

                                                
2#Prop.#2005/06:38#s.#109.##
3#Andersson,#2013,#s.#390. #
4 Dahlman,#Glader#&#Reidhav,#2005,#s.#70. 
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1.5' Metod'och'perspektiv''

I# undersökningen# ingår# att# utreda# om# skadeståndsansvaret# bör#

förändras,# det# vill# säga# en# de# lege# ferenda# undersökning.# Lehrberg#

presenterar# en# idealmodell# med# ett# antal# utgångspunkter# för# att#

genomföra# en# sådan# undersökning.# Han# poängterar# dock# att# det# i#

praktiken#inte#alltid#är#möjligt#att#följa#idealmodellen.#Undersökningen#

har# till# viss# del# utgått# från# modellen,# vilket# innebär# att# det# först# har#

redogjorts#för#gällande#rätt,#de#lege#lata.#Därefter#tar#en#de#lege#ferenda#

undersökning#vid.#En#lösningsmöjlighet#presenteras#och#det#undersöks#

även#hur#ett#strängare#ansvar#införts#på#ett#annat#rättsområde.#I#metoden#

är#det#även#lämpligt#att#genomföra#en#komparativ#studie,#en#sådan#studie#

har#emellertid#avgränsats#bort.5##

#

För# att# besvara# vad# som# utgör# gällande# rätt# och# undersöka# den#

alternativa# lösningen# har# en# rättsdogmatisk# metod# använts.# En#

rättsdogmatisk# metod# kan# användas# för# att# kritisera# ett# gällande#

rättsläge# men# även# för# att# föreslå# förändringar# på# området,# vilket# är#

precis# vad# denna# uppsats# syftar# till.# Metoden# innebär# att# olika#

rättskällor,#så#som#lagtext,#förarbeten,#praxis#samt#doktrin#har#använts.6##

#

Ett# rättsekonomiskt# perspektiv# har# applicerats# för# att# undersöka# ifall#

gällande# rätt# eller# den# alternativa# lösningen# är# ekonomiskt# effektiv.#

Således# har# den# deskriptiva# delen# av# rättsekonomin# tillämpats.7# Den#

ekonomiskt#mest#effektiva# lösningen# jämförs#sedan#med#principen#om#

barnets#bästa.##

1.6' Material''

Det#material#som#använts#för#att#besvara#frågeställningarna#och#därmed#

genomföra#syftet#har#noggrant#valts#ut.#För#att#redogöra#för#rättsläget#har#

                                                
5#Juridisk,ordlista,,Allt#om#juridik;#Lehrberg,#2014,#s.#265ff.#
6#Kleineman,#2013,#s.#21#och#24. 
7 Dahlman,#Glader#&#Reidhav,#2005,#s.#70. 
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lagtext,# förarbeten# och# doktrin# använts.# Vid# undersökningen# av# en#

alternativ# lösning# har# förarbeten# och# en# artikel# som# tillika# utgör# ett#

remissyttrande# skriven# av# Dufwa# (2005)# använts.# Rättsekonomisk#

doktrin,# främst# skriven# av# Dahlman,# Glader# och# Reidhav# (2005),# har#

använts# för# att# undersöka# det# mest# effektiva# alternativet# ur# ett#

rättsekonomiskt#perspektiv.#För#att#jämföra#med#principen#om#barnets#

bästa# har# förarbeten# använts# för# att# utröna# principens# innebörd.# Vid#

valet#av#doktrin#har#eftersträvats#välkända#och#auktoritära#författare#då#

doktrin#inte#bär#samma#rättsliga#ställning#som#andra#rättskällor.#Artiklar#

och#elektroniska#källor#har#använts#och#behandlats#källkritiskt.#

1.7' Forskningsläge'

Mobbning# på# grundskolan# är# såväl# ett# omdiskuterat# ämne# som# ett#

växande# problem# i# samhället.# Diskussioner# och# forskning# fokuserar#

främst# på# hur# skolor# och# kommuner# ska# arbeta# för# att# förhindra#

mobbning.# Få# diskussioner# handlar# om# skadeståndets# placering# eller#

utformning.# Den# mesta# informationen# kring# skadeståndsansvar# vid#

mobbning#återfinns#i#lagförarbeten#och#utredningar,#i#doktrin#omnämns#

ämnet# endast# kortfattat.# En# person# som# yttrat# sig# i# frågan# är# Dufwa#

genom# ett# remissyttrande# han# utarbetat# på# inrådan# av# Rädda# Barnen#

(2005).#Mer#omfattande#forskning#bedrivs#om#sambandet#mellan#rättsO

ekonomi#och#skadeståndsrätt.#

#

Forskningsfrågan# är# relevant# då# mobbning# är# ett# dagsaktuellt# ämne,#

många#barn#far#illa#i#skolan.#Så#länge#barn#lider#finns#mycket#arbete#kvar.#

Uppsatsen#kan#bidra#till#forskningsläget#genom#att#väcka#frågan#om#ett#

förändrat#skadeståndsansvar#möjligen#kan#påverka#situationen.##

1.8' Disposition'

Uppsatsens# andra# kapitel# redogör# för# vilka# begrepp# och# teorier#

undersökningen#utgår# från.# I# kapitlet# redogörs#dels# för# hur#mobbning#

definieras#och#dels#för#vad#barnets#bästa#innebär.#I#kapitlet#lämnas#även#
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en#inledande#redogörelse#för#rättsekonomisk#teori.#Kapitlet#avslutas#med#

statistik#över#anmälningar#av#mobbning#samt#kostnader#för#att#förhindra#

mobbning.# I# kapitel# tre# beskrivs# de# lege# lata,# gällande# rätt# avseende#

skadeståndsansvar#för#mobbning.#Därefter#återfinns#i#kapitel#fyra#en#del#

med# gällande# rätt# utifrån# ett# rättsekonomiskt# perspektiv.# Kapitel# fem#

innehåller#en#undersökning#av#en#alternativ#lösning#på#hur#skadeståndsO

ansvaret#kan#utformas,#det#vill#säga#en#de#lege#ferenda#undersökning.,I#

det#sjätte#kapitlet#ses#den#alternativa#lösningen#ur#ett#rättsekonomiskt#

perspektiv.# I#det#avslutande#sjunde#kapitlet# följer#en#slutlig#analys#där#

frågeställningarna# besvaras.# Egna# reflektioner# förs# angående#

lämpligheten#av#en#förändring#av#skadeståndsansvaret#och#hur#ansvaret#

i#sådana#fall#bör#förändras.##
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2' Utgångspunkter'för'
undersökningen'

2.1' Vad'är'mobbning?'

Mobbning#innebär#att#en#person#i#ett#överläge#flertalet#gånger#utsätter#en#

annan#person#som#befinner#sig#i#underläge#för#ett#fysiskt,#psykiskt#eller#

verbalt#angrepp.#Övergriparens#avsikt#ska#vara#att#den#utsatta#personen#

tillfogas#någon#form#av#skada#eller#obehag.8#I#skollagen#används#istället#

för#mobbning#begreppet#kränkande#behandling.#Kränkande#behandling#

definieras# i# 6# kap.# 3# §# skollagen# som# ett# uppträdande# som# inte# är#

diskriminering# enligt# diskrimineringslagen#men# som# ändå# kränker# en#

elevs# värdighet.9# Fortsättningsvis# i# denna# uppsats# kommer,# för#

enkelhetens#skull,#begreppet#mobbning#användas.#

2.2' Barnets'bästa'

FN:s# konvention# om# barnets# rättigheter# stadgar# i# tredje# artikeln#

principen#om#barnets#bästa.#Principen#innebär#bland#annat#att#vid#alla#

åtgärder,# vidtagna# av# myndigheter# som# rör# barn,# ska# barnets# bästa#

komma# i# det# främsta# rummet.# Genom# Sveriges# ratifikation# blev#

konventionen# folkrättsligt# bindande# vilket# innebär# att# Sveriges#

myndigheter# vid# sina# beslut# och# åtgärder# måste# ta# principen# i#

beaktande.10#Följaktligen#ska#svensk#lagstiftning#präglas#av#principen#om#

barnets#bästa.11#

#

Innebörden# av# barnets# bästa# definieras# inte# i# konventionen.# FNO#

kommittén#menar#att#barnets#bästa#inte#är#ett#bestämt#begrepp#utan#att#

det# varierar.# Barnets# bästa# är# beroende# av# hur# samhället,# kultur# och#

                                                
8#Förebygg,mobbning,#Brottsförebyggande#rådet.#
9#Kränkningar,och,mobbning,#Skolverket.#
10#Prop.#1997/98:182#s.#8.##
11
#SOU#1997:116#avsnitt#6.1. 
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värderingar# ser# ut,#men# begreppet#måste# även# bedömas# utifrån# varje#

barns#individuella#situation.12#

2.3' Rättsekonomisk'teori''

Rättsekonomi# innebär# att# rätten# studeras# från# ett# ekonomiskt#

perspektiv.# Olika# lösningar# på# problem# studeras# för# att# se# vilka#

konsekvenser#lösningarna#får#för#samhällets#ekonomi.13#Målet#för#rättsO

ekonomer# är# att# uppnå# en# lagstiftning# som# maximerar# ekonomisk#

effektivitet# eller# välfärd.14# Välstånd# är# ett# centralt# begrepp# för# rättsO

ekonomer# då# det# härleds# från# ekonomisk# effektivitet.# Välståndet# hos#

människor#ökar#när#deras#tillfredställelse#ökar#och#när#människor#agerar#

på#ett#sätt#som#är#ekonomiskt#effektivt.#Samhällets#välstånd#ökar#i#sin#tur#

genom#att#människors#välstånd#ökar.15##

#

Parters#inbördes#förhållanden#kan#regleras#genom#kontrakt.#Ibland#kan#

dock#ingående#av#kontrakt#medföra#stora#kostnader.#Parter#kommer#inte#

vilja#ingå#sådana#kostsamma#kontrakt#och#på#vissa#områden#skulle#det#

vara#allt# för#komplicerat#att#överlåta#till#alla#parter#att#sluta#avtal#med#

varandra.#Därav#krävs#det#ibland#en#extern,#lagstiftad#reglering,#av#bland#

annat#skadeståndsansvar.#Enligt#rättsekonomer#bör#skadeståndsansvar#

placeras# så# det# minimerar# eventuella# skadeståndskostnader# och#

samtidigt# minimerar# kostnader# för# att# förhindra# skador# genom#

försiktighetsåtgärder.16#

#

Skadeståndsrätten#fungerar#även#som#ett#instrument#för#att#hantera#en#

extern# kostnad.# En# extern# kostnad# är# bland# annat# en# kostnad# som#

uppstått# genom# att# en# verksamhet# orsakat# skada# på# någon# utanför#

verksamheten.#Frågan#uppstår#då#vem#som#ska#bära#ansvaret#för#denna#

                                                
12#SOU#1997:116#avsnitt#6.1.#
13#Bastidas#Venegas,#2013,#s.#175;#Dahlman,#Glader#&#Reidhav,#2005,#s.#10.#
14#Bastidas#Venegas,#2013,#s.#176.###
15#Dahlman,#Glader#&#Reidhav,#2005,#s.#10#och#75.  
16#Skogh,#Ekonomisk#debatt#8/82,#s.#552.#
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kostnad.#Rättsekonomer#anser#att#den#externa#kostnaden#bör#återföras#

till# den# verksamhet# som# orsakat# skadan.# En# sådan# återföring# kan#

åstadkommas#genom#en#reglering#av#ett#culpaansvar.17#

2.4' Statistik'och'kostnader'

BarnO# och# elevombudet# har# till# uppgift# utreda# anmälningar# om#

mobbning.18# Under# 2014# inkom# totalt# 1# 440# anmälningar# till#

Skolinspektionen# rörande# kränkande# behandling# mellan# elever.# Av#

anmälningarna#resulterade#377#i#ett#föreläggande#till#kommunen#och#34#

i# en#anmärkning.#Vidare#ansågs#att#kommuner# i#461# fall#hade#vidtagit#

tillräckliga# åtgärder# eller# följt# gällande# bestämmelser.# Endast# 71# fall#

ledde#till#en#skadeståndsprövning#där#skadestånd#medgavs#i#sex#fall.#Hur#

många#av#fallen#som#sedan#övergick#till#domstolsprövning#framgår#ej#av#

statistiken.#Vid#flertalet#anmälningar#vidtogs#inga#åtgärder,#och#i#många#

fall# ansågs#det# inte# finnas# skäl# för# en#utredning.#Vidare# överlämnades#

vissa# fall# till# annan# myndighet# eller# prövades# i# andra# sammanhang.#

Statistiken# omfattar# det# totala# antalet# anmälningar# som# under# 2014#

inkom# till# Skolinspektionen.# Följaktligen# avser# statistiken# inte# enbart#

grundskolan#utan#även#andra#skolverksamheter,#även#om#majoriteten#av#

anmälningarna#avser#kränkning#vid#en#grundskola.#Statistiken#redovisas#

ändock#då#den#likväl#ger#en#övergripande#bild#över#situationen.19##

#

Vidare# är# arbetet# med# att# förhindra# mobbning# kostsamt.# Vanligtvis#

används#utvecklade#antimobbningsprogram#för#att#förhindra#mobbning#

på# grundskolan.20# Kostnader# utgörs# bland# annat# av# kursavgifter,#

utbildning# av# instruktörer,# material,# resor# och# logi# i# samband# med#

utbildning# och# kostnader# för# vikarier# då# personal# är# på# utbildning.21#

Kostnader#uppstår#emellertid#även#av#att#inte#förebygga#mobbning.#Av#

                                                
17 Dahlman,#Glader#&#Reidhav,#2005,#s. 105 och 115.  
18 Om,BarnB,och,elevombudet,,BarnO#och#elevombudet. 
19,Skolverket,#Siris,–,kvalitet,och,resultat,i,skolan,#statistik#2014.#
20 Monica#Hedlund,#Färdiga,antimobbningsprogram,kostar,skolor,miljoner,,Lärarnas#
tidning,#Lärarnas#nyheter. 
21#Utvärdering,av,metoder,mot,mobbning,#Skolverket,#2011,#s.#116.#
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en# rapport# från# Brottsförebyggande# rådet# framgår# att# personer# som#

utsätter#andra# för#mobbning# inom#några#år#ofta#hamnar# i#brottslighet#

eller# i# en# depression.# Även# personer# som# utsatts# för#mobbning# löper#

större#risk#att#hamna#i#en#depression.22##

                                                
22#Farrington,#David#P.,#School,bullying,,depression,and,offending,behavior,later,in,life:,
an,uppdated,systematic,review,of,longitudinal,studies,#2012,#s.#79. 
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3' Gällande'rätt'

3.1' Skadeståndansvaret'enligt'skollagen'

I# skollagen# finns#bestämmelser#om#skolväsendet,#1#kap.#1#§# skollagen.#

Den# aktör# som# bär# ansvaret# för# att# grundskolorna# följer# reglerna# i#

skollagen# är# skolans# huvudman.23# Huvudman# för# grundskolor# är# som#

huvudregel#kommunen,#2#kap.#2#§#skollagen.#Fortsättningsvis#används#

kommunen#synonymt#med#huvudmannen.##

�

I#6#kap.# skollagen#regleras#vissa# tvingande#skyldigheter# för#huvudmän#

och# personal# på# skolor,# 6# kap.# 4# §# skollagen.# Kapitlets# regler# har# sitt#

ursprung# i# lagen# (2006:67)# om# förbud#mot# diskriminering# och# annan#

kränkande# behandling# av# barn# och# elever,# förkortad# elevskyddslagen.#

Elevskyddslagen# upphörde# att# gälla# 2009,# flertalet# bestämmelser#

överfördes# då# till# kapitel# 14a# i# dåvarande# skollagen# (1985:1100).#

Bestämmelserna#har#sedan#dess#förflyttats#ytterligare#en#gång#till#6#kap.#

i# nu# gällande# skollag.24# Propositionen# till# 6# kap.# i# nuvarande# skollag#

hänvisar# därför# i# mångt# och# mycket# till# förarbetena# till# både#

elevskyddslagen#och#1985#års#skollag.25#

#

7O11#§§# i#6#kap.#skollagen#stadgar# följande#skyldigheter# för#huvudmän#

och#personal#på#skolor:#

O! Att#huvudmannen#ska#förebygga#och#förhindra#att#en#elev#utsätts#

för#kränkande#behandling.#

O! Att#det#årligen#upprättas#en#handlingsplan#med#åtgärder#för#att#

förhindra#kränkande#behandling.#

O! Att#huvudmannen#eller#skolpersonal# inte# får#utsätta#en#elev# för#

kränkande#behandling.#

                                                
23#Prop.#2009/10:165#s.#234.##
24#Prop.#2005/06:38#s.#470;#Prop.#2009/10:165#s.#331.##
25#Se#exempelvis#prop.#2009/10:165#s.#694ff. 
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O! Att#lärare#och#annan#skolpersonal,#när#de#får#kännedom#om#att#en#

elev#har#blivit#utsatt#för#kränkande#behandling,#anmäler#detta#till#

sin#överordnade.#Samt#att#huvudmannen#utreder#situationen.##

O! Att# huvudman# eller# skolpersonal# inte# får# utsätta# en# elev,# som#

medverkat#i#en#utredning#eller#påtalat#att#någon#agerat#i#strid#med#

skollagen,#för#repressalier.#

#

Då# huvudmän# eller# personal# på# skolor# åsidosätter# dessa# uppräknade#

skyldigheter# kan# skadeståndsansvar# enligt# 6# kap.# 12# §# skollagen#

aktualiseras.# Enligt# bestämmelsen# blir# huvudmannen# skadeståndsO

skyldig#till#en#elev#som#utsatts#för#mobbning#av#någon#annan#elev,#likaså#

om#en#elev#blivit#kränkt#av#personal#på#skolan.#BarnO#och#elevombudet,

har#som#uppgift#att#företräda#eleven#i#domstol#vid#en#skadeståndstalan#

mot#kommunen.26##

#

Sett#enbart#till#ordalydelsen#i#6#kap.#12#§#skollagen#kan#bestämmelsen#

tolkas# som#att# det# föreligger# rent# strikt# ansvar# för#huvudmannen.#Det#

framgår# nämligen# inte# uttryckligen# av# bestämmelsen# att# det# krävs#

uppsåt#eller#oaktsamhet# från#huvudmannens#sida# för#att# skadeståndsO

ansvar# ska# uppkomma.# Av# förarbetena# framkommer# dock# att# culpöst#

handlande#måste#föreligga,#detta#eftersom#det#anses#vara#oaktsamt#att#

inte#vidta#åtgärder#för#att#förhindra#mobbning.27##

#

Vidare#skiljer#6#kap.#12#§#skollagen#mellan#kränkning#och#annan#skada.#

Med#annan#skada#avses#personskada,#sakskada#och#ren#förmögenhetsO

skada.#Mobbning#kan#även#orsaka#skador#på#bland#annat#offrets#kläder.#

Det#anses#därför#viktigt#att#regleringen#är#mer#omfattande#än#att#endast#

utge# ersättning# för# kränkning.28# För# sådan# kränkning# som# mobbning#

innebär utgår#ersättning#endast#om#kränkningen#inte#är#ringa.#Det#krävs#

således# att# mobbningen# uppnår# en# viss# dignitet.# Vid# beräkningen# av#

                                                
26 Om,BarnB,och,elevombudet,,BarnO#och#elevombudet. 
27#Hellner#&#Radetzki,#2014,#s.#434;#Prop.#2005/06:38#s.#147.#
28#Hellner#&#Radetzki,#2014,#s.#435;#Prop.#2005/06:38#s.#111.  
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skadeståndet# tillämpas# 5# kap.# 6# §# skadeståndslagen# (1972:207),#

förkortad# SkL.# För# annan# skada# utgår# däremot# full# ersättning# enligt#

allmänna#skadeståndsrättsliga#principer.29##

#

Skadestånd# för# kränkningar# kan,# enligt# 6# kap.# 12# §# andra# stycket#

skollagen# dessutom# sättas# ned# eller# helt# falla# bort.# Denna# möjlighet#

tillhandahålls#dock#inte#vid#ersättning#för#annan#skada.#Det#förutsätts#för#

nedsättning#av#skadestånd#vid#kränkning#att#det#föreligger#särskilda#skäl#

och# enligt# förarbetena# ska# skadeståndet# endast# sättas# ned# i#

undantagsfall.#Vad#som#kan#utgöra#särskilda#skäl#är#att#en#företrädare#för#

verksamheten# har# vidtagit# rättelse# eller# att# det# endast# förekommit#

obetydliga#överträdelser#av#lagens#förbud.#Inga#vidare#exempel#ges#dock#

på# vad# som# utgör# särskilda# skäl# vid# mobbning.# Att# helt# efterge#

skadestånd#bör#endast#ske#om#skadestånd#anses#vara#orimligt.30##

#

Vad#gäller#bevisbördan#i#skollagen#gäller#att#eleven#ska#visa#att#skolan#

haft#kännedom#om#att#mobbning#har#förekommit.#Bevisbördan#övergår#

sedan# på# skolan# för# att# bevisa# att# en# utredning# skett# och# att# rimliga#

åtgärder#har#vidtagits#för#att#förhindra#mobbningen.31#Kommunen#eller#

skolan# måste# således# visa# att# oaktsamhet# inte# förelegat.# Dock# måste#

domstolen# värdera# ifall# kommunens# åtgärder# var# vad# som# skäligen#

kunde#krävas.#Det#finns#av#detta#skäl#ingen#presumtion#kring#culpa.32#

#

Det#finns#ingen#särskild#reglering#av#orsakssambandet#i#skollagen.#Krav#

på#orsakssamband#mellan#det#skadeståndsgrundande# förhållandet#och#

skadan#föreligger#enligt#allmänna#skadeståndsrättsliga#grundsatser.33##

#

                                                
29#Hellner#&#Radetzki,#2014,#s.#435;#Prop.#2005/06:38#s.#148.#
30#Hellner#&#Radetzki,#2014,#s.#435;#Prop.#2005/06:38#s.#114#och#148.##
31 Andersson,#2013,#s.#405#not#1374;#Prop.#2007/08:95#s.#472. 
32#Andersson,#2013,#s.#405.##
33#Prop.#2005/06:38#s.#122f#och#148.#



 17 

3.2' Skadestånd'enligt'allmänna'
skadeståndsrättsliga'regler'

Enligt# 1# kap.# 1# §# SkL# gäller# skadeståndslagen# om# inte# annat# är#

föreskrivet.#Genom#skadeståndsbestämmelsen#i#skollagen#kan#skollagen#

tillämpas#istället#för#skadeståndslagen.#En#redogörelse#görs#ändock#för#

möjligheten#att#erhålla#skadestånd#enligt#allmänna#skadeståndsrättsliga#

regler.#

#

Skadeståndsansvar# kan# aktualiseras# genom#3# kap.# 2# §# SkL.# Ersättning#

kan# utgå# för# såväl# kränkning,# personskada,# sakskada# eller# ren#

förmögenhetsskada.#Det#krävs#att#det#föreligger#fel#eller#försummelse#vid#

myndighetsutövning.# Att# mobbning# på# grundskola# faller# under#

myndighetsutövning# bekräftades# i# NJA# 2001# s.# 755,# det# så# kallade#

JohannaOfallet.# En# flicka# hade# under# en# lång# tid# blivit# utsatt# för#

trakasserier# som# ledde# till# bland# annat# depression,# flickan# åsamkades#

sålunda#en#personskada.#Högsta#domstolen#grundade#sin#bedömning#på#

Bengtssons# resonemang,# att# undervisning# i# sig# inte# faller# in# under#

myndighetsutövning,#men#eftersom#det#föreligger#en#skolplikt#för#barn#i#

grundskola# ”[…]# har# verksamheten# ofta# en# påtaglig# karaktär# av#

myndighetsutövning.”34# Den# skadelidande# menade# att# eftersom#

kommunen#inte#hade#ingripit#mot#mobbningen#i#tid,#eller#ingripit#på#ett#

korrekt# sätt,# förelåg# fel# eller# försummelse# vid# myndighetsutövning.#

Högsta#domstolen#anförde#att#det#endast#kan#begäras#av#kommunen#att#

kommunen#har#gjort#vad#som#rimligen#kan#begäras#av#dem#i#den#aktuella#

situationen.#Följaktligen#ställer#lagstiftningen#inte#något#krav#på#resultat,#

att#åtgärderna#kommunen#och#skolan#vidtagit#faktiskt#varit#lyckade.#Så#

länge# kommunen# och# skolan# gjort# vad# som# rimligen# kan# begäras# i#

situationen#föreligger#enligt#domen#inte#fel#eller#försummelse.#

#

                                                
34 Bengtsson,#1976,#s.#166.# 
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En#annan#grund#som#kan#åberopas,#men#som#inte#prövades# i# JohannaO

fallet,# är# 3# kap.# 1# §# SkL.# Bestämmelsen# stadgar# ett# principalansvar,#

således#att# kommunen#ansvarar# för# anställdas#oaktsamhet.# Skollagens#

skadeståndsbestämmelse# är# emellertid# till# viss# del# fördelaktigare# än#

skadeståndslagens#bestämmelser.#Ersättning#enligt#3#kap.#1O2#§§#SkL#för#

kränkning#utgår#nämligen#endast#kränkningen#uppstått#genom#brott.#3#

kap.#1O2#§§#SkL#hänvisar#nämligen#till#2#kap.#3#§#SkL,#där#det#stadgas#att#

det# krävs# att# kränkningen# dels# uppstått# genom# brott# och# dels# att#

kränkningen#måste#vara#allvarlig.#Enligt#skollagens#bestämmelse#är#det#

dessutom#tillräckligt#att#kränkningen#inte#är#ringa#för#att#ersättning#ska#

utgå,#vilket#är#mer#förmånligt.35#

#

Ytterligare#en#grund#som#Schultz#menar#kan#åberopas#för#skadeståndsO

ansvar# är# Culpa# in# eligendo.36# Skadeståndsansvar# uppkommer# då# för#

kommunen#när#kommunen#varit# försumlig#antingen#vid#anställning#av#

personal,#eller#vid#brister#avseende#personalens#utbildning,#information#

eller#övervakning.37#Även#Culpa#in#eligendo#är#därmed#ett#oaktsamhetsO

ansvar.#Däremot#menar#Schultz#att# culpabedömningen#här# till# viss#del#

skulle#skilja#sig#från#den#som#görs#i#3#kap.#1O2#§§#SkL.#Culpabedömningen#

sker# på# så# sätt# att# det# ifrågasätts# om# organisationen# hade# vad# som#

krävdes# för# att# olyckan# hade# kunnat# undvikas.38# I# det# ingår# att#

personalen# ska# ha# erhållit# kunskaper# i# hur# personal# ska# agera# då#

mobbning#uppstår.39##

#

För#att#skadestånd#ska#bli#aktuellt#krävs#även#i#dessa#tre#fall#att#adekvat#

kausalitet#föreligger.40##

                                                
35#Andersson,#2013,#s.#403.##
36#Schultz,#JT#2001/02,#s.#917.##
37#Schultz,#JT#2001/02,#s.#919.##
38 Schultz,#JT#2001/02,#s.#919. 
39#Schultz,#JT#2001/02,#s.#919f.#
40#Hellner#&#Radetzki,#2014,#s.#184.#
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En# annan# skillnad# från# skollagen# är# att# bevisbördan# är# annorlunda#

placerad#i#SkL.#Vid#åberopande#av#SkL#ankommer#det#på#skadelidande#att#

styrka#fel#eller#försummelse.41#

                                                
41#SOU#2004:50#s.#127.# 
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4' Gällande'rätt'ur'ett'
rättsekonomiskt'perspektiv''

Skador#kan#ofta#undvikas#genom#att# försiktighetsåtgärder#vidtas.#Dock#

utgör# försiktighetsåtgärder# en#kostnad.# Ju#bättre# försiktighetsåtgärder#

en#verksamhetsutövare#vidtar,#desto#färre#skador#uppstår#och#därmed#

blir# skadeståndskostnaderna# mindre.# Enligt# rättsekonomer# bör#

verksamhetsutövare# vidta# de# försiktighetsåtgärder# som# medför# den#

lägsta# totala# kostanden.# Om# dessa# försiktighetsåtgärder# vidtas,#

föreligger#inte#oaktsamhet#och#skadeståndsskyldighet#uppstår#inte.42##

#

Ett#exempel#kommer#användas#för#att#belysa#det#ovan#nämnda,#exemplet#

är#lånat#från#boken#Rättsekonomi,–,en,introduktion.#Exemplet#handlar#om#

vilka# försiktighetsåtgärder# en# kvinna# bör# vidta,# ur# en# rättsekonomisk#

synvinkel,# för# att# förhindra#att#hennes#häst# rymmer# från# sin#hage#och#

orsakar#skador#på#trafikanter#på#en#närliggande#väg.43#Tabellen#nedan#

belyser#hur#den#totala#kostnaden#förändras#beroende#på#vilken#nivå#av#

försiktighetsåtgärder#kvinnan#väljer#att#vidta.#

#
Försiktighetsåtgärd....................Kostnad.försiktig4..............Skadestånds4...................Totalkostnad/år.
..............................................................hetsåtgärd/år......................kostnad/år..
#

Ganska#säkert#stängsel######################################2#000#kr#######################10#000#kr###################################12#000#kr

# #

Medelsäkert#stängsel#########################################5#000#kr##########################3#000#kr#####################################8#000#kr###########

####

Mycket#säkert#stängsel......................................8#000#kr##########################1#000#kr#####################################9#000#kr.
#

Om#kvinnan#på#grund#av#avsaknad#av#en#skadeståndsreglering#inte#kan#

bli#skadeståndsansvarig#kommer#förmodligen#få#eller#inga#försiktighetsO

åtgärder# vidtas.# Detta# eftersom# det# saknas# incitament# att# bekosta#

försiktighetsåtgärder,# då# kvinnan# ändå# inte# kommer# bli# skadeståndsO

skyldig.44#

                                                
42#Dahlman,#Glader#&#Reidhav,#2005,#s.#106ff.##
43#Dahlman,#Glader#&#Reidhav,#2005,#s.#105.# 
44#Dahlman,#Glader#&#Reidhav,#2005,#s.#107.##
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#

Ur#ett#rättsekonomiskt#perspektiv#bör#en#verksamhet#utformas#på#så#sätt#

att#den#totala#kostnaden#för#samhällsekonomin#blir#så#liten#som#möjligt.#

För# att# vara# förenligt# med# rättsekonomiska# teorier# bör# här# det#

medelsäkra#stängslet#sättas#upp,#eftersom#totalkostnaden#då#blir#8#000#

kr.#Därför#bör#skadeståndsreglerna,#ur#ett#rättsekonomiskt#perspektiv,#

utformas# på# så# sätt# att# de# förmår# verksamhetsutövaren# att# vidta# just#

dessa#åtgärder,#det#vill#säga#upprätta#ett#medelsäkert#stängsel.#Att#förmå#

en# aktör# att# vidta# sådana# åtgärder# kan# åstadkommas# genom# ett#

åläggande# av# culpaansvar.# En# reglering# att# en# aktör# blir# skadeståndsO

skyldig#såvida#denne#inte#har#vidtar#den#nivån#av#försiktighetsåtgärder.#

Uppstår# skada# trots# att# dessa# åtgärder# vidtagits# undgår# verksamhetsO

utövaren#att#betala#ut#skadestånd.45##

#

Sammanfattningsvis#kan#culpaansvaret#i#gällande#rätt#vara#lämpligt#och#

ekonomiskt#effektivt#då#regleringen#förmår#en#aktör#att#agera#på#ett#sätt#

som#är#samhällsekonomiskt#effektivt.#

                                                
45#Dahlman,#Glader#&#Reidhav,#2005,#s.#106ff.##
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5' Rent'strikt'ansvar'–'ett'
alternativ?'

5.1' Vad'är'rent'strikt'ansvar?'

Hellner#och#Radetzki#menar#att#det#finns#två#former#av#ansvar#utan#eget#

vållande.#De#skiljer#mellan#ansvar# för#annans,vållande#och#ansvar#helt#

oberoende,av#någons#vållande.#Hellner#och#Radetzki#benämner#i#sin#bok#

Skadeståndsrätt#det#senare#ansvaret#som#ett#rent,strikt,ansvar.46#Ansvar#

för# annans# vållande# kan# benämnas# som# ett# strikt# ansvar.47# Vidare#

använder#Hellner#och#Radetzki#det#kortare#uttrycket#strikt#ansvar#även#

när#det#åsyftas#rent#strikt#ansvar.48#Det#alternativ#som#undersöks#i#detta#

kapitel#är#ett#för#huvudmannen#lagstiftat#rent#strikt#ansvar#som#omfattar#

såväl#kränkningar#som#annan#skada.##

5.2' Åläggande'av'rent'strikt'ansvar'

Rent#strikt#ansvar#kan#införas#genom#lagstiftning#likväl#som#utan#stöd#i#

lag.49#Vid#åläggande#av# rent# strikt# ansvar#genom# lagstiftning# tycks#det#

inte#finnas#någon#direkt#modell#eller#norm#att#följa.50#Rent#strikt#ansvar#

åläggs#främst#när#det#rör#sig#om#farliga#verksamheter.51#Det#finns#dock#

ett#lagstiftat#rent#strikt#ansvar#för#hundar,#vilket#innebär#att#det#inte#alltid#

måste# röra# sig#om#en# farlig# verksamhet.# 19#§# i# lagen# (2007:1150)#om#

tillsyn#över#hund#och#katt,#förkortad#hundO#och#kattlagen,#stadgar#att#en#

skada# som# orsakas# av# en# hund# ska# ersättas# av# hundens# ägare# eller#

innehavare# även#om#han# eller# hon# inte# har# vållat# skadan.#Hellner# och#

Radetzki#benämner#skadeståndsansvaret#enligt#lagen#som#ett#rent#strikt#

ansvar52,#medan#ansvaret#betecknas#som#ett#strikt#ansvar#i#förarbetena#

                                                
46#Hellner#&#Radetzki,#2014,#s.#30.##
47#Hellner#&#Radetzki,#2014,#s.#97#not#19.##
48#Hellner#&#Radetzki,#2014,#s.#98.  
49#Hellner#&#Radetzki,#2014,#s.#163#och#170f.##
50#Prop.#1972:5#s.#26.#
51#SOU#2004:50#s.#129.#
52#Hellner#&#Radetzki,#2014,#s.#172.#
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till#lagen.53#Oavsett#titulering#av#skadeståndsansvaret#väljer#jag#att#här#ta#

upp#motiven#för#införande#av#det#utvidgade#skadeståndsansvaret.##

#

Syftet# med# skadeståndsbestämmelsen# i# hundO# och# kattlagen# är# att#

förhindra#skador#orsakade#av#hundar.#Ett#av#skälen#till#att#ett#strängare#

skadeståndsansvar# ålades# är# att# om# det# istället# skulle# föreligga# ett#

culpaansvar,# skulle# skadestånd# sällan# utgå# till# den# skadelidande.#

Anledningen#till#att#skadestånd#sällan#skulle#utgå#beror#på#svårigheter#

kring# att# bevisa# att# försumlighet# förelegat.# Ett# annat# motiv# är# att# ett#

strängare# ansvar# förmår#hundägare# att#utöva# tillsyn#över# sina#hundar#

och#därigenom#förebygga#eventuella#skador.#Bestämmelsen#har#således#

ett#kompensatoriskt#inslag,#men#främst#är#syftet#att#tvinga#hundägaren#

att#vidta#nödvändig#omsorg#och#aktsamhet.54##

# #

Det#finns#flera#fördelar#med#rent#strikt#ansvar.#Det#skulle#bland#annat#inte#

uppkomma#några#rättegångskostnader#för#att#utröna#ifall# försumlighet#

anses#föreligga#vid#agerandet.55#Vid#åläggande#av#rent#strikt#ansvar#för#

kommunen# skulle# dessutom# konflikter# mellan# skola# och# elever,# när#

skolan#ska#försöka#rentvå#sitt#handlande,#undvikas.56##

#

Något#som#tyder#på#att#det#i#skollagen#redan#föreligger#rent#strikt#ansvar#

är#att#regleringen#i#6#kap.#12#§#skollagen#inte#explicit#stadgar#att#det#krävs#

uppsåt# eller# oaktsamhet# från# skolan# eller# kommunens# sida# för#

skadeståndsansvar.# Av# förarbetena# framgår# dock# att# det# i# regel# krävs#

uppsåt# eller# oaktsamhet.57# Att# det# i# regel# krävs# uppsåt# skulle# kunna#

tolkas#som#att#det#inte#krävs#uppsåt#eller#oaktsamhet#i#samtliga#fall.#Detta#

uppmärksammas# i# en# artikel# författad# av#Dufwa#på# inrådan# av#Rädda#

                                                
53 Prop.#2006/07:126#s.#44. 
54#Prop.#2006/07:126#s.#45f.#
55#Hellner#&#Radetzki,#2014,#s.#164.#
56#Dufwa,#SvJT#2005,#s.#357.##
57#SOU#2004:50#s.#183.##
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Barnen# i# samband# med# ett# yttrande# av# utredningen# till# elevskyddsO

lagen.58#

#

Redan#i#den#offentliga#utredningen#till#elevskyddslagen,#vars#regler#om#

mobbning# återfinns# i# 6# kap.# skollagen,# uppkom# frågor# kring# ett#

skadeståndsansvar#för#kommunen#oberoende#av#vållande.59#Ett#ansvar#

oberoende#av#vållande#betecknas,#enligt#vad#som#ovan#anförts#av#Hellner#

och# Radetzki,# som# ett# rent# strikt# ansvar.# I# utredningen# benämns#

skadeståndsansvaret# dock# som# ett# strikt# ansvar.# Det# framgår# av#

utredningen# att# ersättning# ska# utgå# så# fort# en# elev# kan# påvisa# att#

mobbning#har#förekommit;#och#att#det#därmed#inte#kommer#utredas#om#

skolan#har#försökt#förhindra#mobbning,#eftersom#det#inte#har#betydelse#

för#ersättningsskyldigheten.60#Detta#tyder#på#att#utredningen#menar#att#

det#inte#ska#krävas#något#vållande#över#huvud#taget#för#att#skadestånd#

ska# utgå.# Den# enda# rimliga# tolkningen# är# enligt# min# mening# att#

utredningen#åsyftar#ett#rent#strikt#ansvar,#helt#oberoende#av#att#vållande#

förekommit.#Fortsättningsvis#kommer#jag#därför,#för#att#vara#konsekvent#

och# undvika# eventuella#missförstånd,# använda#Hellners# och#Radetzkis#

uttryck#rent#strikt#ansvar,#då#jag#refererar#till#det#ansvar#oberoende#av#

vållande#som#omnämns#i#utredningen.##

#

I#utredningen#till#elevskyddslagen#framhävs#alltså#att#det#kan#krävas#en#

strängare# skadeståndsreglering#och# rent# strikt# ansvar# tas#upp# som#en#

alternativ# reglering.# Utredningen# är# dock# något# kritisk# till# en# sådan#

reglering,#och#som#redogjorts#för#ovan#ålades#istället#ett#culpaansvar.#Av#

utredningen#framgår#att#det#vid#motiveringen#av#införande#av#rent#strikt#

ansvar# inte# går# hänvisa# till# principen# om# rent# strikt# ansvar# för# farlig#

verksamhet# som# vanligtvis# åberopas# vid# införande# av# rent# strikt#

ansvar.61# Dufwa# instämmer# i# resonemanget# men# framhåller# att# det#

                                                
58#Dufwa,#SvJT#2005,#s.#355#och#345.#,
59#SOU#2004:50#s.#129.##
60#SOU#2004:50#s.#129.  
61#SOU#2004:50#s.#129.##
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tidigare#har#lagstiftats#om#ett#sådant#ansvar#i#situationer#där#det#inte#har#

rört#sig#om#en#farlig#verksamhet.#Han#påtalar#det#strängare#ansvaret#för#

hundar,# en#hund#kan# inte#anses#vara#en# farlig#verksamhet.#Rent# strikt#

ansvar# vid#mobbning# torde# inte# vara# omöjligt,#men# ett# sådant# ansvar#

måste#beläggas#med#vissa#begränsningar.#Precis#som#vid#culpaansvaret#

bör#det#även#vid#rent#strikt#ansvar#finnas#begränsningar#så#som#bortfall#

av#ansvar#vid#bagatellartade#kränkningar#och#när#det#föreligger#särskilda#

skäl.62##

#

Att# frångå# culpaansvaret# kan# medföra# att# kommuner# och# skolor# inte#

arbetar#med#att#förhindra#mobbning.#Det#skulle#således#kunna#uppstå#en#

kontraproduktivitet.#Att#kommunen#blir#skadeståndsskyldig#trots#försök#

att#förhindra#mobbning#kan#leda#till#att#ambitionen#att#fortsätta#arbeta#

för#att#förhindra#mobbning#försvinner#eller#minskar.#Med#anledning#av#

denna# risk# föreslår# Dufwa# ett# system# som# kompletterar# skadeståndsO

ansvaret.#63#Redogörelse#av#förslaget#görs#i#delkapitlet#härunder.##

5.3' Rent'strikt'ansvar'i'kombination'med'
ersättningssytem'

En#möjlig# lösning#på#problemet#att# incitament#att# förhindra#mobbning#

möjligen#minskar#vid#rent#strikt#ansvar#är#att#kombinera#ansvaret#med#

ett#särskilt#ersättningssystem.#Det#rent#strikta#ansvaret#bör#enligt#Dufwa#

införas#i#kombination#med#en#försäkring.#Förslaget#innebär#att#en#nämnd#

prövar#en#elevs#skadeståndsanspråk#och#avgör#om#ersättning#ska#utgå.#

Ersättning# utgår# sedan# till# den# skadelidande# direkt# från# ett#

försäkringsbolag# genom# en# försäkring# som# kommunen# sedan# tidigare#

har# tecknat.# Därefter# kan# försäkringsbolaget# kräva# kommunen# på#

skadeståndsbeloppet.# Det# är# då# upp# till# kommunen# att# bevisa# att#

skyldigheterna# har# uppfyllts# och# att# oaktsamhet# inte# förelegat.# Om#

kommunen# lyckas# med# bevisningen# undgår# kommunen# betalningsO

                                                
62#Dufwa,#SvJT#2005,#s.#355f. 
63#Andersson,#2013,#s.#408;#Dufwa,#SvJT#2005,#s.#357.#
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ansvar.# Det# rent# strikta# ansvaret# skulle# på# så# sätt# även# uppfylla# det#

preventiva#syftet.64#Eftersom#det#ankommer#på#kommunen#att#bevisa#för#

försäkringsbolaget#att#kommunen#vidtagit#tillräckliga#åtgärder,#innebär#

det#även#att#konflikter#mellan#skola#och#elev#undviks.65#

#

Att# enbart# en# nämnd# kan# pröva# skadeståndet# är# emellertid# inte#

tillräckligt.#Alla#har#enligt#art.#6#EKMR#rätt#till#en#rättvis#rättegång,#det#

ska# därför# även# finnas# en# möjlighet# att# föra# talan# i# domstol.# Allmän#

domstol#bör#därmed#vara#slutinstans.66##

5.4' Eventuella'problem'med'rent'strikt'
ansvar'

Ett# problem# som# uppmärksammats# är# att# systemet# med# rent# strikt#

ansvar#kan#utnyttjas#på#ett#oönskat#sätt.#Elever#kan#dra#otillbörlig#nytta#

av#systemet#och#försöka#erhålla#ersättning#även#i#oriktiga#och#oseriösa#

fall.#Ett#sådant#problem#torde#dock#inte#bli#särskilt#betydande,#förutsatt#

att# det# införs# begränsningar# och# inskränkningar# i# det# rent# strikta#

ansvaret.67#

#

Andersson#menar# att# ett# strängare# skadeståndsansvar# kan,# genom# att#

skola# och# kommun#vill# undvika# skadeståndsansvar,# leda# till# att# elever#

som#misstänks#utsätta#andra#för#mobbning#kontrolleras#av#skolan#på#ett#

sätt#som#innebär#en# integritetskränkning.68#En#annan#generell#nackdel#

med# rent# strikt# ansvar# är# att# det# drabbar# den# ansvariga# aktören# hårt#

ekonomiskt.#Det#skulle#därmed,#ur#en#moralisk#synvinkel,#saknas#skäl#att#

ålägga#en#aktör#ansvar#för#något#denna#inte#själv#orsakat#eller#åtminstone#

inte#orsakat#genom#försumlighet.69#

#

                                                
64#Dufwa,#SvJT#2005,#s.#357f.#
65#Dufwa,#SvJT#2005,#s.#358.#
66#Dufwa,#SvJT#2005,#s.#359.#
67#Dufwa,#SvJT#2005,#s.#356.#
68#Andersson,#2013,#s.#409f.#
69#Hellner#&#Radetzki,#2014,#s.#162.##
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Ytterligare#ett#argument#mot#rent#strikt#ansvar#är#att#i#de#fall#mobbning#

leder#till#personskador# finns#ofta#andra#alternativ# för#skadelidande#att#

erhålla# ersättning.# Sådana# skador#kan#exempelvis# täckas#av# föräldrars#

ansvarsförsäkring# för# skador# deras# barn# uppsåtligen# orsakar,# eller#

genom# en# olycksfallsförsäkring.# I# utredningen# till# elevskyddslagen#

påtalas# även# att# egendomsskador# som# mobbning# orsakat# inte# skulle#

förefalla#så#betydande.#Således#menar#utredningen#att#införande#av#rent#

strikt#ansvar#inte#är#den#bästa#lösningen.70##

#

Sammanfattningsvis#finns#både#förO#och#nackdelar#med#införande#av#rent#

strikt#ansvar,#vilka#kommenteras#i#analysen.#

                                                
70#SOU#2004:50#s.#130.#
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6' Rent'strikt'ansvar'ur'ett'
rättsekonomiskt'perspektiv'

Vid#rent#strikt#ansvar#blir#en#skadevållare#skadeståndsskyldig#oberoende#

om#det#förekommit#oaktsamhet,#det#vill#säga#oberoende#vilken#nivå#av#

försiktighetsåtgärder#som#vidtagits.#Verksamhetsutövare#måste#vid#rent#

strikt# ansvar# betala# både# för# försiktighetsåtgärder# och# skadeståndsO

kostnader.# Det# rent# strikta# ansvaret# skiljer# sig# därmed# från# culpaO

ansvaret#eftersom#verksamhetsutövare#vid#culpaansvar#endast#behöver#

betala#kostnaden#för#att#vidta#tillräckliga#försiktighetsåtgärder,#därefter#

undgår#verksamhetsutövare#att#betala#skadestånd.71##

#

Den#rättsekonomiska#synen#på#rent#strikt#ansvar#belyses#med#hjälp#av#

det#exempel#som#redogjordes#för#i#kapitel#fyra.#Av#exemplet#framgår#att#

kvinnan# vid# ett# culpaansvar# är# oaktsam# om# hon# inte# upprättar# det#

medelsäkra# stängslet.# Upprättar# kvinnan# det# medelsäkra# stängslet#

behöver#hon#sålunda#inte#betala#skadestånd#om#skada#uppstår.#Vid#rent#

strikt# ansvar# behöver# kvinnan# istället# betala# både# för# försiktighetsO

åtgärder# att# sätta# upp# stängslet# samt# skadeståndskostnader.# Eftersom#

verksamhetsutövare# måste# betala# för# både# försiktighetsåtgärder# och#

skadestånd# vid# rent# strikt# ansvar# blir# det# optimala# för# verksamhetsO

utövare# att# vidta# åtgärder# i# viss# utsträckning,# som# inte# är# alltför#

kostsamma.# Då# uppstår# inte# allt# för#många# skador# vilket# leder# till# att#

endast#ett#fåtal#skadestånd#behöver#betalas#ut.#Den#totala#kostnaden#som#

ska#betalas#blir#på#så#sätt#den#lägsta.#Att#vidta#sådana#åtgärder#är#mer#

fördelaktigt#än#att# inte#vidta#åtgärder#alls#eller#att#vidta# fåtal#åtgärder,#

eftersom# skador# då# enkelt# uppstår# och# skadestånd# då# kommer# utgå# i#

åtskilliga#fall,#därmed#blir#det#en#ansenlig#totalkostnad.#Inte#heller#vore#

det# lönsamt,#enligt#exemplet,#att# tillhandahålla#de# främsta#och#dyraste#

åtgärderna.#Detta#med#anledning#av#att# även#om#skadestånd#då# sällan#

                                                
71#Dahlman,#Glader#&#Reidhav,#2005,#s.#120ff.#
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skulle#uppstå,#skulle#försiktighetsåtgärderna#i#sig#vara#alldeles#för#dyra#

vilket#leder#till#en#hög#totalkostnad.72##

#

Av#exemplet#framkommer#således#att#ett#åläggande#av#rent#strikt#ansvar#

inte# skulle# ge# incitament# till# en# verksamhetsutövare# att# vidta# de# allra#

dyraste# och# säkraste# försiktighetsåtgärderna,# eftersom# skadestånd#

kommer# behöva# betalas# ut# oavsett# vilka# försiktighetsåtgärder# som#

vidtas.73# Exemplet# är# emellertid# inte# fullständigt# applicerbart# på#

situationen#att#ålägga#rent#strikt#ansvar#vid#mobbning.#Det#går#nämligen#

inte,#enligt#min#mening,#att#utgå# från#att#de# främsta#åtgärderna# för#att#

förhindra#mobbning#även#är#de#dyraste.#Exemplet#ger#ändå,#enligt#min#

uppfattning,#en#bild#över#rättsekonomiska#resonemang#vid#införande#av#

rent#strikt#ansvar.##

#

Det# är# inte#möjligt# att#med# säkerhet# säga#att# rent# strikt# ansvar,# ur# ett#

rättsekonomiskt# perspektiv,# skulle# minska# skolans# och# kommunens#

incitament# att# vidta# de# allra# främsta# försiktighetsåtgärderna# för# att#

förhindra# mobbning.# Rent# strikt# ansvar# skulle# kunna# minska# skolans#

incitament#att#vidta#de#dyraste#åtgärderna,#men#som#anförts#ovan#är#det#

enligt#min#mening#inte#alltid#säkert#att#de#främsta#åtgärderna#även#är#de#

dyraste.# Rent# strikt# ansvar# kommer# föranleda# ett# visst# incitament# för#

kommuner# och# skolor# att# förhindra# mobbnings# förekomst,# men# det#

kommer#även#ett#culpaansvar#göra.##

#

Lando# jämför# strikt# ansvar# och# culpaansvar# ur# en# rättsekonomisk#

synpunkt.#Jag#väljer#att#ta#upp#vissa#av#hans#resonemang#trots#att#han#inte#

benämner#det#med#rent#strikt#ansvar#då#han#åsyftar#ett#ansvar#oavsett#

vidtagna# försiktighetsåtgärder.# Strikt# ansvars# införande# beror# bland#

annat#på#vilken#av#parterna#som#är#den#bästa#riskbäraren,#det#vill#säga#

vilken#part# som#kan# teckna#en# försäkring# till# lägst#kostnad.#Vad#gäller#

                                                
72#Dahlman,#Glader#&#Reidhav,#2005,#s.#121ff.#
73#Dahlman,#Glader#&#Reidhav,#2005,#s.#120ff.##
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administrativa# kostnader# har# det# strikta# ansvaret# en# fördel# framför#

culpaansvaret.# Vid# strikt# ansvar# behöver# inte# domstol# utröna# om#

oaktsamhet# föreligger,# varför# inga# kostnader# för# detta# uppkommer.#

Antalet# skadeståndsanspråk# ökar# emellertid# vid# strikt# ansvar.# De# fall#

som#hamnar#i#domstol#vid#ett#strikt#ansvar#är#emellertid#endast#fall#vari#

det# föreligger# någon# oklarhet.# Strikt# ansvar# föranleder# följaktligen#

endast#mer#administrativa#kostnader#om#det#finns#någon#oklarhet#med#i#

bilden.# Exempel# på# en# sådan# oklarhet# är# tveksamhet# angående#

förekomsten#av#den#adekvata#kausaliteten.74##

#

                                                
74#Lando,#Tidskrift#for#rettsvitenskap,#1997,#s.#930f.#
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7' Analys'och'slutsatser'

7.1' Kommunens'skadeståndsansvar'

I# gällande# rätt# föreligger,# både# enligt# skollagen# och# allmänna# skadeO

ståndsrättsliga# regler,# ett# culpaansvar.# Eftersom# skadeståndslagen#

ställer#krav#på#en#allvarligare#kränkning,#uppkommen#genom#brott#samt#

att# bevisbördan#är#placerad#på#den# skadelidande,# är# skollagens# regler#

något#mer#generösa.#Vid#flertalet#av#anmälningarna#om#mobbning#under#

2014#ansågs#kommun#och#skola#agerat#i#enlighet#med#sina#skyldigheter.#

Det# innebär# att# trots# att# kommun# och# skola# ofta# uppfyller# sina#

skyldigheter#förekommer#mobbning.#Mobbning#förekommer#dessutom#i#

hög#grad.#Dagslägets#reglering#är#därmed,#enligt#min#mening,#otillräcklig.#

Kommuner#och#skolor#bör#arbeta#mer#för#att# förhindra#mobbning.#Det#

bör#följaktligen#ställas#högre#krav#på#vilka#åtgärder#skola#och#kommun#

måste#vidta#för#att#inte#anses#förfara#oaktsamt.#Genom#en#skärpning#och#

eventuell# ökning# av# skyldigheter# skulle# kommuner# och# skolor# behöva#

vidta#fler#och#mer#effektiva#försiktighetsåtgärder#för#att#oaktsamhet#inte#

ska# föreligga.# Vidtagande# av# fler# försiktighetsåtgärder# skulle#

förmodligen#minska#förekomsten#av#mobbning.##

#

En#alternativ#lösning#för#att#stärka#skadeståndsansvaret#är#att#lagstifta#

om#rent#strikt#ansvar.#Ett#motiv#till#strängare#skadeståndsansvar#i#hundO#

och#kattlagen#är#att#det#skulle#förmå#hundägarna#att#utöva#ökad#tillsyn#

över# sin# hund.# Lagen# fungerar# således# som# ett# hot# om# skadeståndsO

skyldighet#såvida#en#hundägare#inte#har#tillräcklig#uppsikt#över#sin#hund.#

På#samma#sätt#kan#ett#strängare#ansvar#för#mobbning#motiveras#av#att#

det# tvingar# kommuner# och# skolor# att# vidta# de# åtgärder# som# är#

nödvändiga# för# att# förhindra#mobbning.#Det# kan#dock# ifrågasättas# om#

motivet#lämpar#sig#lika#bra#för#att#stärka#ansvaret#för#mobbning#som#för#

hundar.# Det# kan# nämligen# tyckas# vara# enklare# för# en# hundägare# att#



 32 

uppfylla#det#rent#strikta#ansvar,#än#för#en#kommun.#Att#se#efter#en#hund#

är#rimligen#enklare#att#uppfylla#än#att#förhindra#mobbning.##

#

Fördelar#med#införande#av#rent#strikt#ansvar#är#exempelvis#att#ersättning#

enkelt#utgår,#utan#påfrestande#processer.#Även#konflikter#mellan#skola#

och#elev#undviks#genom#att#kommuner#och#skolor#inte#behöver#försvara#

och# exculpera# sig.# Verksamhetsutövare# står# för# alla# kostnader# och#

riskerar# att# behöva# betala# ut# dyra# skadestånd,# följaktligen# borde# det#

enligt#min#mening# finnas# incitament# att# förhindra#mobbning# även# vid#

rent#strikt#ansvar.#Argumentet#att#incitamentet#att#förhindra#mobbning#

skulle#minska# vid# införande# av# rent# strikt# ansvar# är#därför# enligt#min#

mening# mindre# hållbart.# En# viss# poäng# finns# dock# i# argumentet# med#

anledning#av#att#kommuner#och#skolor#eventuellt#inte#vill#lägga#allt#för#

mycket#pengar#på# försiktighetsåtgärder#då#totalkostnaden#kan#bli#hög.#

En#lösning#för#att#förhindra#att#incitamentet#möjligen#skulle#minska#är#att#

införa# rent# strikt# ansvar# kombinerat# med# det# ersättningssystem# som#

Dufwa# föreslår.#Detta#eftersom#kommunen#måste#exculpera#sig# för#att#

undgå#att#betala#skadeståndets#summa#till#försäkringsbolaget.#På#så#sätt#

föreligger# incitament# för#kommuner#och#skolor#att#vidta# försiktighetsO

åtgärder#till#den#grad#att#oaktsamhet#inte#föreligger.##

#

En#nackdel#med#att#stärka#ansvaret#är,#som#framförts#i#undersökningen,#

att#det#skulle#innebära#en#integritetskränkande#kontroll#över#eleverna.#

Argumentet# kan# dock# enligt# min# mening# ifrågasättas.# Att# vidta# fler#

åtgärder# för# att# förhindra# mobbning# behöver# inte# innebära# en# ökad#

kontroll#av#elever#på#ett#sätt#som#kränker#elevernas#integritet.#Det#finns#

åtgärder# som#kommuner#och#skolor#kan#vidta#utan#att#det# innebär#en#

ökad# kontroll# av# eleverna.# Exempelvis# utbildning# av# personal# eller# en#

mer# omfattande# handlingsplan.# Ett# annat# argument# mot# rent# strikt#

ansvar#är#att#det#skulle#förefalla#omoraliskt#att#straffa#en#aktör#som#inte#

gjort#något#fel,#eller#åtminstone#inte#förfarit#oaktsamt.#Även#detta#är#ett#

argument#av#lägre#rang.#Trots#att#en#kommun#kan#bli#skadeståndsskyldig#
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då# det# är# personal# på# skolan# som# agerat# felaktigt# är# det# inte# alltid#

omoraliskt# att# kommunen# får# stå# kastet.# Det# är# förmodligen# ingen# på#

skolan# som# medvetet# underlåter# att# förhindra# mobbning.#

Underlåtenheten# eller# felaktigheten# kan# exempelvis# grunda# sig# i#

bristande#utbildning#eller#att#skolan#erhållit#för#lite#pengar#av#kommunen#

för#att#vidta#åtgärder.#Det#är#därför#inte#omoraliskt#att#kommunen#kan#

bli# ansvarig.#Min# åsikt# är#dock# att# införande# av# rent# strikt# ansvar# kan#

tänkas#förorsaka#en#del#praktiska#problem.#Exempelvis#hur#en#situation#

ska# bedömas# då# mobbning# förekommit# genom# att# en# elev# bjudit# alla#

elever# i#klassen# till# ett#kalas#och#utelämnat#en#enstaka,#eller#hur# långt#

skadeståndsansvaret#ska#sträcka#sig.#Problemen#kan#dock#lösas#genom#

olika# begränsningar# i# ansvaret,# såsom#beloppstak# och# inskränkningar.#

Införande#av#rent#strikt#ansvar#kan#dock#leda#till#ett#komplext#regelverk.#

#

Med# anledning# av# att# dagslägets# skadeståndsansvar# inte# förhindrar#

mobbning#på#ett#tillfredsställande#sätt#kan#det#vara#lämpligt#att#skärpa#

skadeståndsansvaret.#Trots#de#flera#fördelarna#med#rent#strikt#ansvar#är#

min#åsikt#att#det#inte#nödvändigtvis#bör#införas#ett#sådant#ansvar.#I#mina#

ögon#kan#culpaansvaret#kvarstå,#då#bör#det#dock#ställas#högre#krav#på#

vad#kommuner#och#skolor#måste#göra#för#att#inte#anses#vara#oaktsamma.#

Exempelvis#genom#högre#krav#på#utbildning,#rutiner#och#arbetssätt.##

7.2' Ekonomisk'effektivtet'och'barnets'
bästa'

Enligt# rättsekonomiska# teorier# är# det# mest# effektiva# skadeståndsO

ansvaret#det#som#bäst# främjar#samhällets#välstånd,#således#det#som#är#

minst# kostsamt# för# samhället.# En# fördel# med# ett# culpaansvar# är# att#

lagstiftaren#kan#förmå#verksamhetsutövare#att#vidta#de#ekonomiskt#mest#

effektiva# försiktighetsåtgärderna.# Lagstiftaren# kan# därmed# forma# ett#

ekonomiskt# försvarbart# skadeståndssystem# genom# att# styra#

verksamhetsutövares#agerande.#I#dagsläget#tycks#dock#nivån#på#de#mest#

ekonomiskt# effektiva# försiktighetsåtgärderna# inte# förhindra#mobbning#
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tillräckligt,#eftersom#flertalet#anmälningar#inkommer#och#många#elever#

anser#sig#utsatta#för#mobbning.#Det# leder#till#prövningar#för#att#utröna#

om# oaktsamhet# föreligger,# vilket# innebär# administrativa# kostnader.#

Sådana#administrativa#kostnader#minskar#vid#rent#strikt#ansvar.##

#

Rent# strikt# ansvar# skulle# ur# en# rättsekonomisk# synvinkel# ge#

verksamhetsutövare#incitament#att#vidta#vissa#försiktighetsåtgärder#för#

att# förhindra# mobbning.# Om# inga# försiktighetsåtgärder# vidtas# skulle#

nämligen# verksamhetsutövare# riskera# att# behöva# betala# ut# åtskilliga#

skadestånd,# vilket# skulle# minska# verksamhetsutövarens# välstånd.#

Därmed# skulle# samhällets# välstånd# minska,# vilket# är# oönskat# av#

rättsekonomer.# Införande# av# rent# strikt# ansvar# skulle# dock# kunna#

medföra# en# avsaknad# av# kontroll# över# vilka# försiktighetsåtgärder# en#

verksamhetsutövare# vidtar.# Nivån# på# försiktighetsåtgärder# kan# då#

variera#mellan#olika#kommuner#och#på#så#sätt#uppstår#även#en#osäkerhet#

kring#mobbnings#förekomst.#För#att#ålägga#kommuner#rent#strikt#ansvar#

bör#dessutom#kommuner,#enligt#Lando,#kunna#teckna#en#försäkring#till#

en# lägre# kostnad# än# eleverna.# Det# är# allmänt# känt# att# en# försäkringsO

premie# blir# dyrare# när# det# finns# en# stor# risk# för# skada# och# desto# fler#

gånger#försäkringen#utnyttjas.#Med#tanke#på#att#mobbning#förekommer#

frekvent# kan# det# därför# ifrågasättas# om# kommunen# kan# teckna# en#

billigare#försäkring#än#eleverna#eller#elevernas#familjer.#Detta#skulle#ur#

en#rättsekonomisk#synvinkel#tala#emot#införande#av#rent#strikt#ansvar.#

#

Jag#har#kommit#till#uppfattningen#att#det#utan#exakta#siffror#på#kostnader#

är# svårt# att# avgöra# vilken# av# regleringarna# som# är# minst# kostsam.#

Eftersom# culpaansvar# innebär# en# form# av# kontroll# och# på# så# sätt# kan#

forma#ett#ekonomiskt#försvarbart#skadeståndssystem#blir#det,#enligt#min#

mening,#emellertid#enklare#mer#ekonomiskt#effektivt.#

#

Sverige#är#ett#mycket#välutvecklat#land,#med#en#hög#ekonomisk#och#social#

utvecklingsnivå.#Det#kan#därmed#inte#anses#vara#några#tvivel#om#att#ett#
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barn#ska#kunna#gå#i#skolan#utan#att#riskera#blir#utsatt#för#mobbning.#Det#

bästa# för#barnet#måste#rimligtvis#vara#ett# samhälle#där#mobbning# inte#

förekommer.# Ett# barn# lär#må# bättre# av# att# inte# utsättas# för#mobbning#

överhuvudtaget,#än#att#utsättas#för#mobbning#och#därefter#erhålla#en#inte#

allt#för#stor#summa#i#ersättning#för#den#skada#som#uppstått.#Mobbning#

kan#nämligen#ha#förödande#konsekvenser#och#pengar#kan#många#gånger#

inte# ersätta# den# skada# som# uppstått.# Det# ekonomiskt# mest# effektiva#

skadeståndsansvaret# tycks# vara# culpaansvaret.# Culpaansvaret# så# som#

det# är#utformat# i# dagsläget# förhindrar#dock# inte#mobbning# tillräckligt.#

Tröskeln# för# vad# som# anses# tillräckligt# bör# höjas,# kostnaderna# för#

försiktighetsåtgärder#kan#då#öka.#Ett#alternativ#är#införande#av#rent#strikt#

ansvar.# Båda# dessa# alternativ# är# förmodligen# mer# kostsamma# än#

dagslägets# culpaansvar.# Därmed# är# inte# det# skadeståndsansvar# som#

uppfyller#principen#om#barnets#bästa#nödvändigtvis#den#lösning#som#är#

mest#förenlig#med#rättsekonomiska#teorier.#

#

Oaktat# att# införande# av# rent# strikt# ansvar# eller# ökade# krav# på#

försiktighetsåtgärder# inte# är# det# ekonomiskt# mest# effektiva# finns# det#

enligt# min# mening# anledning# att# fundera# över# ett# införande# av# ett#

strängare#skadeståndsansvar.#Anledningen#är#att#principen#om#barnets#

bästa#väger#tungt#i#sammanhanget,#principen#ska#enligt#FN:s#konvention#

om#barnets# rättigheter# iakttas# vid# alla# beslut.# I# det# inledande# kapitlet#

avgränsades# den# kompensatoriska# aspekten# av# skadeståndsansvaret#

bort.#Här#ska#avslutningsvis#ändå#framföras,#för#framtida#forskning,#ett#

kompensatoriskt#argument#för#införande#av#ett#strängare#skadeståndsO

ansvar.# Införandet# av# rent# strikt# ansvar# skulle# förutom# att# effektivt#

förhindra#mobbning,#även#garantera#elever#ersättning.#Denna#diskussion#

sträcker# sig# som# sagt# utanför# uppsatsens# omfång# och# jag# lämnar# det#

därför#därhän#till#nästa#intresserade#student.#

#
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