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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte har varit att undersöka skolans ansvar och skyldigheter vid fall av kränkande 
behandling och mobbning. Detta har gjorts genom att studera och analysera doktrin och lag-
stiftning, enligt den rättsdogmatiska metoden. Slutsatser har därefter kunnat dras utifrån upp-
satsens innehåll. Det kan konstaterats att bestämmelserna i 6:e kapitlet har sitt ursprung i lagen 
(2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn eller elever 
och att dagens lagstiftning har påverkats av dessa bestämmelser. Skolans ansvar för barn och 
elever sträcker sig långt utanför skolans gränser. Vid kränkande beteende på skolan eller via 
sociala medier har skolan allt ansvar och alla skyldigheter att förebygga och förhindra att det 
fortsätter. Det är kommunen, skolans huvudman, som blir skadeståndsskyldig om fel eller för-
summelse i myndighetsutövning funnits och där omständigheter efter en utredning av en anmä-
lan gett anledning till rättegång i mål om skadestånd.  
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1. Introduktion 
Ett stort antal elever utsätts dagligen för mobbning, negativa handlingar och känner sig kränkta 
vid upprepade tillfällen. Mobbning skapar inte bara lidande för den som utsätts utan påverkar 
även de personer som finns i deras omgivning. Den utsträckning av mobbning som många barn 
och unga drabbas av är därför ett samhällsproblem och under de kommande 30 åren kommer 
varje år av mobbning att kosta samhället cirka 17,5 miljarder kronor.1 
 
Friends är en organisation som arbetar med uppdraget att stoppa mobbning och diskriminering 
inom skolan. Varje år publicerar Friends en rapport i samband med skolstarten. Rapporterna är 
en sammanställning av svar på frågor om mobbning och kränkning som ställts till barn i års-
kurserna förskoleklass till högstadiet. Enkäterna visar hur förekommande mobbning och kränk-
ningar är. Närmare var fjärde elev i mellanstadiet och var femte elev i högstadiet har under det 
senaste året blivit kränkta. Av de elever på mellan- och högstadiet som uppgett att de utsatts för 
kränkningar som fortsatt i flera veckor, är det fyra procent som uppger att mobbningen har 
pågått i flera månader eller längre. Det finns många organisationer likt Friends som hjälper till 
att skapa program som skolorna kan tillämpa för att bekämpa mobbningen och kränkande be-
handling.2 
 
Lag (2006:67) (BeL) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn 
och elever, var en lag som skapades med det främsta syftet att kunna reglera diskriminering 
mot elever och barn. Eftersom annan kränkande behandling inte anses vara diskriminering togs 
mobbning med i lagstiftningen för att reglera skolans mobbningsproblematik. Denna lag upp-
hörde 2009 och ersattes med diskrimineringslagen (2008:567) (DiskL), och reglerna kring krän-
kande behandling överfördes till Skollagens (2010:800) (SkolL) 6:e kapitel. 
 
Trots att Skollagens 6:e kapitel reglerar de olika rollernas, skyldigheter och ansvar för beteendet 
kränkande behandling inom skolans verksamhet finns det ändå barn runt om i Sverige som varje 
dag mår dåligt på grund av mobbning. Detta sker under skoltid på skolområdet, men även via 
sociala medier utanför skoltid och skolområdet. Skolan är en plats som ska skapa en trygg och 
lugn miljö för eleverna där de, på lika villkor, ska få en utbildning. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar  
Syftet med uppsatsen är att utreda om och i så fall hur skolans ansvar och skyldigheter vid 
kränkande behandling och mobbning regleras i lag. Uppsatsen innehåller en rättsutredning av 
de författningar som behandlar skolans skyldigheter och ansvar i syfte att presentera en översikt 
av processen kring kränkande behandling och mobbning. Syftet är även att undersöka hur långt 
den svenska kommunala skolans skyldigheter och ansvar vid kränkande behandling och mobb-
ning sträcker sig. I uppsatsen studeras och redogörs även för vilka åtgärder som vidtas/kan 
vidtas vid fall av kränkande behandling och mobbning.  
 
Följande konkreta frågeställningar behandlas i uppsatsen: 

• Vilka skyldigheter och vilket ansvar har den svenska grundskolan vid kränkande be-
handling och mobbning?  

• Hur ser processen för hantering av anmälningar om mobbning ut i den svenska grund-
skolan? 

                                                
1 https://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/, (hämtad 2018-05-11) 
2 Nilsson (2016), Juridik i professionellt ledarskap: lagar och värdegrund i den svenska skolan, s.61och 71 
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• Har lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och 
elever påverkat skolans hantering av mobbning?  

 
1.2 Metod och material 
Metoden som används i syfte att kunna besvara uppsatsens frågeställningar är en rättsdogmatisk 
metod vilket är en av flera juridiska metoder. Innebörden av denna metod är att lösningen på 
det rättsliga problemet besvaras genom analys av rättskällorna, i första hand lagstiftning, förar-
beten, rättspraxis och doktrin.3 Metoden är lämplig för att fastställa gällande rätt vad avser 
kränkande behandling och mobbning. Även äldre lagstiftning och andra äldre rättskällor har 
beaktats eftersom dessa belyser lagstiftningens utveckling. Det rättsfall som behandlas i upp-
satsen är det första och senaste som behandlats av HD när det gäller kränkande behandling och 
mobbning av elever och barn och är därför högst relevant. I övrigt behandlas relevant litteratur 
kring skolans verksamhet, kränkande behandling och mobbning. En del av den information som 
används i uppsatsen kommer från myndigheters hemsidor.  
  

                                                
3 Korling & Zamboni (2013), Juridisk metodlära, s. 21 
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2. Begrepp och gällande rätt 
I detta avsnitt behandlas begreppsdefinitioner och vidare redogörs för hur processen med an-
mälan av mobbning eller kränkande behandling går till och vilka åtgärder som kan vidtas av de 
olika parterna som berörs. En redogörelse sker vidare för de olika parternas ansvar och skyl-
digheter vid ett fall av kränkande behandling.  
 
2.1 Kränkning eller kränkande behandling 
Det finns ingen svensk lagstiftning som reglerar begreppet mobbning som brott. Lagstiftningen 
behandlar och definierar istället begreppen kränkning eller kränkande behandling. Till dessa 
begrepp räknas handlingar som ryktesspridningar, knuffar, utfrysningar och hot. Alla typer av 
kränkning som verbal, fysisk och psykisk kan förekomma. Även om kränkningarna inte tar 
form som förtal, misshandel eller olaga hot som anses som brott enligt brottsbalkens regler 
strider mindre kränkningar mot Skollagens regler.4 Definitionen av kränkande behandling är ett 
uppträdande som utan att vara diskriminerande kränker ett barns eller en elevs värdighet.5 
 
Begreppet kränkning är mer omfattande eftersom det kan innefatta enstaka handlingar. Trots 
att uppförandet i stort sett är samma som vid trakasserier finns inget samband med någon dis-
krimineringsgrund. För att kränkning ska ha förekommit ska det vara fråga om märkbara kränk-
ningar. Den som utsätter någon för en kränkning måste även vara medveten om att han eller 
hon kränker. Detta sker genom att barnet eller eleven som blir utsatt tydliggör att beteendet är 
kränkande. Eftersom elevens eller barnets värdighet ska kränkas av uppträdandet kan obetyd-
liga händelser uteslutas.6 
 
Ett barn eller en elev kan därför inte säga sig ha blivit kränkt enligt lagens mening i en konflikt 
eller i ett bråk där beteendet varit ömsesidigt. I vissa fall kan omständigheterna ge uttryck för 
att konflikten är på lika villkor, men att en av de inblandade kan vara mer utsatt och fått sin 
värdighet kränkt. I denna situation behöver eleven eller barnet vara tydlig med att meddela att 
han eller hon känner att dennes värdighet har kränkts eller om de känt sig illa behandlade. Det 
medför att man inte kan utesluta att kränkning kan förekomma vid ömsesidiga konflikter eller 
bråk, detta gör såklart att läget i vissa fall blir svårbedömt.7 Det anses inte möjligt att kunna 
göra en mer omfattande uppräkning av begreppet kränkande behandling då det är svårt att göra 
det helt uttömmande, eftersom kränkande behandling även benämns som annan kränkande be-
handling och innefattar många olika situationer.8 
 
Kränkningarna behöver inte betyda att det är handlingar som endast är mellan elev och elev 
utan kränkningar kan även utföras av skolans personal eller av skolans huvudman. Detta är 
något som även regleras i SkolL samt av arbetsrättsliglagstiftning i och med att det är arbetsta-
gare som är inblandad.9 
 
De kränkningar som ett barn utsätts för kan ske från ett eller flera barn, det behöver inte vara 
att kränkningen riktas mot enbart ett barn utan det kan vara fler som utsätts. Kränkningarna kan 
vara subtila och dolda, men även synliga och handfasta.10 
                                                
4 Nilsson (2016), Juridik i professionellt ledarskap: lagar och värdegrund i den svenska skolan, s. 61–62 
5 Prop. 2009/10:165 s. 331  
6 Rimsten (2010), Diskriminering och kränkande behandling, s. 109 
7 Ibid. s.109  
8 Prop. 2009/10:165 s. 223  
9 Boström & Lundmark (2016), Skoljuridik, s. 275  
10 https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/valkommen-till-
verkligheten.pdf, s.13, (hämtad 2018-04-26) 
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2.2 Mobbning  
Begreppet mobbning innebär att en person blir utsatt för upprepade kränkningar under längre 
tid. Precis som kränkningar kan mobbning ske verbalt, fysiskt eller psykiskt.11 Det kan ske såväl 
direkt som indirekt.12 Den typ som är vanligast är den verbala mobbningen. Den individ som 
utsätts och dess omgivning påverkas av det lidande som skapas genom mobbning. I samhällets 
nivåer speglas mobbningen i olika perspektiv. Perspektiven sträcker sig från individ- till sam-
hällsnivå.13  
 
Att fastna i ett perspektiv på en nivå kan ge upphov till att mobbning inte utreds ordentligt. 
Varje mobbningsfall är unikt på sitt sätt och för att analysera fall för fall behöver alla perspektiv 
beaktas, inte enbart individperspektivet från den utsatta eller den som utsätter. Vad mobbningen 
grundar sig på är svårt att peka ut då det kan finnas flera orsaker. Mobbning är komplexa pro-
cesser och kan ha många skäl på olika nivåer till varför det uppstår. Kränkningarna som uppstår 
kan kopplas till ett normkritiskt perspektiv. Normer som kretsar kring fritidsintressen eller klä-
der är enligt Friends rapporter kopplade till flertalet kränkningar. Avvikelser från dessa normer 
resulterar i risker för utsatthet.14  
 
Mobbning reglerades i gamla Skollagen från 1985 där syftet var att alla former av kränkande 
behandling såsom mobbning skulle aktivt motverkas.15 Det finns många organisationer som 
Friends som hjälper till att skapa program som skolorna kan tillämpa för att bekämpa mobbning 
och kränkande behandling. Det visas att de skolor som är hårdas drabbade av mobbning är dom 
där rektorn inte erkänner att problemet finns.16 
  

                                                
11 https://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/, (hämtad 2018-04-03) 
12 https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/mobbning, (hämtad 2018-04-05) 
13 https://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/, (hämtad 2018-04-03) 
14 https://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/varfor-finns-mobbning/, (hämtad 2018-04-03) 
15 Skollagen (1985:1100), 1 kap. 2§   
16 Nilsson (2016), Juridik i professionellt ledarskap: lagar och värdegrund i den svenska skolan, s.61 och 71 
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3. Regleringar av skyldigheter och ansvar  
Skolan har vissa regleringar och lagar som de i sin verksamhet måste följa. Detta kapitel ska 
förklara vad skollagens bestämmelser anger om ansvar och skyldigheter som skolan har för 
mobbning och kränkande behandling.  
 
3.1 Allmänt om skyldigheter och ansvar i Skollagen 
Skollagen innehåller många ansvarsregleringar samt skyldigheter och rättigheter för elever, lä-
rare, personal och huvudmän och även vårdnadshavare. Ett ansvar och en rättighet som barn i 
Sverige har är skolplikten, det vill säga en skyldighet att gå i skolan. Skolan i barnets hemkom-
mun samt huvudmannen för skolan har i sin tur ansvar över att skolgången fullgörs eller ge 
barnet en annan möjlighet att utföra en utbildning.17 
 
När den nya Skollagen (2010:800) skulle införas kunde remissinstanserna stödja förslaget då 
bestämmelserna reglerade barnen och elevernas perspektiv på utsatthet. Eftersom bestämmel-
serna om kränkande behandling i BeL överfördes till den gamla SkolL i ett eget kapitel be-
dömde regeringen att dessa principer som fanns i 1985 år skollag var tillräckligt bra och tydliga 
för att kunna tillämpas i den nya SkolL. Syftet med bestämmelserna i 1985 års Skollag var att 
kränkande behandling mot elever och barn skulle motverkas.18  
 
Skollagens 6:e kapitel säger att inget barn eller ingen elev ska bli utsatt för kränkande behand-
ling.19 Lagstiftaren definierar därför begreppet kränkande behandling och vad skolans skyldig-
heter och ansvar är rörande begreppet och uppträdande av denna sort.20 Inskränks de rättigheter 
eller skyldigheter som detta kapitel innehåller med hjälp av avtalsvillkor, är dessa villkor utan 
verkan.21 Innebörden av detta är bland annat att rätten till skadestånd inte kan begränsas genom 
att avtal sluts om skadeposter eller vissa belopp.22  
 
Kränkande behandling mellan barn och elever förbjuds inte enligt SkolL. Däremot regleras 
skolans skyldigheter och ansvar vid förebyggande, utredande och hindrande av kränkande be-
handling. De typer av kränkningar som utförs av personal eller huvudman mot barn eller elev 
på skolan är dock reglerade i SkolL 6 kap. 9§ och är förbjudna.23 När detta inträffar är det 
arbetsgivarens arbetsgivaransvar som aktualiseras. Bortsett från SkolL 6 kap. 9§ som reglerar 
förbudet tillämpas även arbetsrättslig lagstiftning som lagen som anställningsskydd (1982:80) 
(LAS), vid ansvar och handlingsmöjligheter som finns vid dessa händelser.24 
 
Om personal utsätter en elev för kränkande behandling och rektorn får kännedom om detta bör 
det omedelbart ske en undersökning av händelsen och rektorn bör även ha ett samtal med den 
berörda läraren. Det arbetsrättsliga systemet blir aktuellt i denna situation och ger arbetstagaren 
konsekvenser, dessa kan innebära att en möjlighet till förändring av beteende ges. Vid allvarli-
gare händelser eller problem som är långvarigare kan omplacering eller förflyttning av arbets-
tagaren aktualiseras. När kränkningarna utgörs av sexuella övergrepp och riktas mot barn och 

                                                
17 https://www.skolverket.se/regelverk/juridisk-vagledning/skolplikt-och-ratt-till-utbildning-1.126411, (hämtad 
2018-05-21) och Skollagen (2010:800) 7 kap. 2§ 
18 Prop 2009/10:165 s. 330–331  
19 Skollagen (2010:800), 6 kap.  
20 Nilsson (2016), Juridik i professionellt ledarskap: lagar och värdegrund i den svenska skolan, s. 62 
21 Skollagen (2010:800), 6 kap. 4§ 
22 Eriksson Per, Skollagen (2010:800) kommentaren till 6 kap. 4§, Karnov 
23 Boström & Lundmark (2016), Skoljuridik, s. 275  
24 Ibid. s. 275–276   
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elever blir påföljden för arbetstagaren avsked eller uppsägning. Dessa typer av kränkningar 
förekommer dock sällan.25 
 
Bortsett från ett förbud om att utsätta barn eller elever för kränkningar finns även ett förbud för 
personal eller kommunen att utsätta elever för repressalier det vill säga att bli bestraffad med 
sämre betyg, utfrysning eller annan ogynnsam behandling. Barn eller elever som, enligt kapitel 
6 i denna lag, medverkat i en utredning, anmält eller påtalat att någon handlat i strid med be-
stämmelserna kan på så sätt skyddas mot detta. Ytterligare en åtgärd som detta beteende kan 
leda till är skadeståndsansvar.26  
 
Bortsett från arbetsgivaransvaret och ansvaret för förbuden som är lagstadgade har kommunen 
ett ansvar för att personalen fullgör sina skyldigheter inom ramen för deras uppdrag när de 
handlar i sin tjänst, se avsnitt 3.1.2 Personalens skyldigheter och ansvar.27 Ansvaret och skyl-
digheterna berör de olika rollerna som personal, skola och huvudman i processen när kränkande 
behandling förekommer. Alla former av kränkande behandling ska motverkas och alla som är 
verksamma på en skola ska därför aktivt vara med och arbeta målinriktat för att problemet inte 
längre ska kvarstå.28  
 
1.1.1  Kommunens/arbetsgivarens och skolans ansvar och skyldigheter 
I förarbetet till den nya Skollagen behandlar kapitel 2 huvudmän och deras ansvarsfördelning. 
Huvudmannen är den som driver skolan och därmed har det yttersta ansvaret för att brister ska 
åtgärdas. I de fall där en skola är kommunal är kommunen huvudmannen, hädanefter kommer 
kommunen benämnas som huvudmannen. Vidare finns även nämnder som vidtar åtgärderna 
för skolan.29 Enskilda aktörer kan ansöka till skolinspektionen om att bli huvudmän för skolor, 
detta är för friskolor. Friskolor styrs följaktligen inte av kommunen.30 
 
Det står uttryckligen i lagstiftningen att det är huvudmannen som ansvarar för att motverka 
kränkande behandling av elever och barn genom att se till att verksamheten bedriver ett målin-
riktat arbete enligt 7 och 8§§ i SkolL 6:e kapitel. Ansvarsfördelningen mellan rektor och per-
sonal kring kränkande behandling ska inte bara vara fördelad enligt lagen utan ska även besk-
rivas i planen mot kränkande behandling som skolan har utformat.31  
 
Lagstiftaren ålägger huvudmannen med skyldigheter, kring kränkande behandling, i SkolL. I 
sitt arbete kring kränkande behandling ska huvudmannen se till att varje verksamhet bedriver 
ett målinriktat arbete för att motverka att barn och elever blir utsatta för kränkningar.32 Mer 
specifikt har huvudmannen skyldighet att se till att åtgärder med förebyggande och förhind-
rande syfte genomförs mot kränkande behandling.33 Kränkande behandling kan förekomma 
mellan eleverna på grund av jargonger och andra beteendemönster, det är detta som rektorn 
tillsammans med personalen på skolan ska vara uppmärksam på. Missförhållanden kan även 
uppstå om miljön bjuder in till detta.34  
 
                                                
25 Boström & Lundmark (2016), Skoljuridik, s. 275–276 och Skollagen (2010:800) 6 kap. 11–12§§   
26 Ibid. 275–276 och Skollagen (2010:800) 6 kap. 11–12§§   
27 Skollagen (2010:800) 6 kap. 8§ 
28 Boström & Lundmark (2016), Skoljuridik, s. 275 och Skollagen (2010:800) 6 kap. 1§ 
29 Skollagen (2010:800) 2 kap. 2§  
30 Skollagen (2010:800) 2 kap. 7§ 
31 Boström & Lundmark (2016), Skoljuridik, s. 277  
32 Skollagen (2010:800) 6 kap. 6§ 
33 Boström & Lundmark (2016), Skoljuridik, s. 277 och Skollagen (2010:800) 6 kap. 6§  
34 Boström & Lundmark (2016), Skoljuridik, s. 276–277  
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Fortsatt ska huvudmannen se till att en plan för de förebyggande och förhindrande åtgärderna 
finns upprättad. Planen ska vara detaljerad och innehålla en redogörelse för vilka åtgärder som 
under det kommande året ska genomföras eller påbörjas.35 Diskrimineringsombudsmannen, 
och Barn- och elevskyddsombudet har ett samarbete som underlättar för skolorna i skrivandet 
av denna plan då den kan genomföras i samband med likabehandlingsplanen som skolorna har 
som krav att ha enligt DiskL. Skolans skyldighet är väldigt omfattande i det målinriktade arbetet 
kring att aktivt upptäcka, förhindra och förebygga kränkande behandling. 36 
 
Planen är inte självständig i sig och inte heller upprättad av endast huvudmannen eller skolans 
rektor och personal. Denna plan ska ha vuxit fram tillsammans i ett arbete där eleverna upp-
muntrats att delta och föra fram sina åsikter. Man ska även ge tillfällen för uppföljningar av hur 
planen följs eller fungerar.37 I arbetet med att utforma den plan och värdegrund som ska vägleda 
arbetet mot förebyggande av mobbning och kränkande behandling på skolan ska man utgå från 
beprövad erfarenhet av åtgärder som gett resultat och visats fungera mot kränkande beteende.38 
Efterföljande års plan ska därför innehålla en redogörelse för hur förgående års planerade åt-
gärder genomförts.39 
 
Precis som för personalen eller lärarna på skolan har rektorn en skyldighet att anmäla kränkande 
behandling vid kännedom, när det skett i anslutning till verksamheten, till kommunen eller den 
enskilda huvudmannen. När kommunen tagit emot denna anmälan ska den utredas skyndsamt 
samt även vidta de åtgärder som anses vara skäliga att krävas.40  
 
Utredningens ska som sagt ske skyndsamt vilket innebär att den ska påbörjas och genomföras 
så fort det kommer till kännedom för personal eller huvudmannen att kränkande behandling har 
förekommit. Utredningsskyldigheten rörande händelsen gäller även om elev eller barn eller 
vårdnadshavare motsätter sig utredningen och oavsett om anmälan gjorts till annan myndighet. 
Inga bevis eller någon anmälning krävs för att utredning ska påbörjas eller utföras. Utredningen 
består av insamling av information och kunskap om situationen för att kunna bedöma om barnet 
eller eleven har blivit utsatt för kränkande behandling. För att huvudmannen inte ska hamna i 
en situation där utredningen stannar och ord står mot ord behöver denne skaffa sig en egen 
uppfattning.41 
 
En utredning bör därför bland annat innehålla en utfrågning av de som kan ha varit inblandade 
vilket är den som upplevt sig blivit utsatt samt den som kan ha utfört kränkningen. Även andra 
elever, annan personal och andra vårdnadshavare kan medverka i utredningen genom att svara 
på frågor kring händelsen. Vidare kan grundliga observationer utföras med hjälp av kuratorer 
eller psykologer som besitter särskild kompetens kring barn och elevers beteenden och sinnes-
tillstånd. Att ta del av sms, chattkonversationer eller sociala medier och andra fysiska eller vir-
tuella platser där interaktion mellan elever sker, kan även ingå i en utredning. Utredningen an-
passas, i sin helhet, utifrån varje utsatt individ och bestäms på så sätt hur och i vilken omfattning 
den ska genomföras för att få fram tillräckligt med underlag innan åtgärder kan tillämpas.42 
                                                
35 Skollagen (2010:800) 6 kap. 8§ 
36 Nilsson (2016), Juridik i professionellt ledarskap: lagar och värdegrund i den svenska skolan, s. 64 
37 Ibid. s. 64 
38 Prop 2009/10:165, s. 331 
39 Skollagen (2010:800) 6 kap. 8§ 
40 Prop 2009/10:165, s.332 
41 https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankning-av-elev#Forebygga-krankande-behandling 
(hämtad 2018-05-06) 
42 https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankning-av-elev#Forebygga-krankande-behandling 
(hämtad 2018-05-06) 
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Utredningsskyldigheten varierar och kan i mer komplicerade fall omfatta flera barn eller elever 
samt personal och därigenom bli mer långtgående.43 
 
Vid utredning av kränkande behandling bör vidtagna åtgärder, uppföljning och utvärdering do-
kumenteras. Genom dokumentationen kan uppföljning av åtgärdernas effekter bli lättare att 
genomföra då underlag finns. Huvudmannen har genom dokumentationen en möjlighet att upp-
märksamma om de tilltagna åtgärderna har åtgärdat kränkningarna eller om problemet är större 
och kräver mer generella och omfattande insatser. Uppföljningen är därför viktigt för att hu-
vudmannen ska kunna vara säker på att kränkningarna kommer upphöra. Utredningsskyldig-
heten mynnar ut i en åtgärdsskyldighet och ett ansvar att utföra en uppföljning.44 
 
1.1.2 Personalens skyldigheter och ansvar 
Med personal avses de som är anställda och uppdragstagare i skolans verksamhet och dessa 
omfattas av det ansvar och de skyldigheter som lagen ålägger denna roll.45 När en elev eller ett 
barn anser sig blivit utsatt för en kränkande behandling i samband med skolans verksamhet och 
lärare eller annan personal har fått kännedom om detta, har de en skyldighet att anmäla till 
rektorn. Personalen har således en lagstadgad anmälningsplikt vid dessa händelser.46 Persona-
len får i uppgift att, när förekomst av kränkande behandling har konstaterats, påbörja arbete 
inriktat mot att förhindra fortsätta kränkningar. Verksamheten ska präglas av en nolltolerans 
mot kränkningar med detta arbete.47 
 
Personalen har tillsammans med rektorn ett gemensamt ansvar att skapa en trygghet och en 
studiero där elever, lärare och annan personal har respekt för varandra. För att trygghet och 
stimulerande miljö för alla elever ska uppstå är det viktigt med ett aktivt värdegrundsarbete 
samt att eleverna ges en möjlighet att föra fram sina åsikter och få inflytande vid uppförande 
av planen. Barnet eller eleven ska kunna utifrån sina egna förutsättningar ges likvärdiga möj-
ligheter till att uttrycka sig vilket förutsätter att barnets rätt till inflytande och delaktighet beak-
tas.48  
 
3.2 FN:s konvention om barnets rättigheter 
Barnens rättigheter regleras även i FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. 
Konventionen är ett avtal som är internationellt och rättsligt bindande där det slås fast att barn 
inte är föräldrars eller andra vuxnas ägodelar, utan de är individer med egna rättigheter. Den 
innehåller fyra vägledande principer; ”Alla barn har samma rättigheter och lika värde”, ”Bar-
nets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn”, ”Alla barn har rätt att uttrycka sin mening 
och få den respekterad” och ”Alla barn har rätt till liv och utveckling”. Principerna är vägle-
dande och grundläggande och ska alltid beaktas när man behandlar frågor som rör barn.49 
 
Eftersom Sverige som stat är folkrättsligt bunden av detta avtal ger detta en skyldighet till dom-
stolar och myndigheter att använda konventionens artiklar för att tolka svensk lag så långt som 

                                                
43 Prop. 2005/06:38 s. 141  
44 https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankning-av-elev#Forebygga-krankande-behandling 
(hämtad 2018-05-06) 
45 Skollagen (2010:800) 6 kap. 3§   
46 Prop. 2009/10:165 s. 332 och Skollagen (2010:800) 6 kap. 10§  
47 Härneskog, Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, kommen-
taren till 8§, Karnov  
48 Prop. 2009/10:165 s. 230 och s. 320  
49 https://unicef.se/barnkonventionen, (hämtad 2018-04-27) 
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möjligt. Det är viktigt att skolan tar hänsyn till konventionens principer oavsett om det är en 
kommunal eller fristående skola.50 
 
I barnkonventionen bör särskilda artiklar framhållas:  

• Artikel 3 som innebär att barnets bästa ska komma i första rum vid alla beslut som rör 
barn.51 

• Artikel 6 behandlar ett barns inneboende rätt till liv och utveckling som konventions-
staterna ska göra sitt yttersta för att säkerställa.52 

• Artikel 12 uppmärksammar och reglerar barnets rätt att uttrycka sina åsikter och höras 
i frågor som rör dom.53 

• Artikel 28 innehåller skyldigheter för konventionsstaterna vid vidtagande av åtgärder 
för att säkerställa att disciplinen i skolan upprätthålls på ett förenligt sätt med barnets 
mänskliga värdighet. Denna redogör därmed för skyldigheten att inte kränka ett barn.54 

• Artikel 37 anger att det ska säkerställas att inget barn utsätts för tortyr eller annan grym, 
omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.55 

 
År 2016 lämnades ett betänkande, SOU 2016:19, med förslag framställt av barnrättighetsutred-
ningen på lag om inkorporering av barnkonventionen. Detta innehöll även åtgärder som be-
hövde vidtas vid en inkorporering samt förslag på författning för att stärka svensk lagstiftning 
rörande barnets rättigheter. I och med förslaget till lag föreslogs det att lagen skulle träda i kraft 
1 januari år 2018.56 I mars detta år, 2018, lade regeringen fram en proposition till riksdagen 
med förslag, samma förslag som betänkandet från 2016 att införa en lag om inkorporering av 
barnkonventionen. Denna föreslås träda ikraft som lag år 2020.57 
 
3.3 Barnombudsmannen 
I Sverige har Barnombudsmannen en central roll för genomförandet av barnkonventionen. 
Denna roll uppkom i samband med det år Sverige ratificerade, det vill säga antog, konvent-
ionen. Barnombudsmannen har genom sitt uppdrag, att ta tillvara på barnets rättigheter, en sär-
skild ställning i förhållande till många statliga myndigheter. Barnombudsmannen har varit en 
statlig myndighet sedan år 1993 och myndighetens uppgifter och roll regleras i lagen 
(1993:335) om Barnombudsman.58 
 
3.4  Lagen 2006:67 om förbud mot diskriminering och annan kränkande be-

handling av barn eller elever 
Denna lag trädde i kraft den 1 april år 2006 och kom att bli kallad för barn- och elevskyddslagen. 
Genom lagen ålades skolor och förskolor att systematiskt arbeta mot mobbning och diskrimi-
nering. Möjligheterna för barn och elever att få ersättning för kränkande behandling och annan 
skada kom även att utvidgas genom denna lag.59  
 
                                                
50 Nilsson (2016), Juridik i professionellt ledarskap: lagar och värdegrund i den svenska skolan, s. 65  
51 https://unicef.se/barnkonventionen, (hämtad 2018-04-27) 
52 Ibid. (hämtad 2018-04-27) 
53 Ibid. (hämtad 2018-04-27) 
54 Prop 2009/10:165 s 323 och https://unicef.se/barnkonventionen, (hämtad 2018-04-27) 
55 https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-nedladdning/publikationer/valkommen-till-
verkligheten.pdf, (hämtad 2018-05-01) 
56 SOU 2016:19 s. 19 
57 Prop. 2017/18:186 s. 5–6 
58 Prop. 2017/18:186 s. 62 
59 Boström & Lundmark (2016), Skoljuridik, s.274–275  
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Lagens syfte var att införa ett förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling för 
att skydda barn och elever som omfattas av utbildning eller annan verksamhet som SkolL re-
glerar. Ytterligare ett ändamål var att annan kränkande behandling som inte kunde hänföras 
direkt till diskrimineringsgrunderna skulle kunna förebyggas och förhindras med denna lag. 
Det uttryckliga förbudet mot annan kränkande behandling fördes därför in samt regleringar som 
fastställde att plan om likabehandling och motverkande av kränkningar skulle införas i varje 
verksamhet.60  
 
Det var enligt denna lag som begreppet annan kränkande behandling ansågs vara en behandling 
som ska bedömas och höras utifrån barnet eller elevens samsyn, eftersom det berörs deras vär-
dighet och personliga integritet.61 Lagen skulle även ha den samsynen när det gällde bedöm-
ningen om kränkningarna hade diskriminerande inslag eller inte.62 
 
Lagen behandlade begreppet ”annan kränkande behandling”. Det innebär samma som begrep-
pet kränkande behandling i den bemärkelse att det inte är fråga om form av diskriminering. 
Beteende som är likt mobbning är att någon blir utsatt på grund av en viss specifik egenskap 
som tillexempel utseende som hårfärg eller vikt. Annan kränkande behandling har att göra med 
att den som kränker inte specificerar egenskaper. Dessa handlingar är mer allmänna så som 
knuffar, att sätta krokben eller uttryck kring klädsel.63 
  

                                                
60 Prop 2005/06:38 s.1 
61 Prop 2005/06:38 s. 76 
62 Härneskog, Lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (2006:67) 
kommentaren till 1§, Karnov 
63 Ibid.  
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4. Skolmyndigheter 
4.1 Skolinspektionen 
Den statliga myndigheten skolinspektionen är en myndighet med uppdrag att granska skolor 
med målet att en trygg miljö ska kunna skapa en god utbildning. De har även ett tillsynsansvar 
över skola och annan pedagogisk verksamhet.64 Elever och barn ska genom skolinspektionens 
arbete få goda förutsättningar för sitt lärande och sin utveckling. I och med tillsynsansvaret ses 
skolans verksamhet över, detta sker på olika initiativ antingen utifrån inkomna anmälningar 
eller regelbunden tillsyn enligt skolinspektionen.65 Detta bidrar till att likvärdighet och målupp-
fyllelsen ökar. Inom tillsynen ingår även att se över att signaler om missförhållanden handläggs 
skyndsamt.66  
 
Tillsynen av tillexempel anmälningsärenden kan leda till ett föreläggande som förenas med 
vite. Huvudmannen kan bli tvungen att betala en summa pengar om de generella brister som 
skolinspektionen uppmärksammat i verksamheten inte åtgärdas i tid. Följs inte det beslut om 
föreläggande kan vite utdömmans om skolinspektionen ansöker om detta vid förvaltningsrätten. 
Föreläggandet om vite kan överklagas av huvudmannen.67 
 
I de fall där mobbning förekommer och lärarna eller rektorerna sätts i den position där de be-
höver agera för att tillförsäkra eleverna eller barnens trygghet och studiero är det enligt skolin-
spektionen positivt med tydligare riktlinjer för när och hur de kan ingripa. De åtgärder som 
vidtas ska stå i rimlighet till sitt syfte och till de omständigheter som finns. Exempel på situat-
ioner där ingripanden kan bli aktuella, kan fylla det behov för tydlighet som finns då åtgärderna 
ska vidtas utifrån ett barnrättsperspektiv.68 
 
4.2 Skolverket 
Skolverket ska bidra till goda förutsättningar för att elever och barns utveckling och lärande 
främjas samt att alla elever och barn får tillgång till en utbildning i en verksamhet som är lik-
värdig i kvalitet och trygg miljö. Skolverket har i uppgift att ta fram föreskrifter och allmänna 
råd samt nationella prov och kunskapskrav för skolan att följa.69  
 
Skolverkets läroplan för grundskolan och förskoleklass och fritidshemmet 2011 som revidera-
des 2017 ger inte några klara riktlinjer kring hur kränkande behandling ska hanteras. Läropla-
nen ger istället skolan mål som ska ställas på varje elev. Målen utgörs av punkter som ska 
påverkar och stimulerar eleverna att omfatta de gemensamma värderingarna som kommer till 
uttryck dagligen i vårt samhälle. De normer och värden som anges i målen är övergripande och 
ger skolan en inriktning i sitt arbete för hur eleven ska ha utvecklats när de lämnar grundsko-
lan.70 Målen är att eleven eller barnet vid avslutad grundskoleutbildning respekterar andra män-
niskors egenvärde. Barnen eller eleverna ska även, med hjälp av kunskap om mänskliga rättig-
heter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter, kunna göra 
och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden. Skolan ska även arbeta för att eleverna når 
målet om att  

                                                
64 https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/, (hämtad 2018-04-17) 
65 https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-tillsyn/, (hämtad 2018-05-20) 
66 https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Var-verksamhet/Vart-uppdrag/, (hämtad 2018-04-17)  
67 http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Statistikrapport/Anmalningar/statistik-
over-anmalnings--arenden-2017/, s.9, (hämtad 2018-05-20) 
68 Prop 2009/10:165 s. 321–322 
69 https://www.skolverket.se/om-skolverket/det-har-gor-skolverket-1.61165, (hämtad 2018-04-18) 
70 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 12  
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”ta avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar 
till att hjälpa andra människor.”71 
 
Skolan har även fått riktlinjer att gå efter, som berör all personal på skolan. En av dessa omfattar 
kränkande behandling och stöds även genom SkolL 6 kap. 6§ som sedan underbyggs i 7–8§§ 
samma lag. Lärarna på skolan ska även utifrån riktlinjerna uppmärksamma och vidta nödvän-
diga åtgärder i samråd med övrig personal på skolan för att förebygga och motverka alla former 
av kränkande behandling och diskriminering. De ska även samarbeta med hemmen och klar-
göra skolans normer och regler samt vara delaktiga i elevernas fostran. Ingen i skolan ska ut-
sättas för annan kränkande behandling eller diskriminering. Tendenser till negativa eller krän-
kande behandlingar som uppstår ska med aktiva insatser och åtgärder motverkas. Skolan har 
möjligheten och ska aktivt och medvetet påverka samt stimulera eleverna till att omfatta de 
gemensamma värderingarna som finns i samhället och låta dem komma till uttryck i praktiken 
i vardagliga situationer och handlingar.72 
 
4.3 Barn- och elevombudsmannen 
Barn- och elevombudsmannen, BEO, är en del i Skolinspektionen som uppkom i samband med 
att BeL kom till år 2006. Barn– och elevombudsmannens uppgift är att övervaka att reglerna i 
6:e kapitlet, dåvarande kapitel 14 a i 1985 års Skollag, om kränkande behandling efterföljs.73 
Det vill säga att de rättigheter som barn och elever har enligt SkolL tas tillvara på, respekteras 
och säkerställs av skolan. BEO arbetar därför med att informera om Skollagens krav om noll-
tolerans mot kränkande behandling och mobbning i skolan samt att rådgöra skolor om hur lagen 
ska användas.74 
 
Skolinspektionen och BEO utreder och övervakar ärenden gällande kränkande behandling, men 
BEO utreder endast de fall där kränkande behandling ägt rum mot barn och elever. BEO ska 
vara objektiv i sina utredningar och vid beslutande i ärenden som är inkomna. I sin roll ska 
BEO även samarbeta med andra myndigheter och ombudsmän som berör elever och barn 
såsom; Diskrimineringsombudsmannen, kommuner och Barnombudsmannen. När ett barn eller 
en elev blivit utsatt för kränkande behandling och förutsättningar för att kräva skadestånd från 
kommunen som driver skolan finns kan BEO företräda barn eller elever i domstol.75 
  

                                                
71 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 12 
72 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017, s. 7 och s. 12–13  
73 Prop 2009/10:165 s. 331 
74 https://beo.skolinspektionen.se/sv/Om-BEO/, (hämtad 2018-05-08) 
75 Ibid. (hämtad 2018-05-08) 
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5. Processen 
De avslutande lagparagraferna i 6:e kapitlet SkolL är uppbyggt för att reglera processen utifrån 
ett system som följer händelseförloppet av hur arbetet kring kränkande behandling ska utföras.  
 
5.1 Anmälan 
Det finns olika sätt att gå tillväga på vid anmälan av kränkande behandling. Ett sett är att den 
berörda och utsatta eleven gör att skolpersonalen får kännedom om kränkningarna. Läraren går 
i sin tur till rektorn som sedan anmäler detta till huvudmannen. Det är anmälningsskyldighet-
erna för de olika rollerna som är grund till denna anmälningsmöjlighet. Efter en anmälan gjorts 
till kommunen träder dennes utredningsskyldighet in.76  
 
Om eleven inte anser sig fått hjälp av lärare, rektor eller huvudman trots huvudmannens utred-
ningsskyldighet kan en anmälan till Skolinspektionen eller BEO göras. En anmälan handlar då 
om missförhållanden i skolan. En sådan anmälan kan vem som helst göra till Skolinspektionen 
eller till BEO. Det kan handla om situationer på skolan där en elev blivit utsatt för kränkande 
behandling eller inte får det stöd som han eller hon har rätt till. Även anmälan om verksamheten 
eller huvudmannens generella brister förekommer gällande verksamhetens laglydnad eller ef-
terföljande av regler. Det är oftast oroliga eller missnöjda föräldrar som anmäler till Skolin-
spektionen gällande deras barns skolsituation. Det är endast de anmälningar som rör en enskild 
individ som utreds av Skolinspektionen. Anmälningar gällande generella brister överlämnas till 
inspektionsenheten för tillsyn. Barn- och elevombudet och regionala enheterna för anmälnings-
ärenden vid skolinspektionen handlägger ärenden gällande kränkande behandling.77 
 
Om man ser till antalet anmälningar per tusen elever förekommer anmälningarna om utsatthet 
för kränkande behandling gällande elever på grundskolan, som kommer in till Skolinspektionen 
och BEO, närmare tre gånger mer jämfört med gymnasieskolan. Den vanligaste orsaken för en 
anmälan är kränkande behandling och att elever upplever att de inte fått tillräckligt med stöd 
för att nå målen i skolan. Skolinspektionen ansåg 2017 att skolor brustit i anmälningsskyldig-
heten i 138 ärenden och 14 skolor hade brister gällande kränkande behandlingsplanen.78 Antalet 
anmälningar som skolinspektionen och BEO tog emot år 2017 var 5 013 stycken, jämfört med 
år 2016 var detta en ökning med fem procent. Ökningstakten har avtagit något i 2016 trots en 
ökning över de senaste åren.79 
 
5.2 Rättegång  
Vid rättegång i mål om skadestånd vid kränkande behandling enligt 6 kapitlet SkolL, ska rätte-
gång i tvistemål när förlikning om saken är tillåten handläggas enligt bestämmelserna i rätte-
gångsbalken. Parterna kan dock förordnas till att bära sin egen rättegångskostnad om den för-
lorande parten hade en skälig anledning att få tvisten prövad.80 Att rättsläget är svårbedömt eller 
att bevisläget har varit svårbedömt kan vara skäliga anledningar till att få tvisten prövad. Att 
vid detta tillfälle ändå hålla fast vid huvudregeln om förlorande parts ansvar för rättegångskost-
nader kan framstå som obefogat strikt.81  

                                                
76 Skollagen (2010:800) 6 kap. 10§  
77 http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Statistikrapport/Anmalningar/statistik-
over-anmalnings--arenden-2017/, s. 3, (hämtad 2018-04-30) 
78 Ibid. s. 4–7, (hämtad 2018-04-30) 
79 Ibid. s. 3, (hämtad 2018-04-30) 
80 Skollagen (2010:800) 6 kap. 13§   
81 Eriksson, Skollagen (2010:800) kommentaren till 6 kap 13§, Karnov 
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När en elev eller ett barn anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling av huvudman eller 
personal på skolan eller att repressalier vid kränkande behandling anses ha skett föreligger det 
en bevisbörda. Om anledning ges att anta att eleven eller barnet har blivit utsatt för behandling 
enligt omständigheterna som angetts ovan, har verksamhetens huvudman bevisbördan. Bevis-
bördan innebär att huvudmannen ska visa att repressalier eller kränkande behandling inte före-
kommit.82   
 
De faktiska omständigheterna som gett anledningen till att anta att kränkande behandling eller 
repressalier förelegat är en del av bevisbördan som eleven eller barnet får bära. Bevisbördan 
kan därför anses vara delad. Bevisbördan att freda sig från omständigheterna övergår till hu-
vudmannen när anledningar finns att anta att kränkande behandling eller repressalier förekom-
mit.83 
 
Skolinspektionen har, i en tvist om skadestånd, enligt 6 kapitlet SkolL rätt att föra talan för ett 
barn eller elev som medger det. Myndigheten får vid en rättegång där en sådan talan förs också 
föra en annan talan för barnet eller eleven, men då ska han eller hon ha medgett detta. Vård-
nadshavarens medgivande krävs om barnet är under 16 år. Den part som Skolinspektionen fö-
reträder och för talan för berörs av rättegångsbalkens bestämmelser om part, detta innebär jävs-
förhållande, personlig inställelse, pågående rättegång samt förhör under sanningsförsäkran och 
frågor rörande bevisningen. Skolinspektionen får inte väcka talan i samma sak om ett barn eller 
elev redan för talan om kränkande behandling eller repressalier.84 
 
I ett mål där Skolinspektionen för talan för ett barn eller en elev, kan rättens avgörande över-
klagas av barnet eller eleven om myndigheten har rätt att överklaga. Vare sig på talan av Skol-
inspektionen eller barnet eller eleven kan inte rättens avgörande i ett mål som enligt förgående 
mening vunnit laga kraft prövas på nytt.85 
  

                                                
82 Skollagen (2010:800) 6 kap. 14§ 
83 Eriksson, Skollagen (2010:800) kommentaren till 6 kap 14§, Karnov 
84 Skollagen (2010:800) 6 kap. 15§ 
85 Skollagen (2010:800) 6 kap. 16§ 
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6. Åtgärder 
I detta avsnitt ska åtgärder som kan tillämpas vid kränkande behandling eller på mobbning 
behandlas. De paragrafer som leder upp till 12§ i Skollagens 6:e kapitel redogör för kommu-
nens, skolans och personalens skyldigheter och ansvar vid kränkande behandling.  
 
6.1 Skadestånd  
BeL kom till år 2006, med avsikten att barn och elever skulle lättare kunna kräva skadestånd. 
Skadeståndslagen kompletterar Skollagens reglering av skadestånd när det gäller skadeståndets 
storleksberäkning. Det har teoretiskt sett funnits en möjlighet för barn eller elever att kunna 
vända sig till skolan med skadeståndskrav om de blivit utsatta för kränkande behandling sedan 
skadeståndslagen kom 1972. Att skadan uppkommit genom fel eller försummelse vid myndig-
hetsutövning och att skolan vid detta tillfälle inte har förhindrat den kränkande behandlingen 
enligt vad som kan begäras av dom, har varit en förutsättning.86 
 
Den första situationen av två där huvudmannens skadeståndsansvar kan aktualiseras är när ett 
barn eller en elev utsatts för kränkande behandling och huvudmannen eller personalen inte vid-
tagit åtgärder för att förebygga eller för att agera vid det tillfället när kränkande behandlingen 
uppstått.87 Detta innebär att skyldigheterna som påförts huvudmannen och personalen har åsi-
dosatts. Skadestånd ska betalas ut för den kränkning som handlingen inneburit, till barnet eller 
eleven, samt skadestånd för att ersätta skadan som förorsakats av åsidosättandet. Inget skade-
stånd utgår när kränkningen anses vara ringa, detta innebär att skadestånd förutsätter att den 
skadelidande blivit allvarligt kränkt. Skadeståndet för kränkningar kan sättas ner eller helt falla 
bort om det finns särskilda skäl.88  
 
Utifrån skadeståndslagens bestämmelser fastställs skadeståndets storlek, detta görs med hänsyn 
till handlingens art och varaktighet när det gäller kränkningar. Det är särskilt fem punkter som 
ska beaktas vid skälighetsbedömningen av handlingen. Några av dessa är att den kränkande 
handlingen antingen ska ha haft förnedrande eller skändliga inslag, framkallat allvarlig rädsla 
för liv eller hälsa eller varit ägnad att väcka allmän uppmärksamhet.89 Om kränkningen vid en 
bedömning utifrån SkadesL, inte anses vara tillräckligt svår, finns det en möjlighet att utdöma 
skadestånd utifrån SkolL 6 kapitlet 12§ eftersom denna paragraf inte talar om kränkningar som 
är ringa.90 

Skadeståndsansvaret har blivit tydligare reglerat i och med de ändringar som gjordes i lagstift-
ningen 2001, SFS 2001:732. En klarare betydelse har inneburit att begreppet lidande har tagits 
bort eftersom det ansågs vara subjektivt. De punkterna som räknas upp i 5 kapitlet 6§ SkadesL 
ska ge möjlighet till att på ett mer objektivt sett bedöma omständigheterna kring ersättningen 
vid kränkning och främst ska hänsyn tas till vilken kränkning som en viss brottslig handling 
objektivt sett ger upphov till. Bortsett från vad handlingens brottsliga konsekvenser kan hänsyn 
tas till den skadelidandes upplevelser av kränkningen intensitet.91 Vid brott som inneburit ett 

                                                
86 Boström & Lundmark (2016), Skoljuridik, s. 273–274  
87 Ibid. s. 281  
88 Skollagen (2010:800) 6 kap. 12§ 
89 Skadeståndslagen (1972:207) 5 kap. 6§ 
90 Skollagen (2010:800) 6 kap 12§ och Eriksson, Skollagen (2010:800) kommentaren till 6 kap. 12§, Karnov 
91 Strömbäck, Skadeståndslagen (1972:207) kommentar till 5 kap. 6§, Karnov 
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angrepp på den skadelidandes personliga människovärde och dennes privatliv, lämnas ersätt-
ning för kränkning, men det förutsätter som sagt att handlingen är brottslig. Och även att kränk-
ningen är allvarlig.92  
 
Varaktigheten och arten på kränkningen räknas med i bedömningen om hur allvarlig kränk-
ningen, det vill säga graden av kränkningen, är med hänsyn till de uppräknade omständighet-
erna och sedan kan man därmed bestämma ersättningens storlek. Exempel på allvarliga kränk-
ningar är sexualbrott och allvarliga våldsbrott. Vid upprepade brott som varat under en längre 
tid ska en högre ersättning utgå. Där ska förnedrande och skändliga inslag i övergreppen beak-
tas. När någon med ett förtroendehållande utsätter barn eller elever för kränkningar kan det 
påverka ersättningen, den relation som syftas på är den mellan lärare och barn. Den skadelidan-
des egna uppträdande kan ha betydelse för ersättningens storlek samt i frågan om en kränkning 
är ersättningsgill.93  
 
Den tidigare beteckningen på ideell skada är ”lidande”. För denna ideella skada kan ersättning, 
en särskild typ av skadestånd, betalas ut för kränkning som inte förutsätter att det uppkommit 
en fysisk skada. Skadan ska dock enlig paragrafens förutsättning, orsakats genom vissa typer 
av brott, men inte att skadevållaren blivit dömd till straff för sin gärning. Kravet på att kränk-
ningen ska ha varit allvarlig har tidigare ansetts varit underförstådd, men nu har det uttryckligen 
angetts i lagtexten.94  
 
Skadestånd kan följaktligen begäras, för att en elev kränkts, under vissa föreliggande omstän-
digheter med hjälp av BEO. Under 2017 har skadestånd begärts i 98 fall. Skadeståndet krävdes 
av huvudmän och 69 av dessa hade vid årsskiftet erkänt kraven på skadestånd. 10 fall gick till 
förlikning och huvudmannen betalade ett lägre belopp. Resterande fall var huvudmannen av-
vaktande mot de krav som framställts eller hade motsatt sig de framställda kraven.95  
 
1.1.3 Rättsfall med exempel på mobbning och skadeståndsansvar 
Ett mål som belyser fråga om skadeståndsansvaret för en kommun vid mobbning av en elev på 
en kommunal skola var det första i sitt slag att tas upp i domstol.96 
 
Rättsfallet NJA 2001 s.755 behandlar frågan om det skadeståndsansvar som kommunen har 
gentemot en grundskolelev som utsatts för mobbning i skolan. Omständigheterna var att en 
flicka i Grums kommun hade i början av årskurs sju utsatts för mobbning. Yrkandet från J.R 
mot kommunen var om ersättning för sveda och värk, framtida inkomstförlust, ersättning för 
olägenheter och merkostnader för utebliven skolgång och faktiska kostnader. Enligt målsä-
gande hade skolan haft kännedom om eller underlåtit att ta reda på om problem förelåg. De 
hade inte klarlagt eller vidtagit några åtgärder mot mobbningen. Grums kommun bestred detta 
yrkande och menade att de hade vidtagit tillräckligt med åtgärder för att ställa situationen till 
rätta. Grums kommun fick i Karlstads tingsrätt utge 125 000 kr till J.R. Parterna motsatte sig 
denna dom och båda överklagade till hovrätten. Hovrätten ogillade käromålet på grund att fel 
eller försummelse av kommunen inte förekommit genom vare sig de åtgärder som vidtagits 
eller genom att underlåta att vidta åtgärder. Domen överklagades till högsta domstolen (HD), 

                                                
92https://www.brottsoffermyndigheten.se/Filer/Referatsamling/Aktuell%20upplaga/Referatsam-
ling%202016_webb.pdf s.8, (hämtad 2018-05-01) 
93 Strömbäck, Skadeståndslagen (1972:207) kommentar till 5 kap. 6§, Karnov 
94 Bengtsson, Skadeståndslagen (1972:207) kommentar till 2 kap. 3§, Karnov  
95 http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-och-rapporter/Publikationer/Statistikrapport/Anmalningar/statistik-
over-anmalnings--arenden-2017/, s. 7, (hämtad 2018-05-01) 
96 NJA 2001 s.755 
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HD fastställde hovrättens domslut och ansåg att skolan gjort vad som rimligen har kunnat be-
gäras. Kommunen ålades därför inte med skadeståndsskyldighet.97 
 
Skolan hade enligt gamla SkolL från 1985 ett ansvar i portalparagrafen 1 kapitel 2§, som regle-
rade att elever inte skulle utsättas för mobbning. Målet fastslog även att ansvaret låg på kom-
munen att se till att skolan följde dessa regler och att omedelbar reaktion skulle ges på missför-
hållanden. I målet diskuterade HD den typ av myndighetsutövning som bör kunna leda till ska-
deståndsskyldighet. De fanns skiljaktiga ledamöter, dessa menade på att myndighetsutövningen 
som ger möjlighet att yrka på skadeståndsskyldighet är den som är riktad mot den drabbade. 
Skadeståndsmöjligheten vid myndighetsutövning som riktats mot den som utsätter ett barn eller 
en elev för kränkande behandling eller mobbning bör således inte ge rätt till skadestånd för 
offret.98 
 
6.2 Förebyggande och aktiva åtgärder 
För att tillförsäkra tryggheten och studieron på skolan får lärare och rektorn vidta de disciplinära 
åtgärderna som framgår av 5 kap 6–22§§ i SkolL. Utvisning, kvarsittning, tillfällig omplace-
ring, avstängning och tillfällig placering vid en annan skolenhet är åtgärder som kan beslutas 
om under vissa förutsättningar. Utifrån övriga omständigheter och ska åtgärderna stå i proport-
ion till sitt syfte.99 Den befogenhet som skolans personal får för att ingripa i ordningsproblem 
anges inte uttömmande i bestämmelserna. Skollagens regleringar innebär inte någon inskränk-
ning i rätten att inom ramen för tillsynsplikt kunna förta kroppsliga ingrepp mot elever, även i 
de fall där det inte förekommer en nödvärnssituation.100  
 
Lärarna kan således tillgripa i situationer där nöd- eller nödvärnsrätten tillfaller alla och till 
exempel bryta ett slagsmål mellan elever. Vid utövandet av denna rätt behöver dessa kroppsliga 
ingrepp inte innebära att fysiskt våld används. Även om de som är förbipasserande har rätten 
att ingripa om det pågår ett slagsmål. På skolan tillfaller rätten givetvis lärarna på grund av 
deras position i verksamheten och för att lärarna har ett uttalat ansvar för att förebygga och 
åtgärda kränkande behandling.101 Lärarens befogenheter att vidta kortsiktiga och omedelbara 
åtgärder, så länge det sker inom ramen för deras yrkesutövning, är inte heller begränsade till 
endast undervisningspass utan gäller oavsett tid och plats.102 
 
Den plan som skolan har som skyldighet att skriva och som huvudmannens ska se till att skolan 
har framställt bör kunna vara aktuell i det vardagliga arbetet när akuta situationer uppstår men 
även fungera i förebyggande syfte. Bortsett från vilka åtgärder som ska påbörjas och genomfö-
ras ska det finnas en beskrivning av vilka rutiner som gäller vid akuta situationer. Det ska även 
finnas en översikt på vilka uppföljningsmöjligheter som ska finnas.103  
 
Arbetet får en annan karaktär vad gäller att förhindra eller förebygga kränkande behandling 
som inte är upprepande. Vilken elev eller vilket barn som kan komma att drabbas av en sådan 
handling är svårt att förutse. Därför får skolan arbeta med allmänna åtgärder för att förbättra 

                                                
97 NJA 2001 s.755  
98 Ibid.  
99 Skollagen (2010:800), 5 kap. 6§  
100 Eriksson, Skollagen (2010:800), kommentar till 5 kap. 6§, Karnov 
101 Andersson, Boström, Lyrenäs, Nilsson Rådeström, & Sidenhag, Juridik för lärare, 2017, s. 133 
102 Eriksson, Skollagen (2010:800), kommentar till 5 kap. 6§  
103 Boström & Lundmark (2016), Skoljuridik, s. 277  
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miljön och barnen och elevernas inställning till varandra om det handlar om enstaka kränkande 
handlingar och inte mobbning.104 
 
Det finns även lagstadgat att varje skolenhet ska ha utarbetat ordningsregler, detta är ett led i 
det förebyggande arbetet som är centralt. Efter att ordningsreglerna författats, med inflytande 
från elever, beslutar rektorn om dessa. Därefter informeras vårdnadshavare och eleverna om 
vilka regler som gäller, de ska även skriva under när de har tagit del av ordningsreglerna. Dessa 
ordningsregler får överträdas om förutsättningarna i Skollagens följs, då dessa måste vara upp-
fyllda för att åtgärden ska få användas.105 
 
Ett steg för verksamheten som är viktigt i ett förebyggande syfte är att kartlägga, det vill säga, 
undersöka vilka eventuelle risker som finns i verksamheten vad gäller kränkande behandling. 
Kartläggning, som sker regelbundet av eleverna och barnens uppfattning om hur förekom-
mande kränkande behandling är på skolan kan leda till att verksamheten kan säkerställa behovet 
av åtgärder. Detta kan även leda till en förståelse för problemet. Denna kartläggning är en del 
av den systematiska processen som skolverket rekommenderar att förebyggande arbetet ska 
genomföras på. I denna process rekommenderas även bland annat en analys och mål samt upp-
följning och utvärdering av åtgärder att ingå.106 
 
Att samarbeta med föräldrar för att förebygga utsatthet av kränkningar och mobbning på skolan 
och sociala medier är viktigt. Skolan kan agera stöd i och med sitt ansvar enligt lagen att före-
bygga och förhindra kränkande behandling. Föräldrarna är skolans koppling till elevens fritid 
och de kan hjälpa sina barn genom att vara uppmärksamma på barnens användning av internet 
och hålla samtal kring utsatthet och rätten att inte bli kränkt varken på nätet eller i övrigt.107 
 
6.3 Åtgärder mot fortsatta kränkningar  
Skolverket har listat några tänkbara åtgärder som kan sättas in snabbt för att förhindra fortsatta 
kränkningar eller vidtas beroende på utfallet av den utredning som huvudmannen har skyldighet 
att utföra. Åtgärderna kan behöva tillämpas på både grupp- och individnivå. På gruppnivå kan 
skolan se över schemaläggningen och klassernas gruppindelningar eller öka uppsikten av plat-
ser på skolan som vid vissa tidpunkter kan vara riskfyllda.108 
 
Vad gäller individnivån på åtgärderna kan tänkbara åtgärder vara samtal med barn, elever både 
den som blivit utsatt, men också den som utsatt annan elev för kränkande behandling. Eventuellt 
kan även vårdnadshavare blandas in i dessa samtal. Den eller de som kränker kan få en assistent 
eller resursperson tilldelad sig. Åtgärder mot fortsatta kränkningar får riktas mot den elev eller 
det barn som tydligt konstaterats har ett dåligt beteende mot flera i omgivningen.109 Har en 
lärare eller någon av de övriga i skolans personal utsatt ett barn eller elev för kränkande be-
handling bör man ha ett samtal med denne och även genomföra disciplinära åtgärder inom ra-
men för både arbetsrättsliga regler samt SkolL.110 

                                                
104 Boström & Lundmark (2016), Skoljuridik, s. 28 och Prop. 2005/06:38 s. 141 
105 Andersson, Boström, Lyrenäs, Nilsson Rådeström, & Sidenhag, Juridik för lärare, 2017, s 133  
106 https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankning-av-elev#Forebygga-krankande-behandling, 
(hämtad 2018-05-01) 
107 https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/unga-och-internet/utsatt-pa-natet/, (hämtad 2018-05-
08) 
108 Ibid. (hämtad 2018-05-01) 
109 Prop 2005/06:38 s. 141  
110 https://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankning-av-elev#Forebygga-krankande-behandling, 
(hämtad 2018-05-01) 
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7. Gränsen för skolans skyldigheter och ansvar 
7.1 Kränkningar kopplade till skolan  
Kommunen har ett ansvar gällande kränkande behandling i samband med verksamhetens ge-
nomförande. Bortsett från detta ansvar som syftar till kopplingen mellan kränkande behandling 
och verksamheten har skolan även ansvaret för den kränkande behandling som sker på vägen 
till och från den aktuella verksamheten. Detta innebär att kommunens ansvar för kränkningar 
eller kränkande behandling sträcker sig så långt som om det till exempel skulle ske på en skol-
buss.111  
 
Huvudmannen, kommunen, har ett arbetsgivaransvar för deras anställda som i detta fall är per-
sonalen på skolan. Vid arbetsgivaransvar gällande skadeståndsansvaret kräver lagstiftningen att 
den skada som uppstått på grund av kränkande beteende vållats genom fel eller försummelse 
vid myndighetsutövning som utförs i tjänst vars fullgörande kommunen svarar för.112 
 
Vad som gäller den relation som lärarna, med ansvar för skolan, har till sina elever så sträcker 
den sig långt. Kontakter med elever som läraren har på fritiden kan anses ha ett samband med 
lärarens tjänst. Huvudmannen svarar därför för de kränkningar läraren utsätter en elev eller ett 
barn för i det fall där kränkningen drabbat elev med koppling till lärarens arbete. Beträffande 
övrig personal på verksamheter som är reglerade enligt SkolL är synsättet detsamma. Det är 
endast personal som har direkt kontakt med elever och barn inom skolverksamhet som omfattas 
av huvudmannens ansvar.113 
 
Ytterligare en gräns för var huvudmannens ansvar ligger vid kränkningar är de kränkningar 
som en elev utsätts för på en praktikplats eller vid moment där arbetsplatsutbildning sker, som 
de under sin grundskoleutbildning utför. Det ska kunna konstateras att fel eller försummelse 
från personalen eller huvudmannens sida har förelegat för att huvudmannen ska behöva ta an-
svar. Detta ansvar omfattar två olika typer av fel. Det ena är när det kan klargöras att någon av 
de allmänna eller en någon som en arbetsgivare svarar för har begått ett fel men denne inte kan 
utpekas, så kallade anonyma fel. Den andra typen av fel är fel som utgörs av flera personers 
mindre oaktsamheter som slås ihop och en brist som är oacceptabel uppstår, det vill säga ku-
mulerade fel. Skulle en situation uppstå där någon inom skolans verksamhet skulle uttala sig 
kränkande mot en elev eller försummat att ingripa mot kränkningar i en situation och det inte 
går att fastställa vem som gjort detta blir huvudmannen skadeståndsskyldig.114 
 
Mobbning eller kränkningar som sker på nätet omfattas av samma lagar och regler som det 
fysiska kränkande beteendet. Blir en elev utsatt på sociala medier eller över sms och mejl är det 
skolans ansvar enligt SkolL att aktivt arbeta mot mobbningen. Föräldrar och skolan kan sam-
arbeta i dessa fall eftersom denna utsatthet inte bara sker under skoltid utan även på elevens 
fritid.115 
  

                                                
111 Eriksson, Skollagen (2010:800) Kommentar till 6 kap. 10§ 
112 Skadeståndslagen 3 kap. 1 - 2§§ 
113 Rimsten (2010), Diskriminering och kränkande behandling, s. 113 - 114	
114 Ibid. s. 114  
115 https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/vanliga-amnen/unga-och-internet/utsatt-pa-natet/, (hämtad 2018-05-
08) 
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8. Analys och diskussion 
Begreppet kränkande behandling infattar flera olika typer av händelser och kan användas för 
att beskriva många olika situationer av negativa handlingar eftersom det innefattar fysiska, psy-
kiska och verbala handlingar. Den huvudsakliga definitionen av begreppet kränkande behand-
ling är dock fastställd i lag och innebär ett beteende som kränker ett barn eller en elevs värdighet 
utan att vara diskriminerande. Lagstiftaren har dock ingen omfattande uppräkning av beteenden 
som anses vara kränkande behandling och bedömningen av om en handling är kränkande sker 
från fall till fall. I lagens förarbeten redogörs istället för exempel på handlingar som kan räknas 
som kränkande behandling, vilket kan utgöra vägledning i situationer som uppstått. En uppräk-
ning skulle innebära osäkerhet kring andra beteenden som inte räknas upp. 
 
Begreppet mobbning regleras inte i Skollagen, men organisationen Friends definierar mobb-
ning som ett fortsatt kränkande beteende eller ett upprepande beteende av enstaka kränkningar. 
Mobbning är alltså det fortsatta beteendet, som anses som mer allvarligt på grund av att kränk-
ningarna pågår under en längre tid. Detta är sannolikt den huvudsakliga anledningen till att 
lagstiftaren vill hindra och förebygga kränkande behandling innan det gått för långt. Slutsatsen 
som kan dras utifrån detta är således att lagstiftningen utformats för att arbeta mot kränkande 
behandling och begreppet mobbning. Lagstiftaren har därför behandlat begreppet kränkande 
behandling som grund till mobbningsproblematiken och valt att endast reglera det i lagen. Ef-
tersom lagstiftaren ansett detta kommer troligtvis inga bestämmelser kring mobbning att upp-
rättas.  
 
8.1 Skolans ansvar vid kränkande behandling och mobbning 
De åtgärder som skolan ska vidta anges i lagen och syftar till att förhindra och förebygga kränk-
ningar genom ett målinriktat arbete. Varje skola har en skyldighet att uppföra en handlingsplan 
som ska innehålla de åtgärder som ska vidtas vid akuta situationer samt andra tillvägagångsätt 
för att motverka kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar för att se till att planen följs. 
Planen ska uppdateras årsvis och de vidtagna åtgärderna följas upp för att förbättra och utveckla 
det fortsatta arbetet. Trots lagens krav på åtgärdsplaner, skolans ansvar och de sanktioner som 
finns förekommer fortfarande kränkande behandling och skolor anmäls till skolinspektionen. 
Anmälningarna rör exempelvis brister i såväl skolans verksamhet som i arbetet med att för-
hindra och förebygga kränkande behandling, samt avsaknaden av eller brister i utredningen av 
fall av kränkande behandling. Elever, personal, rektor och även vårdnadshavare ska vara infor-
merade om planen för att kunna agera utifrån den. Bristande information i detta avseende och 
brist på utbildning av lärare kring kränkande behandling och mobbning kan möjligen vara en 
bidragande faktor till att problemet kvarstår på många skolor. Information och hjälp för att 
utbilda personal finns att tillgå från organisationer som till exempel Friends. Genom att skol-
verket uppmärksammas på att det föreligger generella brister på en skola kan skolinspektionen 
via skolverket bli inkopplade och via tillsyn säkerställa att brister åtgärdas.  
 
Den slutsats som kan dras utifrån dessa observationer är att arbetet med att informera skolans 
personal och rektorer om deras skyldigheter och ansvar bör ses över. Skolinspektionen bör även 
göra fler regelbundna tillsynsbesök på skolorna för att bevaka utvecklingen. 
 
Utöver de lagreglerade åtgärderna kan skolan med hjälp av de olika fristående organisationer-
nas planer och råd neutralisera hotfull miljö på skolgården eller i korridoren med omorganise-
ringar och ommöbleringar och därmed skapa en trevligare och tryggare miljö. Det kan handla 
om att växter planteras i ett hörn som upplevs som otryggt eller att ytterligare personal placeras 
på skolgården för extra tillsyn. Det kan alltså röra sig om relativt små åtgärder som görs till en 
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del av det dagliga arbetet. Tillsammans med skolans övriga mål och riktlinjer, som återfinns i 
läroplanen för grundskolan Lg 11, kan dessa åtgärder minska förekomsten av kränkande be-
handling.  
 
Syftet med Lag 2006:67, BeL, var att förhindra att barn och elever diskriminerades eller utsattes 
för annan kränkande behandling. När lagen upphörde flyttades bestämmelserna som rörde krän-
kande behandling till skollagens 14:de kapitel, numera kapitel 6. Detta resulterade i att SkolL 
nu reglerar kränkande behandling på samma sätt som om tidigare i BeL. De tidigare bestäm-
melserna i Barn- och elevskyddslagen utgör numera alltså grund för skollagens reglering om 
kränkande behandling.  
 
Ett växande problem idag är kränkningar och mobbning på nätet. Det finns riktlinjer, men ännu 
inga lagreglerade åtgärder för att förebygga och stoppa den här typen av kränkande behandling. 
Som förebyggande åtgärd kan man tänka sig att skolan exempelvis får rätt att konfiskera mo-
biltelefoner i början av skoldagen för att sedan återge dem vid hemgång. Detta hade minskat 
problemet med nätkränkningar under dagtid. Problemet med kränkande behandling på väg till 
och från skolan – vilket fortfarande är skolans ansvar – skulle dock kvarstå. Troligtvis krävs 
det alltså mer omfattande åtgärder för att kontrollera nätkränkningar. Trots att gränsen mellan 
skola och fritid är tydlig kan det alltså konstateras att skolans skyldigheter enligt SkolL aldrig 
slutar gälla och att det som sker på vägen till och från skolan och på sociala medier på fritiden 
är skolans ansvar att utreda, anmäla och hantera.  
 
Barn har, enligt såväl skollagen som Barnkonventionen, rättigheter som innebär att de ska be-
redas möjlighet till utbildning på lika villkor. I Sverige har barnen dessutom skolplikt. Om 
skolan brister i sin skyldighet att skapa en trygg och utvecklande miljö för eleverna kan det leda 
till att elever inte uppnår resultat i skolan. Utsatthet påverkar alltså barnens skolgång. De skyl-
digheter och det ansvar som skolan har att hantera kränkande behandling och stoppa mobbning 
bör därför tas på största allvar. 
 
8.2 Anmälan 
Processen med anmälan, utredning och skadeståndsskyldighet är reglerad i skollagen. Lagstift-
ningen fastställer vad som ingår i processen och hur det ska gå till på ett sätt som å ena sidan 
inbjuder till tolkning, men å andra sidan ändå är tydligt. Skolans anmälnings- och utrednings-
skyldighet föreskrivs tydligt i SkolL 6:e kapitel 10§. Här förklaras att huvudmannen har en 
skyldighet att utföra utredningen skyndsamt för att kunna konstatera omständigheterna och där-
efter vidta de åtgärder som krävs. Ansvaret för och skyldigheterna i anmälningsprocessen riktar 
sig mot skolans parter och lagen föreskriver vad de bör göra. Eftersom mobbning typiskt sett 
pågår under lång tid får det betraktas som positivt att utredningen ska ske skyndsamt – barnet 
har ju redan varit utsatt för behandlingen under en längre tid och bör inte behöva utstå mer på 
grund av utdragna utredningar.  
 
Att en elev eller ett barn som anmäler en kränkning eller en brist hos huvudmannen eller i 
skolverksamheten kan kräva skadestånd som åtgärd ger skadeståndet en dubbel funktion. Ska-
deståndet får en sanktionerande roll om de skyldigheter och det ansvar som huvudmannen och 
verksamheten har överträds. Skolan har därför anledning till att bevaka och följa bestämmel-
serna om kränkande behandling. Skadeståndets andra funktion är kompenserande, eftersom den 
drabbade blir ersatt för de brister eller felaktigheter som uppstått. Möjligheten till kompensation 
kan också leda till att fler anmäler kränkningar, vilket i sin tur innebär att skolinspektionen 
måste utföra fler utredningar av skolor och planer. Härigenom kan det förebyggande arbetet 
mot kränkande behandling utvecklas och stärkas. 
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8.3 Avslutande kommentarer 
En avslutande slutsats utifrån den ovanstående diskussionen kring det förebyggande arbetet mot 
kränkande behandling, processen kring kränkande behandling och lagstiftningens betydelse är 
att vuxna är en stor del av arbetet mot kränkande behandling och mobbning. Föräldrarna i hem-
met och lärarna på fritiden, men framförallt lärarna under skoltid ska föregå med ett gott exem-
pel för att lära barnen eller eleverna att respektera och se alla människors lika värde. Planen om 
åtgärder mot kränkande behandling som skolan ska upprätta och följa ska involvera barnen och 
det är de vuxnas uppgift att bjuda in eleverna till att vara delaktiga. För att stoppa kränkande 
behandling och mobbning krävs det att alla inblandade vet vad de har för ansvar, skyldigheter 
och rättigheter och agerar utifrån dessa.  
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