Rapport
2015-02-23
Dnr: 09-2015:1163

Anmälningarna fortsätter öka – men i lägre
takt
År 2014 ökade antalet anmälningar om upplevda missförhållanden till
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO) jämfört med 2013.
Ökningen är dock mindre jämfört med de senaste årens ökningar. Även
antalet beslut där Skolinspektionen och BEO konstaterat brister ökade
under 2014.
Anmälningarna till Skolinspektionen och BEO fortsatte att öka under 2014, men inte i samma höga takt som åren
innan. Under 2014 kom det in knappt 3 750 anmälningar, vilket var en ökning med 5 procent jämfört med 2013.
Mellan åren 2010 och 2013 har den årliga ökningstakten varit mellan 10 och 30 procent.
Sannolikt kan en ökad medvetenhet i samhället om möjligheten att anmäla missförhållanden i skolan förklara
ökningen av antalet anmälningar. Antalet anmälningar kan inte användas för att säga något om den faktiska
utvecklingen av missförhållanden i skolan.
Även antalet anmälningar där Skolinspektionen eller BEO konstaterat brist ökade under 2014 vilket innebär att
andelen konstaterade brister är på samma nivå som tidigare. År 2014 och de närmaste åren innan konstaterade
Skolinspektionen och BEO brister i en tredjedel av de inkomna anmälningarna medan vi konstaterade brister i en
femtedel av de inkomna ärendena i början av tioårsperioden.

Antal inkomna anmälningar till Skolinspektionen och BEO samt antal
anmälningar där Skolinspektionen eller BEO konstaterat brister
2004 – 2014
Observera att beslut om konstaterade brister ett visst år kan handla om uppgifter som kommit i in en anmälan året
innan.

Anmälningarna gäller oftast utsatta pojkar i
grundskolan
Det är nästan tre gånger vanligare att Skolinspektionen får anmälningar om
upplevda missförhållanden för elever i grundskolan, jämfört med
gymnasieskolan. Det är också vanligare att anmälningarna rör
missförhållanden för pojkar jämfört med flickor. Detta är extra vanligt när
det gäller anmälningar om att en elev inte fått det stöd de behöver för att nå
målen i skolan.
Pojkar i grundskolan är överrepresenterade i anmälningarna om upplevda missförhållanden, som kommer in till
Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO). År 2014 kom det in 3 anmälningar per 1 000 elever i
grundskolan, detta kan jämföras med drygt 1 anmälan per 1 000 elever i gymnasieskolan.
Av anmälningarna som rör grundskolan är det betydligt fler anmälningar som handlar om att pojkar utsatts för
missförhållanden i skolan, jämfört med anmälningar om att flickor utsatts för missförhållanden. År 2014 gällde
drygt 50 procent av anmälningarna i grundskolan pojkar och 30 procent flickor. I de övriga skolformerna gällde
anmälningarna i stort sett lika många pojkar som flickor.

Antal inkomna anmälningar till Skolinspektionen och BEO år 2014,
uppdelat efter skolform och kön

Pojkarna är överrepresenterade i alla typer av anmälningar för grundskolan, men skillnaderna är störst när det
gäller anmälningar om särskilt stöd. Mer än dubbelt så många anmälningar om brister i särskilt stöd rör pojkar än
flickor. I anmälningarna om kränkande behandling rörde drygt hälften av anmälningarna pojkar och drygt en
tredjedel flickor.

Krav på skadestånd i 42 fall
Barn- och Elevombudet (BEO) kan begära skadestånd för en mobbad eller
kränkt elevs räkning. Det har skett i 42 fall under 2014. Även år 2013
begärde BEO skadestånd i 42 fall. Antal skadeståndsbeslut har legat på
ungefär samma nivå de senaste åren, mellan 30 och 50 fall per år sedan
2009.
I knappt tre fjärdedelar (30 stycken) av fallen under 2014 har skadeståndskravet lett till att eleven fått ersättning
från huvudmannen, alltså den kommun, företag eller annan organisation som driver elevens skola. I de ärenden
där huvudmännen motsatt sig kravet på skadestånd har BEO gått vidare med stämningsansökan till domstol i två
fall under 2014. I övriga ärenden pågår förhandlingar med huvudmännen.
Under 2014 har ersättningen varierat, det lägsta utbetalade beloppet var på 3 000 kronor och det högsta var på
150 000 kronor.

