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Abstract 

This is a term paper in criminal law that deals with the principle of consent in 

the 24th chapter 7th section in the Swedish penal code. The section constitutes 

a general ground for exemption from criminal responsibility and states that an 

act committed by a person with the consent of some other person towards whom 

it is directed, constitutes a crime only if the act, having regard to the injury, vio-

lation or danger, which it involved, its purpose, and other circumstances, is inde-

fensible.  

The study uses a legal dogmatic method which means that the sources of law; 

legislation, legislative history, legal literature and cases from the Swedish Supreme 

Court are analysed and used in a certain way. 

The purpose of the study is to examine the conditions that constitute a valid 

consent. According to the Swedish legislative history the consent can be given in 

many different ways. However it needs to be given at the time for the consented 

act and by a person capable to give a consent. The consenting person has to 

understand the meaning of the act they are consenting to. The consent has to be 

voluntary which means that the consenting person has knowledge of all the rel-

evant circumstances and the consent is given under no form of force. Finally the 

consent has to be seriously meant. If the consent is found to be valid, the assess-

ment for indefensibility is to be done. This means that especially the purpose of 

the act is important when deciding if an act is indefensible or not.  

Some crimes for which consent may be a defence include those that result in 

bodily harm, including assault and battery. However consent cannot function as 

an exemption from criminal responsibility when it comes to intentional killing or 

causing aggravated assault. 

The paper also examines how a valid consent affects the penal value if it can-

not function as a general ground for exemption from the criminal responsibility. 

After this the paper analyses the relationship between consent and an unwritten 

ground for exemption from criminal responsibility, called social adequacy.  

Finally the paper the paper analyses consent in relation to paternalistic crimi-

nalisation.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 
“Without 'consent' in any human interactions, there's an ethical violation.”  

― Henry Johnson Jr 

 
Är statens uppgift i första hand att skydda människor eller att ge friheter? Den 
romerskrättsliga rättsgrundsatsen ”volenti non fit inuria” eller på svenska ”den 
samtyckande sker ingen orätt” tillämpas även i den svenska straffrätten.1 I korthet 
innebär den att när en individ bestämmer sig för att avstå från ett lagskyddat 
intresse, ska staten inte längre skydda intressehavaren.2 Samtycke är dock inte 
intressant endast utifrån ett brottsofferperspektiv utan har en stor betydelse även 
för gärningspersonen. Samtyckesläran ger uttryck för att samhället inte vill lägga 
skulden på den som har samtycke från annan. 
 
Kriminalisering av handlingar som den utsatte har samtyckt till kan karaktäriseras 
som paternalistisk.3 Paternalistisk kriminalisering innebär att en person skyddas 
från något som denne är villig att orsakas.4 Paternalismen uppfattas ofta som 
något negativt eftersom människans självbestämmanderätt värderas högt.5 Sam-
tyckesläran baseras alltså på tanken att var och en bör få bestämma över sina 
intressen.6 

I den svenska straffrätten kommer regeln om samtyckets befriande verkan till 
uttryck i brottsbalken (1962:700)[cit. BrB]. Enligt 24 kap. 7 § utgör en gärning 
som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas ett brott endast 
om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, 

dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig. Å ena sidan strävas alltså 
efter människans självbestämmanderätt. Å andra sidan bör ansvarsfrihet endast 

                                                      
1 Prop. 1993/94:130, s. 79; SOU 1988:7, s. 99; Bergendal, s. 282. 
2 SOU 1988:7, s. 99. 
3 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 226. 
4 Lernestedt, Kriminalisering, s. 213. Lernestedt använder den breda definitionen av paternalism. Pa-

ternalistisk kriminalisering behandlas närmare i kapitel 6 i uppsatsen. 
5 Jfr Lernestedt, Kriminalisering, s. 213; Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 226. 
6 Leijonhufvud m.fl., s. 77. 
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träda in vid de gärningar som samhället kan tolerera. Det som bedöms som för-
svarligt och vilka syften som godtas präglas av de gällande värderingarna.  

Samtycke är ett normativt begrepp som till stor del handlar om under vilka för-
utsättningar en person säger ”ja” till något.7 Bestämmelsen i BrB 24 kap. 7 § ger 
däremot ingen vägledning om hur samtycke ska förstås i juridisk mening och 
när en gärning är försvarlig. Det är av stor vikt att undersöka hur samtycke på-
verkar straffrättsligt ansvar eftersom frågor om samtycke ofta förekommer i det 
vardagliga livet.8 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera innebör-
den och betydelsen av samtycke enligt BrB 24 kap. 7 §. Frågeställningarna är 
följande:  

- Under vilka förutsättningar och i vilka situationer befriar samtycke gär-
ningspersonen från ansvar?  

- Om ansvarsfrihet är utesluten i vilken utsträckning kan samtycke 
minska gärningens straffvärde? 

- Hur förhåller sig bestämmelsen om samtycke till social adekvans? 

1.3 Avgränsningar 

  

Samtycke är ett omfattande juridiskt begrepp vilket innebär att dess betydelse 
måste avgränsas inom ramen för denna uppsats. Uppsatsen ska behandla det 
straffrättsliga samtycket i bestämmelsen BrB 24 kap. 7 § vilket innebär att det 
samtyckets civilrättsliga verkningar inte ska beaktas. 

Däremot kan samtycke ha betydelse även i andra typer av straffrättsliga situat-
ioner än vid tillämpning av BrB 24 kap. 7 §. Ett krav för frånvaro av samtycke 
kan vara inbyggt i en brottsbeskrivning.9 Ett exempel på detta är stöld enligt BrB 
8 kap. 1 § som innehåller ett rekvisit ”olovligen”. Brottsbeskrivningen är alltså 
inte uppfylld om samtycke till handlingen finns. Uppsatsen ska endast nämna 
exempel på sådana brott men inte behandla dem ingående. Det är viktigt att av-
skilja ett samtycke som kommer till uttryck i ett brottsrekvisit från ett samtycke 
enligt BrB 24 kap. 7 § eftersom den senare bedömningen rättfärdigar en annars 
otillåten gärning. Samtycke enligt BrB 24 kap. 7 § ska även skiljas från sådana 
myndighetsbeslut som tillåter en viss handling och vanligen kallas exempelvis 

                                                      
7 Asp, Sex & Samtycke, s. 49. 
8 SOU 1988:7, s. 99. 
9 Se exempelvis Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 285. 
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tillstånd eller dispens.10 Uppsatsen ska inte behandla samtycke i den bemärkelsen 
heller.  
 
Invändning om samtycke väcker också många bevisfrågor exempelvis vilka krav 
som ställs för att samtycke kan bevisas vara frivilligt.11 Vissa bevisrättsliga pro-
blem nämns men det är inte förenligt med uppsatsens syfte att djupare analysera 
dessa frågor. 
 
Vårdnadshavaren har ibland behörighet att samtycka till en gärning som riktas 
mot ett underårigt barn12 även om det inte är givet att denna behörighet sträcker 
sig lika långt som om det gäller handlande som riktar sig mot vårdnadshavares 
eget rättssfär.13 Barn har rätt till omvårdnad och får inte utsättas för kroppslig 
bestraffning enligt föräldrabalken (1949:381) 6 kap. 1 §. Dessutom ska barnets 
bästa beaktas vid varje beslut som gäller barn enligt FN:s konvention om barnets 
rättigheter artikel 3.14 Vårdnadshavares behörighet att samtycka istället för barn 
är en omfattande rättslig fråga om bland annat principen om barnets bästa. Det 
är inte förenligt med syftet i uppsatsen att fördjupa sig i den problematiken. 
 
När det kommer till förhållandet mellan samtycke och social adekvans ska upp-
satsen inte behandla social adekvans i den bemärkelsen att den utgör bristande 
gärningsculpa.15 Det är inte heller förenligt med uppsatsens syfte att ge en hel-
täckande beskrivning av social adekvans. Istället ska social adekvans behandlas i 
den utsträckning det har betydelse för samtycke. 

1.4 Metod och material  

I denna uppsats används en rättsdogmatisk metod. Den rättsdogmatiska meto-
den innebär att gällande rätt fastställs med hjälp av allmänt accepterade rättskäl-
lor.16 Dessa rättskällor är lag, förarbete, praxis och doktrin. Rättskällorna är också 

                                                      
10 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 231. 
11 Strahl, s. 385 behandlar detta kort.  
12 SOU 1988:7, s. 105. 
13 NJA 1997 s. 636. 
14 Barnkonventionen gäller som svensk lag från och med den 1 januari 2020, Hämtad från Sveriges 

riksdag, Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter, ”https://www.riksdagen.se/sv/doku-

ment-lagar/arende/betankande/inkorporering-av-fns-konvention-om-barnets_H501SoU25”, ly-

delse den 2019-05-04.  
15 Se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 255. Gärningsculpabedömningen går ut på att undersöka 

vilka typer av orsakanden är straffrättsligt relevanta, Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 135. 
16 Kleineman, s. 21. 
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avsedda att tolkas och användas på ett visst sätt.17 Även de lege ferenda, alltså argu-
mentation om hur rätten bör vara18, kan ingå i en rättsdogmatisk metod.19 
 
Rättskällorna har olika status i rättskälleläran. Lagar och rättspraxis från prejudi-
katinstanserna har en formell auktoritet.20 Doktrinen har däremot endast för-
mågan att övertyga genom olika argument som anförs.21 Emellertid menar vissa 
att om ett uttalande i doktrin bär en stark logisk struktur så kan den få en viss 
självständig betydelse.22 När det kommer till förarbeten, är dess ställning osäker 
inom rättskälleläran. Vissa menar att förarbeten har samma ställning som doktrin, 
medan andra anser att dess ställning liknar mer den formella auktoriteten.23   
 
Rättsdogmatiken utgår ofta från en konkret problemställning.24 I uppsatsen ska 
den rättsdogmatiska metoden användas för att fastställa innehållet av bestämmel-
sen i BrB 24 kap. 7 §. Eftersom uppsatsen har för syfte att undersöka och analy-
sera ett begrepp som hör till den allmänna delen av straffrätten, har en viss prak-
tisk problemställning inte valts.25 Istället utgör valda rättsfall exempel på hur sam-
tyckesbedömningen görs i en konkret situation.  
 
Utgångspunkten för uppsatsen är lydelsen i BrB 24 kap. 7 §. Däremot kan lydel-
sen inte förstås utan propositionen till bestämmelsen.26 Propositionen används 
för att undersöka lagstiftares vilja bakom BrB 24 kap. 7 §. Eftersom proposit-
ionsuttalandena är relativt korta får Statens offentlig utredning [cit. SOU] om 
ansvarsfrihetsgrunder en stor betydelse i uppsatsen.27 SOU: r ger en bättre bild 
av den juridiska problematiken som fanns vid tiden för bestämmelsens införande 
samt mer djupgående resonemang av förutsättningar för samtycke.28. I många 
rättsfall, som behandlas inom ramen för uppsatsen, görs hänvisningar till förar-
betena vilket förstärker förarbetenas ställning. 
 
Praxis från Högsta Domstolen [cit. HD] har också en stor betydelse för tolk-
ningen av samtycke. Bestämmelsen om samtycke är en kodifiering av äldre praxis 
vilket innebär att det är möjligt att använda även praxis innan införandet av BrB 

                                                      
17 Kleineman, s. 21. 
18 Melin, s. 94. 
19 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 19; Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, s. 4. Jfr Olsen, s. 117 

. Olsen framhäver att de lege ferenda ska åtskiljas från rättsdogmatik. En sådan tolkning har inte 

använts i uppatsen. 
20 Kleineman, s. 28 
21 Kleineman, s. 28. 
22 Kleineman, s. 33. 
23 Kleineman, s. 28. 
24 Kleineman, s. 23.  
25 Straffrättens allmänna del behandlar de läror som tillämpas i förhållande till enskilda straffbud. 

Se vidare i Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 22. 
26 Se prop. 1993/94:130, s. 37 ff. Bestämmelsens lydelse har inte förändrats efter dess införande. 
27 Se SOU 1988:7, s. 99 ff. 
28 Se Bengtsson, s. 784. Om SOU avviker från propositionen har ställningstagandena i proposit-

ionen företräde. 
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24 kap. 7 §.29 Vissa rättsfall från hovrätterna kommer också att behandlas, men 
endast i den utsträckningen där praxis från HD saknas. Avgöranden från hovrät-
terna har inget prejudikatvärde och användas inte för att fastställa gällande rätt 
utan exemplifierar endast rättsläget.30 Även två opublicerade hovrättsfall används 
i analysen, men de används inte för att dra slutsatser av den gällande rätten.  

 
Doktrinen som har skrivits efter införandet av BrB 24 kap. 7 § används dels för 
att hitta stöd för tolkningar av den gällande rätten samt som argumentation för 
hur den gällande rätten borde vara. Även doktrin från tiden innan bestämmelsens 
utförande används i den mån den inte är oförenlig med förarbetena och rätts-
praxis. SOU:n till BrB 24 kap. 7 använder sig av beskrivningar av rättsläget i 
doktrinen vilket innebär att doktrinen väger tungt.  
 
När det kommer till läran om social adekvans är rättskällorna främst begränsade 
till rättspraxis och doktrin eftersom det inte finns någon bestämmelse i lag. Där-
emot är rättspraxis som används endast prejudikat från HD vilket innebär att det 
går att analysera den gällande rätten. En viss ledning för begreppet kan hittas i 
förarbetena till bestämmelsen om samtycke.31  
 
Det ska också påpekas att legalitetsprincipen, som kommer till uttryck bl.a. i re-
geringsformen (1974:152) [cit. RF] 2 kap. 10 § st. 1 och BrB 1 kap. 1 §, har en 
avgörande roll inom straffrätten.32 Speciellt analogiförbudet, vilket innebär att en 
föreskrift inte får genom analogisk tillämpning till nackdel för den tilltalade ut-
räckas över vad ordalydelsen tillåter, är av betydelse för tolkningen av BrB 24 
kap. 7 §.33 

1.5 Disposition 

I uppsatsens andra kapitel undersöks innebörden av bestämmelsen i BrB 24 kap. 
7 §. Denna utredning innehåller en beskrivning om samtycket inom brottsbe-
greppet och en analys om förutsättningarna för ett giltigt samtycke. Efter detta 
följer en diskussion om gärningens försvarlighet. Också putativt samtycke be-
handlas kort.  
 
I det tredje kapitlet presenteras tillämpningsområdet för BrB 24 kap. 7. I kapitlet 
behandlas brott mot person, förmögenhetsbrott och vissa specialstraffrättsliga 
brott. Vissa enstaka brott, exempelvis misshandel och köp av sexuell tjänst, be-
rörs närmare eftersom de är av särskilt intresse avseende samtycke.  
 

                                                      
29 Prop. 1993/94:130, s. 37 ff. 
30 Jfr Staaf m.fl., s. 29. 
31 Se prop. 1993/94:130, s. 37 ff. 
32 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 46. 
33 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 46. 
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I det fjärde kapitlet presenteras kort hur samtycke påverkar brottets straffvärde. 
Detta kapitel är relativt kort eftersom rättskällorna är sparsamma i området, men 
kapitlet behövs för att påvisa samtyckes betydelse även i de fallen där samtycke 
inte befriar gärningspersonen från ansvar.  
 
I det femte kapitlet diskuteras frågan om förhållandet mellan samtycke och social 
adekvans. För denna diskussion är en kort redogörelse för social adekvans nöd-
vändig och skall därför göras. Också hypotetiskt samtycke behandlas eftersom 
den är ett tydligt exempel på problematiken mellan samtycke och social adekvans.  
 
I det sjätte kapitlet problematiseras kriminalisering av handlingar som sker med 
samtycke från den utsatte. Särskilt vikt läggs på paternalistisk kriminalisering. Ka-
pitlet innehåller också uppsatsens slutsatser. 
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2 Samtycke enligt BrB 24 kap. 7 § 

2.1 Inledning 

Detta kapitel behandlar förutsättningar för ett giltigt samtycke samt gärningens 

försvarlighet. Inledningsvis förklaras samtyckets ställning inom brottsbegreppet. 

Med samtycke avses samtycke enligt BrB 24 kap. 7 § om inget annat nämns vilket 

innebär att lagrummet inte upprepas vid varje tillfälle.  

 
För att ett brott ska anses ha begåtts krävs det att både de objektiva och subjek-
tiva förutsättningarna är uppfyllda.34 En otillåten gärning konstrueras av de ob-
jektiva förutsättningarna. Detta innebär att en gärning ska uppfylla rekvisit i en 
brottsbeskrivning och inte vara rättfärdigad enligt någon objektiv ansvarsfrihets-
grund.35 I princip beaktar de objektiva omständigheterna endast naturen av själva 
gärningen. De subjektiva förutsättningarna innebär dels gärningspersonens per-
sonliga ansvar; dennes uppsåt eller oaktsamhet i förhållande till gärningen samt 
att gärningspersonen inte kan ursäktas.36  

2.2 Samtycke inom brottsbegreppet 

 
Samtycke är en rättfärdigande omständighet och en objektiv ansvarsfrihets-
grund.37 Till skillnad från de ursäktande omständigheterna som tar hänsyn till 
gärningspersonens personliga förhållanden kan det sägas att det finns ett samhäl-
leligt intresse att rättfärdiga vissa gärningar utan att beakta gärningspersonens 
uppsåt. Det finns inget lagstöd för att samtycke skulle kunna ses som en ursäk-
tande omständighet genom att gärningspersonen skulle, på grund av personliga 
omständigheter, gått utöver det som är tillåtet.38 
  
Att samtycke är en objektiv förutsättning innebär att gärningspersonens uppsåt 
är utan betydelse. Gärningspersonen kan alltså befrias från ansvar även om hen 

                                                      
34 Denna definition av brottsbegreppet används bl.a. av Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 68 ff; 

Leijonhufvud m.fl., s. 38 ff. 
35 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 58, 59. 
36 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 58, 59. 
37 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 208. 
38 Jfr. bestämmelsen om excess i BrB 24 kap. 6 §. 
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vid gärningsmomentet var ovetande om samtycke och därmed hade ett brottsligt 
uppsåt i förhållande till gärningen.39  
 
Lagregeln om samtyckes ansvarsbefriande verkan infördes år 1994, och är en 
kodifiering av tidigare praxis.40 Kodifieringen ansågs vara nödvändig på grund av 
legalitetsprincipen som har en särskild ställning inom straffrättens område.41 Ett 
sådant resonemang är ändamålsenligt med hänsyn till legalitetsprincipens före-
skriftskrav och obestämdhetsförbud.42 Det ansågs angeläget att straffrättsliga frå-
gor inte skulle lösas utan lagstöd.43 Det straffrättsliga systemet har en behörighet 
att göra stora inskränkningar i en individs frihet vilket innebär att bedömningarna 
ska göras på ett rättssäkert sätt.    
 
I propositionen till bestämmelsen i BrB 24 kap. 7 § konstateras det att en bestäm-
melse i lagen inte helt eliminerar tillämpningssvårigheterna. Det är däremot inte 
meningen, utan bestämmelsen har utformats på ett allmänhållet sätt för att ge 
domstolarna inflytande i enskilda fall.44 Bestämmelsens lydelse är följande: 

”En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör 
brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som 
den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig.” 

 
Bestämmelsen kan delas i två delar.45 För det första ska ett giltigt samtycke före-
ligga. Den första delen av bestämmelsen tar hänsyn till den samtyckande och 
dennes inställning till handlingen. Bedömningen syftar till att reda ut om den 
samtyckande har gett upp sitt straffrättsskyddade intresse på ett godtagbart sätt. 
Samtliga förutsättningar, som kommer att presenteras i det nästföljande avsnittet, 
ska vara uppfyllda för att ett samtycke kan anses vara giltigt. För det andra ska 
gärningen i sig vara oförsvarlig. Försvarlighetsbedömning förekommer också vid 
andra ansvarsfrihetsgrunder och den används för att sätta ramar för ett beteende 
som kan accepteras i samhället.46  
 
Den följande framställningen av samtyckes olika beståndsdelar är teoretisk och i 
praktiken överlappar de olika kraven, som behandlas i nästa avsnitt, varandra. 
Däremot är den valda framställningen nödvändig för att problematiken kring 
samtycke ska kunna beskrivas på ett pedagogiskt sätt. 

                                                      
39 SOU 1988:7, s. 120. 
40 Prop. 1993/94:130, s. 38. 
41 Prop. 1993/94:130, s. 41. 
42 Jfr Asp m.fl, Kriminalrättens grunder, s. 46. 
43 Prop. 1993/94:130, s. 41. 
44 Prop. 1993/94:130, s. 44. 
45 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 227. 
46 Se exepelvis bestämmelsen om nödvärn i BrB 24 kap. 1 §. 
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2.3 Förutsättningar för ett giltigt samtycke 

2.3.1 Ett godkännande och dess former 

Begreppet samtycke innebär ett godkännande av en gärning.47 Den svenska 
straffrätten tillämpar en så kallad viljeinriktningsteori som innebär att en tillåtelse 
kan ske på olika sätt och behöver inte lämnas genom en konkret handling bestå-
ende av ord och gester, utan ett inre eller tyst samtycke räcker för att samtycke 
kan anses vara giltig i straffrättslig mening.48 Med ett inre samtycke åsyftas sam-
tycke som inte har manifesterats för omvärlden.49   
 
Trots att ett så kallat tyst eller inre samtycke i teorin räcker för att befria gärnings-
personen från ansvar, kan det i praktiken uppstå stora bevissvårigheter av om 
samtycke faktiskt har lämnats.50 De yttre manifestationerna, konkludent hand-
lande och tidigare godkännande av liknande intrång kan vara avgörande för dom-
stolens bedömning i sådana fall.51 Passivitet får däremot inte automatiskt anses 
utgöra ett medgivande utan ska generellt prövas i förhållande till andra omstän-
digheterna.52 
 
Å ena sidan är det problematiskt att något som i teorin accepteras som ett giltigt 
samtycke inte kan bevisas i praktiken. Det kan vara problematiskt för den miss-
tänkta gärningspersonen att precisera på vilket sätt hen tolkade den andras bete-
ende som ett uttryck av inre samtycke. Å andra sidan skulle ett krav på att ett 
samtycke alltid ska lämnas genom en handling eller ett konkluderat handlande 
inte vara tillfredställande eftersom relationer mellan människor oftast är kom-
plexa och ett tyst samtycke behöver inte vara mindre värt. Enligt doktrinen kan 
ett krav på uttryckligt samtycke, en så kallad viljeuttrycksteori, helt enkelt inte 
motiveras utifrån straffrättens läror.53 Det centrala elementet är att ingen kränk-
ning av ett skyddsvärt intresse har skett om gärningen faktiskt har godtagits.54 Då 
är det utan betydelse på vilket sätt samtycke har lämnats. 
 
Enligt doktrinen kan samtycke vara av olika slag.55 Samtycke kan vara kategoriskt, 
villkorligt eller begränsat. Ett kategoriskt samtycke innebär ett samtycke utan vill-
kor, exempelvis ”Du får slå mig”. ”Om du först klipper naglarna, får du slå mig” 
är däremot ett exempel på villkorligt samtycke. Ett begränsat samtycke innebär 

                                                      
47 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 227. 
48 SOU 1988:7, s. 120; Asp m.fl, Kriminalrättens grunder, s. 227. 
49 SOU 1988:7, s. 120. 
50 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 228. 
51 SOU 1988:7, s. 107. 
52 SOU 1988:7, s. 107. 
53 Se Agge, s. 418; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 282; Strahl, s. 382. 
54 Jfr Agge, s. 418; Asp, Sex & Samtycke, s. 117. 
55 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 228. 
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däremot ett snävare villkor för att en viss gärning ska accepteras. Att klippa nag-
larna är alltså ett villkor för att den senare handlingen, misshandel, får utföras. 
”Om du klipper naglarna idag, så får du slå mig” utgör ett fall av ett begränsat 
samtycke. Vid fall av begränsat samtycke föreligger ett kategoriskt samtycke inom 
den ramen som begränsningen ger.56 Speciellt fördelning mellan ett villkorligt och 
begränsat samtycke kan alltså påverka bedömningen om brottet har skett, ef-
tersom vid villkorligt samtycke ska villkoret ha uppfyllts innan gärningens utfö-
rande. Det är också viktigt att ha klart för sig vilken gärning samtycke avser för 
att kunna göra en bedömning om ett giltigt samtycke har getts.57 
 
Manifestationer av samtycke har också behandlats i praxis. I NJA 1993 s. 553 
hade två elever börjat bråka.58 Domstolen gjorde gällande att när två ungdomar 
inlåter sig i ett bråk med varandra följer därav att de är inställda att ofreda 
varandra och i någon utsträckning tillfoga varandra smärta och ringare övergå-
ende skador, exempelvis i form av blåmärken och mindre svullnader. Så länge 
bråket hålls på den nivån, följer det enligt HD att de inte ska dömas för ansvar. 
Det kan uppmärksammas att i fallet var det målsäganden själv som hade initierat 
bråket med några andra elever. Wegerstads tolkning av rättsfallet är att domsto-
len, i sin bedömning, utgår från situationen snarare än de enskildas viljeuttryck.59 
 
Även i NJA 1999 s. 460 gjordes ett utlåtande om hur samtycke kan lämnas.  Två 
vuxna personer hade börjat bråka i en taxikö. Den tilltalade hade passerat målsä-
ganden i kön. En ordväxling hade uppstått mellan parterna vilket hade lett till att 
målsäganden hade knuffat den tilltalade, samt utdelat ett slag som den tilltalade 
lyckades undvika. Den tilltalade hade slagit tillbaka. En invändning om samtycke 
alternativt nödvärn gjordes.60 
  
HD konstaterade först att det inte krävs att samtycke är uttryckligt uttalat för att 
det skall kunna anses vara giltigt. Däremot är det inte sagt att en person samtycker 
till våld mot sig själv bara eftersom personen har initierat våldsanvändning mot 
en annan person. HD hänvisade också till NJA 1993 s. 553 där två skolungdomar 
hade inlåtit sig i ett bråk men gjorde gällande att omständigheterna i de två fallen 
inte var helt likadana. I NJA 1999 s. 460 skedde bråket genom en ”häftig ordväx-
ling” under sådana omständigheter att något ömsesidigt medgivande inte ansågs 
föreligga. Samtycke från den utsatte förelåg inte. 
 
De två rättsfallen ger till uttryck att bedömningen av situationen är avgörande. 
Vad som duger såsom en samtyckesgärning beror alltså på kontexten.61 Beroende 
på situation förväntas olika människor att bete sig på olika sätt. Vuxna i taxikö 

                                                      
56 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 228. 
57 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 228 
58 Vid tiden för rättsfallet hade bestämmelsen i BrB 24 kap. 7 § inte införts. 
59 Jfr Wegerstad, s. 246. 
60 Invändning om nödvärn är inte relevant inom ramen för uppsatsen. 
61 Asp, Sex & samtycke, s. 111. 
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förväntas att bete sig annorlunda än skolelever. Det senare rättsfallet visar också 
att målsägandes våldsamma eller provocerande beteende ger ett relativt litet ut-
rymme för att presumera samtycke.62  
 
När det kommer till sexuella handlingar är lämnandet av samtycke under på-
gående diskussion. Enligt Asp är det svårt att skapa generella regler för hur ett 
samtycke till sex skall kommuniceras mellan parter.63 Detsamma kan sägas gälla 
vid samtycke till andra typer av handlingar.64 Vad som räknas som samtycke beror 
alltså på situation.  

2.3.2 Vid tidpunkten för gärningen och under hela dess utförande 

”Den som sig i leken ger, får leken tåla”, går den välkända ordsatsen. I en straff-
rättslig mening stämmer det inte. Samtycke ska lämnas vid tidpunkten för gär-
ningens företagande, men den ska gälla under hela dess utförande.65 Detta inne-
bär att samtycke närsomhelst kan återkallas eller frånträdas; antingen uttryckligen 
eller genom konkludent handlande.66 Att en individ ger sig i leken, betyder inte 
att hen måste tåla den till slut. Detta innebär att gärningspersonen måste vara 
lyhörd inför den andras vilja och behov.  
 
Vid gärningar utsträckta i tiden måste samtycket föreligga under den tiden som 
gärningspersonen har skeendet under kontroll.67 Som ett exempel kan nämnas 
utförandet av en tatuering. Om gärningen i stället innehåller delmoment ska sam-
tycket föreligga när gärningspersonen slutför sitt handlande.68 Detta kan tolkas så 
att exempelvis vid ett misshandel bestående av flera knytnävslag måste samtycke 
föreligga innan och efter varje enstaka slag. Perdurerande brott, som olaga fri-
hetsberövande, innebär att ett brott är fullbordat men inte avslutad.69 Vid sådana 
brott är det viktigt att kontrollera att samtycket finns under hela utförandet för 
att samtycke kan vara ansvarsbefriande. 
 
Ratihabering, att lämna samtycke i efterhand, har inte en ansvarsbefriande ver-
kan.70 I praktiken har ett sådant samtycke ofta betydelse. En målsägande som 
samtycker till en gärning i efterhand kommer förmodligen inte att anmäla brottet 

eller bevisningen av uteblivet samtycke kompliceras.71  

                                                      
62 Jfr Wegerstad, s. 246. 
63 Asp, Sex & samtycke, s. 113. 
64 Jfr Asp, Sex & samtycke, s. 11. 
65 Prop. 1993/94:130, s. 39. 
66 SOU 1988:7, s. 107. 
67 SOU 1988:7, s. 106. 
68 SOU 1988:7, s. 106. 
69 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 439. 
70 SOU 1988:7, s. 120; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 283. 
71 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 229 
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2.3.3 Behörighet att förfoga över ett intresse 

Den som ger sitt samtycke ska vara behörig att förfoga över det skyddade intres-
set hen avstår från.72 Generellt innebär detta att en person endast kan samtycka 
till en gärning som riktas mot hen själv.73 Om ingreppet endast avser ett ekono-
miskt intresse har den som har full civilrättsligt dispositionsrätt, behörighet att 
lämna sitt samtycke.74  
 
Behörighet att förfoga över ett intresse innebär inte särskilda tillämpningssvårig-
heter inom ramen för uppsatsen. Denna förutsättning behandlas inte djupgående 
i praxis eller i andra rättskällor vilket ger uttryck till att rättsläget är relativt klar. 
När en person lämnar ett samtycke i stället för någon annan kan det vara fråga 
om hypotetiskt samtycke. Sådana situationer behandlas under kapitel om sam-
tycke och social adekvans.75  

2.3.4 Förmåga att förstå innebörden av gärningen 

Den samtyckande ska också vara kapabel att förstå innebörden av gärningen.76 
Det krävs inte någon rättslig handlingsförmåga i civilrättslig mening.77 Däremot 
krävs det att den samtyckande har nått en viss mognad och har en någorlunda 
korrekt verklighetsuppfattning.78  
 
Ju allvarligare ingreppet är desto högre grad av mognad behövs och större krav 
på samtycke ställs när den samtyckande är sjuk eller berusad.79 Enligt Asp är sam-
tycke vid en utsatt situation särskilt komplicerat eftersom den som riskerar att 
utnyttjas inte alls behöver bli utnyttjad.80 Det betyder att slutsatser som baseras 
på fördomar om vad en person i en viss position kan förstå ska undvikas. Varje 
människa har alltså i princip rätt att bestämma över sin kropp även om människor 
har olika förmågor att göra denna bedömning.  
 
Bedömning av förmågan att förstå innebörden av gärningen ska göras i varje en-
skilt fall.81 Detta innebär att en viss ålder eller psykisk störning inte har någon 

                                                      
72 Prop. 1993/94:130, s. 39. 
73 Enligt SOU 1988:7 s. 105 gäller detta vid brott mot BrB kap. 3. Jareborgs uttalande är mer 

generell. Se Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 284 Det kan också tilläggas att vårdnadshavares behö-

righet att ge sitt samtycke istället för ett underårigt barn har avgränsats från uppsatsen. 
74 SOU 1988:7, s. 105. 
75 Se avsnitt 5.3 i uppsatsen. 
76 Prop. 1993/94:130, s. 39. 
77 SOU 1988:7, s. 105. 
78 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 284. 
79 SOU 1988:7, s. 106. 
80 Asp, Sex & samtycke, s. 145. 
81 SOU 1988:7, s. 105. 
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direkt koppling till denna förmåga.82 När det kommer till unga personer är deras 
tidigare erfarenheter avgörande.83  
 
I NJA 1974 s. 614 ansågs ett femårigt barn inte kunna ge sitt samtycke till frihets-
berövande. En främmande vuxen hade tagit barnet till sin lägenhet för en natt 
och efter detta följt med barnet tillbaka till närheten av hemmet. HD hänvisade 
inte till bestämmelsen i BrB 24 kap. 7 § men ansåg att det var uppenbart att bar-
nets agerande inte var frivilligt då hen inte skulle ha följt med främlingen utan 
dennes medverkan. I ljuset av rättsfallet måste det vara högst osannolikt att barn 
kan samtycka till något som är uppenbart oförenligt med deras intressen.  
 
Förmågan att förstå innebörden av gärningen behandlas även i NJA 2004 s. 176. 
En av målsägandena hade några gånger haft oskyddat samlag med den tilltalade 
trots att hen visste att den tilltalade led av en HIV-infektion. Gärningen rubrice-
rades som framkallande av fara för annan enligt BrB 3 kap. 9 § vilket innebar att 
HD gjorde en bedömning av om målsäganden hade lämnat sitt samtycke till ris-
ken av att bli smittad av HIV-infektion.  
 
Domstolen ställde dels frågan om målsäganden var kapabel att förstå innebörden 
av gärningen, dels om gärningen var oförsvarlig. Målsäganden invände att hen 
hade varit berusad vid tillfällena för de oskyddade samlagen. Domstolen gjorde 
gällande att det inte var säkert att ett samtycke lämnat av en berusad person var 
ansvarsbefriande men kom fram till att utredningen i målet inte gav stöd till att 
målsäganden inte var kapabel att förstå innebörden av gärningen. Det framgår 
inte av domskälen hur denna bedömning gjordes. 
 
HD:s slutsats kan problematiseras. Samtycket ska föreligga vid tidpunkten för 
gärningen. Detta innebär att föregående beteende som utgångspunkt inte ska ha 
betydelse för bedömningen av om samtycke förelåg.84 Fallet visar att det är svårt 
att göra en bedömning av samtycke i praktiken. Det är möjligt att omständigheten 
att den samtyckande hade haft tid att bearbeta informationen om HIV-infektion 
istället för att agera i stundens hetta hade haft betydelse för målsägandes förmåga 
att förstå innebörden av gärningen. Men lika gärna kan man invända att eftersom 
samlag var skyddat vid de tidigare tillfällena så talar det för att målsäganden inte 
skulle välja ha oskyddat samlag om hen var kapabel att förstå innebörden av en 
sådan gärning. HD:s argumentation kring försvarlighetsbedömning behandlas se-
nare i uppsatsen.85  
 
I RH 2009:47 åtalades en ungdom för misshandel av normalgraden då hen hade 
skurit sin vän i underarmen med en glasbit. Den tilltalade hävdade att hen hade 
agerat med samtycke från målsäganden. Målsägande bekräftade uppgiften om 

                                                      
82 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 229. 
83 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 284. 
84 Jfr Asp, Sex & Samtycke, s. 174. 
85 Se avsnitt 3.2.1 i uppsatsen. 
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samtycke och berättelserna om gärningsdagen var samstämmiga. Enligt den till-
talade var syftet att dämpa målsägandes ångest utan att orsaka livshotande skador. 
Den tilltalade hade nämligen erfarenhet av att skära sig och var orolig för att 
vännen skulle skada sig på ett livshotande sätt. 
 
Hovrätten gjorde gällande att målsägandens samtycke var giltigt i enlighet med 
BrB 24 kap. 7 §. Däremot måste det enligt hovrätten ha stått klart för den tillta-
lade att målsäganden vid gärningstillfället var i kraftigt psykisk obalans till följd 
av sprit- och tablettmissbruk under dagen samt att hen gav sitt samtycke under 
alldeles speciella förhållanden och i ett sinnestillstånd som inte var hens normala. 
Med andra ord konstaterar hovrätten att den tilltalade borde ha uppfattat att mål-
säganden inte var kapabel att förstå innebörden av gärningen.  Det är svårt att 
förstå varför hovrätten tar hänsyn till detta om det ändå anses att målsägandes 
samtycke är giltigt. Enligt min mening är hovrättens resonemang felaktigt. Om 
målsägandes samtycke är giltigt enligt bestämmelsen BrB 24 kap. 7 § är det irre-
levant hur gärningspersonen har uppfattat det. En annan fråga är att gärningen 
kan vara oförsvarlig och att gärningspersonen på den grunden inte ska utföra 
den. Hovrättens försvarlighetsbedömning behandlas senare i uppsatsen.86  

2.3.5 Frivillighet och insikt om relevanta förhållanden 

Samtycke ska vara frivilligt och lämnas under insikt om relevant förhållanden.87 
Enligt litteraturen innebär denna insikt att den samtyckande har en ”någorlunda 
god insikt om vad saken gäller”.88 Samtycke kan alltså inte vara frivilligt om den 
lämnas under en felaktig tro. I de olika rättskällorna har kravet för frivillighet 
endast diskuterats i snäv omfattning och det är oklart vad frivilligheten innebär.89 
Vissa försök att förklara innebörden av frivillighet har gjorts. 
 
Om samtycke ges under fysisk eller psykisk tvång är det inte frivilligt.90 Även ett 
villkorligt tvång är gör ett samtycke ofrivillig.91 Det krävs inte att den person som 
har fått samtycket har själv utövat tvång eller vilselett den samtyckande utan 
tvånget kan också ha utövats av en tredje man.92 Att frivillighet definieras genom 
frånvaro av en omständighet visar hur komplicerat juridiskt begrepp det är. Det 
är alltså enklare att konstatera vad frivillighet inte är än vad den faktiskt är.  
 

                                                      
86 Se avsnitt 2.4.3 i uppsatsen. 
87 Prop. 1993/94:130, s. 39. 
88 Leijonhufvud m.fl., s. 79; Strahl, s. 381. 
89 Asp, Sex & Samtycke, s. 93. 
90 SOU 1988:7, s. 106; Leijonhufvud m.fl., s. 79. 
91 Svensson, Om samtycke som rättfärdigande omständighet vid ofredande, s. 419.  
92 SOU 1988:7 s. 106, Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 284. 
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Ett exempel på fysiskt tvång framgår av NJA 1942 s. 3 där den tilltalade var åtalad 
för våldtäkt.93 Samlaget mellan parterna var inte frivilligt eftersom målsäganden 
hade gett sitt samtycke i rädslan för mer våld efter våldsamt motstånd mot gär-
ningspersonen.94 NJA 1899 s. 106 utgör istället ett exempel på psykiskt tvång.95 
Fallet handlar om en soldat som hade stulit en officers cykel. Då officeren hade 
upptäckt stölden hade soldaten gått med på att bli misshandlad så att officeren 
inte skulle avslöja stölden. HD ansåg inte att samtycket var frivilligt. 
 
Enligt doktrinen är det inte sällan svårt att bedöma vad en person måste ha för-
stått för att ett relevant samtycke skall föreligga.96 I NJA 1997 s. 636 gjordes det 
gällande att föräldrarna måste ha haft insikt om hälsoriskerna för att kunna sam-
tycka till omskärelse av sitt barn. Rättsfallet kommer att kommenteras mer ingå-
ende senare i uppsatsen.97  
 
Det kan noteras att den nya bestämmelsen om våldtäkt i BrB 6 kap. 1 § med krav 
på frivillighet bygger på ett eget samtyckesbegrepp.98 Förarbetena illustrerar skill-
naderna i frivillighet i bestämmelserna.99 Att någon luras till ett sexuellt umgänge 
med löfte om en kärleksrelation med gärningspersonen utgör inte ett giltigt sam-
tycke i mening av BrB 24 kap. 7 §, eftersom den samtyckande enligt bestämmel-
sen ska ha kunskap om alla relevanta förhållanden för att kunna ge ett frivilligt 
samtycke. En motsvarande situation skulle inte medföra ansvar för våldtäkt.100 
Skyddet som ges för den utsatte enligt BrB 24 kap. 7 § är således starkare. Detta 
måste bero på att BrB 24 kap. 7 § rättfärdigar en gärning som redan uppfyller 
rekvisit i en brottsbeskrivning. 
 

Frivillighet är således ett svårt begrepp som inte på ett tydligt sätt har definierats 

i rättskällorna. Frivillighet innebär relevant kunskap om vad man säger ja till samt 

frånvaro av all typ av tvång. Frivilligt samtycke innebär däremot inte att den sam-

tyckande vill utsattas för en viss handling i en sådan bemärkelse att handlingen 

har ett positivt värde för hen. I sin artikel problematiserar Wegerstad kring indi-

videns vilja i förhållande till de samhälleliga normerna och strukturera som kan 

ha påverkan för hur individens vilja förstås.  

                                                      
93 Trots att rättsfallet inte behandlar samtycke enligt BrB 24 kap. 7 § hänvisar SOU 1988:7, s. 106 

och Bäcklund m.fl., Kommentar till BrB 24 kap. 7 § i ett stycke som börjar ”Samtycke från patienten” till 

den. 
94 Observera att rekvisiten i BrB 6 kap. 1 § har förändrats. Detta innebär dock inte att rättsfallet 

inte kan användas för att analysera frivillighet. 
95 Rättsfallet är gammal men det innebär inte att det skulle ha förlorat sin karaktär som prejudikat. 

Bl.a. SOU 1988:7, s. 106 och Svensson, Om samtycke som rättfärdigande omständighet vid ofredande, s. 419 

refererar till rättsfallet. 
96 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 230. 
97 Se avsnitt 5.4.1 i uppsatsen. 
98 Prop. 2017/18:177, s. 30. 
99 Prop. 2017/18:177, s. 30. 
100 Exemplet ges i propositionen. 
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”En feministisk kritik brukar anföra att det straffrättsliga subjekten är konstruerat 
som en autonom individ med förmåga att fatta rationella beslut om sin kropp. Det 
straffrättsliga subjektet förväntas göra fria och rationella val oberoende av struk-
turella förutsättningar såsom exempelvis könsojämlikhet. En öppen fråga är om 
också mer strukturella faktorer kan beaktas”.101  

 

En sådan kritik är relevant och intressant trots att lagstiftningen inte alltid är ett 

effektivt medel att lösa strukturella problem. Frågan som följer av kritiken är 

dock hur dessa strukturella perspektiv kan tas hänsyn till i praktiken. Försvarlig-

hetsbedömningen, som behandlas i nästa kapitel, ger skydd mot de allvarligaste 

ingreppen, och bortser från individens vilja. På detta sätt kan den sägas att täcka 

de brister som frivillighet ”orsakar”. Det är också beaktansvärt att det inte endast 

är den samtyckande som lider av samhällsnormerna, utan också gärningsperso-

nen. Det skulle vara önskvärt om kravet på frivillighet skulle tas upp till HD:s 

bedömning då relevant prejudikat saknas i stort sätt. Däremot finns det också ett 

motsatt intresse – i avsaknad av prejudikat lämnas större frihet för underinstan-

serna att bedöma samtyckets frivillighet i varje enskilt fall.  

2.3.6 Allvarligt menat 

Samtycket ska också vara allvarligt menat.102 En skenrättshandling utgör inte ett 
giltigt samtycke vilket innebär att exempelvis samtycke som har lämnats på skämt 
inte är allvarligt menat.103 Ett annat exempel på ett samtycke som inte är allvarligt 
menat är ett uttalande av en replik i en teaterpjäs.104 Det förefaller dock ytterst 
osannolikt att en sådan situation skulle komma till rättens prövning men i princip 
finns möjligheten. 
 
Som en skenrättshandling kan även ses ett samtycke som lämnas för att undgå 
ytterligare kränkningar.105 I NJA 2013 s. 397 hade några gymnasieelever ingått ett 
”vad” och bestämt att duscha och tejpa sin skolkamrat med silvertejp om hen 
inte hade sex med sin flickvän före jullov.  Målsäganden bars runt på skolan och 
filmades under gärningen. Under själva händelseförloppet uttalade målsäganden 
sitt ”samtyckte”, ibland efter utmaning av kamraterna, till gärningen.106 Lindrigare 
kroppskador och en övergående smärta hade orsakats men gärningen bedömdes 
som ofredande istället för misshandel.107 Domstolen konstaterade att inget frivil-
ligt och allvarligt menat samtycke hade lämnats eftersom målsäganden hade gett 

                                                      
101 Wegerstad, s. 254. 
102 Prop. 1993/94:130, s. 39. 
103 SOU 1988:7, s. 106. 
104 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 284. 
105 NJA 2013 s. 397; Svensson, Om samtycke som rättfärdigande omständighet vid ofredande, s. 419.  
106 I denna mening innebär samtycke inte samtycke i enlighet BrB 24 kap. 7 §. 
107 Vid ofredande får samtycke betydelse på brottsbeskrivningsnivån, men HD uttalar inte detta 

explicit. Se avsnitt 3.2.2 i uppsatsen. 
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sitt samtycke under ett hot av en ännu allvarligare gärning. Samtycket var alltså 
endast skenbart.   
 
Ytterligare ett exempel på en situation där samtycke inte är allvarligt menat är 
brottsprovokation vilket innebär att en person som är misstänkt för en brottslig 
verksamhet förmås att avslöja sig.108 I NJA 1989 s. 498 hade Förenta Staterna 
begärt utlämning av en person som var misstänkt för narkotikabrott enligt nar-
kotikastrafflagen (1968:64) 1 §. Frågan i målet var om handlingen utgjorde ett 
brott enligt den svenska lagen och om personen kunde utlämnas.   
 
Bakgrund till rättsfallet är följande. Polisen hade misstankar om en viss persons 
brottsliga verksamhet och ville gripa den misstänkte genom att presentera sig 
som en narkotikaköpare. Brottsprovokation ledde till att den tilltalade sålde ko-
kain till en så kallad ”undercover agent” utan att veta att köparen var en polis. 
Handlingen utgjorde ett brott mot svensk lag och den misstänkte kunde därför 
utlämnas till Förenta Staterna. 
 
Justitierådet Munck tillade för egen del i domskälen och uttalade sig bland annat 
om samtyckets betydelse. Munck konstaterade att det i och för sig är tillåtet att 
lämna narkotika för en polis eftersom polisen kan ta det i beslag vilket är en laglig 
besittning av narkotika. Därför är den som överlämnar narkotika för en polis i 
detta syfte inte gjort sig skyldig till ett brott.109 Munck argumenterar också i termer 
av samtycke. Eftersom samtyckets ansvarsbefriande verkan inte förutsätter att 
gärningspersonen vet om att ett straffrättsligt giltigt samtycke föreligger skulle 
det kunna hävdas att säljaren ska befrias på grund av samtycke från polisens 
sida.110  
 
Munck kommer dock till slutsatsen att denna argumentation inte kan godtas, ef-
tersom den som överlämnar narkotika till polis i tron att denne är en vanlig kö-
pare har ett rättsstridigt syfte. Munck hänvisar inte till någon av förutsättningarna 
för ett giltigt samtycke, men enligt doktrin hänvisar resonemanget till att sam-
tycke i det aktuella fallet inte är allvarligt menat.111 Jag delar Muncks slutsats, men 
anser att det är också möjligt att resonera utifrån en annan grund. Trots att poli-
sen kan ta narkotika i besittning så kan polisen inte ge sitt samtycke till ett nar-
kotikabrott, eftersom en polis inte har en behörighet att förfoga över intresset. 
Vid narkotikabrotten är staten intressehavaren.112 Det är dock möjligt att Munck 
inte hänvisar till samtycke som ansvarsfrihetsgrund utan kravet på att tillåtelse 
sker ”olovligen”. Muncks tillägg är emellertid intressant och ger mer förståelse 
för hur ”allvarligt menat” ska förstås trots att detta krav inte nämns.  
 

                                                      
108 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 284. 
109 Munck hänvisar till Narkotikakomissionens PM nr. 5, s. 89. 
110 Munck hänvisar till Beckman m.fl., Brottsbalken II, 5 u., s. 667. 
111 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 284. 
112 Om samtycke vid specialstraffrättsliga brott diskuteras kort under asvnitt 3.3 i uppsatsen. 
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Ett samtycke som lämnas utan att det är allvarligt menat kan dock påverka gär-
ningspersonens uppsåt i ett senare led.113 Sådana situationer behandlas under av-
snittet om putativt samtycke.  

2.4 Försvarlighetsbedömning 

2.4.1 Allmänt om försvarlighetsbedömning 

Enligt förarbetena finns det ett etiskt intresse som går ut på att samhället inte bör 
tillåta hur grova ingrepp som helst i den enskildes kroppsliga integritet trots att 
ett giltigt samtycke föreligger.114 Dessa etiska intressen kommer till uttryck i för-
svarlighetsbedömningen. Detta avsnitt syftar till att ge en allmän redogörelse för 
denna bedömning.115 Rättskällorna är relativt sparsamma när det kommer till för-
svarlighetsbedömningen och därför är det svårt att dra generella riktlinjer om hur 
den ska utföras. Om försvarlighetsbedömningen vid brott mot liv och hälsa enligt 
BrB kap. 3 finns däremot djupare beskrivningar i rättskällorna vilket kan förklaras 
med att invändning om samtycke förekommer oftast vid dessa brott.116 
  
Det räcker således inte att ett giltigt samtycke har lämnats för att gärningsperso-
nen kan frias från ansvar. Det krävs också att själva gärningen är försvarlig från 
en samhällelig synpunkt.117 Om kraven på ett giltigt samtycke inte är uppfyllda, 
finns det alltså ingen försvarlighetsbedömning att göra. 
 
Enligt BrB 24 kap. 7 § ska det beaktas om gärningen med hänsyn till den skada, 
kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är 
oförsvarlig. Lydelsen kan tolkas så att en helhetsbedömning av omständigheterna 
ska göras.118 Användning av konjunktionen ”eller” hänvisar till att en gärning inte 
behöver vara skadlig, farlig och innebära en kränkning utan en av dessa konse-
kvenser räcker till för att bedöma gärning som oförsvarlig. Fördelningen kan 
istället tolkas att motsvara de olika brottstyperna som samtycke kan tillämpas. 
Olika brott har således olika konsekvenser. Enligt Wegerstads tolkning på rätts-
praxis är det främst skadan och risken för skada som beaktas av domstolarna.119 
 
Enligt doktrinen är försvarlighet inte ”något tungt rekvisit” vilket förklaras av att 
det i äldre praxis inte gjordes någon särskild försvarlighetsbedömning utan ut-
gångspunkten var att varje människa måste själv få bestämma över sin person 

                                                      
113 SOU 1988:7, s. 106. 
114 SOU 1988:7, s. 119. 
115 Uppsatsen kommer att använda uttrycket försvarlighetsbedömning i enlighet med doktrinen. Se 

exempelvis Asp, m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 232. 
116 Se kap. 3 i uppsatsen. 
117 Jfr prop. 1993/94:130, s. 42 f. och 72 f.  
118 Wegerstad, s. 251. 
119 Wegerstad, s. 255. 
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och egendom.120 Försvarlighetsbedömningen får således sin främsta betydelse vid 
allvarliga våldsbrott, exempelvis dödande och misshandel som inte är ringa. På 
det medicinska fältet samt vid lek och sport ska en annorlunda gränsdragning 
göras.121 Sammanfattningsvis kan det konstateras att en viss nivå av skada eller 
fara för en sådan skada måste uppnås innan försvarlighetsbedömning aktuali-
seras.122  

2.4.2 Ett godtagbart syfte 

Såsom det konstaterades tidigare, framgår det av förarbetena och litteraturen att 
särskild vikt vid försvarlighetsbedömningen ska lägga vid gärningens syfte.123 I 
doktrinen har det också gjorts gällande att domstolarna ges en stor frihet i vilka 
fall ansvarsfrihet kan inträda och vilka syften ses som godtagbara från en allmän 
synpunkt.124 Detta är förenligt med lagstiftares tanke att lämna det fritt för rätts-
tillämparen att bedöma varje situation enskilt.125 Det är således av intresse vilka 
normer och värderingar som vägs in i domstolarnas resonemang.126 
 
Enligt Agge är det viktigt för rättssäkerheten att syftet bestäms så objektivt som 
möjligt och avser gärningstypen generellt sätt.127 Detta innebär att främst de yttre 
omständigheterna ska beaktas, eftersom de subjektiva motiven som gärningsper-
sonen och den samtyckande har, ofta är av svårbestämbar psykologisk natur.128  
 

För rättsordningen är det ointressant vilket syfte en gärning har så länge intrånget 

i annans rättsfär hålls inom viss nivå.129 Enligt Wegerstad är det svårt att utifrån 

praxis dra en slutsats om hur gärningens syfte ska förstås samt om den tar sikte 

på den samtyckandes syfte eller våldsutövares syfte.130 Wegerstad förklarar inte 

närmare vilken betydelse denna fråga har för bedömningen. I straffrättslig me-

ning räcker det att syftet på ett objektivt sätt ska motsvara den utsattes samtycke.  
 
Det är inte möjligt att göra en fullständig beskrivning av sådana syften som kan 
anses vara godtagbara. Det har redan tidigare konstaterats att behov av medi-
cinska ingrepp samt intresset för sportutövning är godtagbara syften att begå en 
gärning som uppfyller rekvisiten för misshandel i vissa fall. Även tatuering och 

                                                      
120 Bäcklund m.fl., Kommentar till BrB 24 kap. 7 §, ett stycke som börjar ”En gärning som”. 
121 Bäcklund m.fl., Kommentar till BrB 24 kap. 7 §, ett stycke som börjar ”En gärning som”. 
122 Se Wegerstad, s. 251. 
123 SOU 1988:7, s.100; Agge, s. 390. 
124 Wegerstad, s. 251. 
125 Jfr prop. 1993/94:130, s. 42. 
126 Wegerstad, s. 251. 
127 Agge, s. 390.  
128 Agge, s. 390. 
129 Wegerstad, s. 255. 
130 Wegerstad, s. 255-256. 
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piercing utgör exempel på situationer där syftet är godtagbart.131 Att syftet är god-
tagbart betyder inte nödvändigtvis att lagstiftaren uppmuntrar till ett visst bete-
ende utan lagstiftares inställning kan också vara neutral.   
 
Ett annat exempel, som inte sällan kommer till domstolarnas bedömning, är 
handlingar som klassas som misshandel men sker i BDSM-sammanhang och har 
därför ett sexuellt syfte.132 Med det sexuella syftet avses i sådana fall ett syfte att 
sexuellt tillfredsställa de som deltar i handlingen.133  I ett fall från hovrätten befri-
ades gärningspersonen från misshandel av normalgraden när hen enligt domsto-
len endast hade tillfredsställt målsägandes egna önskemål.134 Det är intressant att 
uppmärksamma att målsägandes önskemål har tagits hänsyn till även vid försvar-
lighetsbedömningen trots att den också måste ha beaktats vid bedömningen av 
om ett giltigt samtycke förelåg. Det är också värt att notera att målsäganden tidi-
gare hade lidit av psykiskt ohälsa och det är egendomligt att hovrätten inte tog 
närmare hänsyn till detta i sin försvarlighetsbedömning. Inte heller vägde målsä-
gandes unga ålder tyngre i bedömningen. Det problematiska är att hovrättens 
resonemang inte är utförlig och det är svårt att veta hur hovrätten har resonerat.   

2.4.3 RH 2009:47 – ett typfall av en försvarlighetsbedömning 

I RH 2009:47, där den tilltalade hade skurit sin vän i armen, uttalade hovrätten 
sig även om gärningens försvarlighet.135 Rätten godtog berättelsen om gärningens 
syfte men ansåg att den tilltalade hade utsatt målsäganden för en stor risk när hen 
hade skurit målsäganden med en sönderslagen glasbit. Hovrätten gjorde gällande 
att om den tilltalade faktiskt hade velat hjälpa sin vän så borde hen ha kontaktat 
personalen vid ungdomshemmet och sett till att målsäganden får professionell 
hjälp. Trots att den tilltalade hävdade av att ha agerat av lojalitet mot målsäganden 
ändrade hovrätten inte sin bedömning. Gärningen var oförsvarlig och den tillta-
lade dömdes för misshandel av normalgraden. Att skada sin vän för att lindra 
dennes ångest utgjorde alltså inte ett godtagbart syfte. 
 

Hovrättens resonemang är rimligt på den grunden att det måste anses vara relativt 

allvarligt att skära en annan med en sönderslagen glasbit. Det är riktigt att det 

hade funnits bättre handlingsalternativ för att lindra målsägandes ångest. Det är 

möjligt att hovrätten, till skillnad från tingsrätten som friade den tilltalade, var 

bekymrad över vilka praktiska verkningar friandet av gärningspersonen, med 

                                                      
131 Jrf Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 234. 
132 I uppsatsen definieras BDSM som sexuellt beteende med våldsinslag. Se RFSU, Sex och relat-

ioner/För dig som undrar/BDSM, ”https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-dig-som-und-

rar/satt-att-ha-sex/bdsm/”, lydelse 2019-04-10. 
133 Svea Hovrätten i mål nr. B 5303-12. 
134 Hovrätten över Skåne och Blekinge i mål nr 2802-10. 
135 RH 2009:47. Det kan tilläggas att skadestånd till målsäganden jämkades och hen fick ingen 
kränkningsersättning på grund av att hen hade medverkat till skadan. Samtycke kan alltså ha även 
civilrättsliga verkningar som kan vara betydelsefulla för båda parterna. 
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hänvisningen till försvarlighet, hade fått. I sin artikel frågar Wegerstad om sexuell 

njutning kan anses mer etiskt försvarbart än att lindra ångest.136 Wegerstads frå-

geställning är intressant speciellt med tanke på att i RH 2009:47 var det fråga om 

misshandel av normalgraden som i många av de BDSM-fallen. Däremot måste 

det beaktas att självskadebeteende ofta beror på psykiskt ohälsa och inte dämpar 

ångest på lång sikt.137 
 
Rättsfallet visar ändå samtyckesbegreppets svaghet – det finns inte någon ursäk-
tande ansvarsfrihetsgrund kopplat till samtycke. Detta medför att det finns brist-
fälliga möjligheter att beakta samtycke vid prövning av personligt ansvar.138 I ett 
fall som RH 2009:47 skulle det vara nödvändigt att ta hänsyn till gärningsperso-
nens situation. Eftersom gärningspersonen i det aktuella fallet hade kunskap om 
hur man skär sig utan att orsaka livshotande skador är det sannolikt att hen också 
hade drabbats av självskadebeteende. Att skära sig själv är även vanligt hos män-
niskor med en viss typ av psykisk ohälsa och ofta uppfattas det som ångestdäm-
pande i stunden.139 Gärningspersonen i RH 2009:47 hade alltså annorlunda för-
utsättningar, än de flesta andra människor, att göra en bedömning om vad som 
är lämpligt agerande i den aktuella situationen och hur hen borde uppfatta mål-
sägandes samtycke. På den grunden kan det ifrågasättas om domslutet är rimlig 
för gärningspersonen.  
 
Hur rättstillämpare bör uppfatta kravet för att gärningen inte ska vara oförsvarlig 
är fortfarande oklart. Det behövs vägledning om hur skada, kränkning och fara 
ska förstås i förhållande till varandra samt hur gärningens syfte ska förstås.  

2.5 Putativt samtycke 

Putativsituationer uppstår när gärningspersonens bild av verkligheten är felaktig 
och hen tror att ett giltigt samtycke föreligger trots att det objektivt sett inte är 
fallet.140 På grund av bristande uppsåt är kravet för personligt ansvar inte uppfyllt. 
 
Enligt NJA 2012 s. 45 är utgångspunkten i putativsituationer att gärningsperso-
nens bild av verkligheten måste tas för given. Såsom det konstaterades förut kan 
putativt samtycke föreligga exempelvis när den utsatte har lämnat samtycket på 
skämt. I sådana fall är samtycke inte allvarligt menat, men detta behöver inte 
betyda att gärningspersonen har uppfattat det. Det kan alltså argumenteras för 
att ansvar läggs på den samtyckande. Denne ska ta hänsyn till gärningspersonens 
bild av världen när hen utrycker ett samtycke som inte är allvarligt menat.  

                                                      
136 Wegerstad, s. 256. 
137 1177 Vårdguiden: Psykiska sjukdomar och besvär: Att skada sig själv. 
138 Observera att gärningspersonens uppsåt ska täcka även frånvaron av samtycke. Annars är det 

fråga om ett putativt samtycke som behandlas under 2.5 i uppsatsen. 
139 1177 Vårdguiden: Psykiska sjukdomar och besvär: Att skada sig själv. 
140 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 344. 
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Det finns två krav för att en gärningsperson ska frias på grund av putativt sam-
tycke. För det första ska gärningspersonen vara i villfarelse på det sättet att hen 
tror att verkligheten är beskaffad på ett visst sätt. För det andra måste gärningen 
vara berättigad enligt BrB 24 kap. 7 § om världen vore beskaffad på det sättet 
som gärningspersonen trodde.141 Ren okunnighet utesluter inte uppsåt.142 Vid 
fråga om villfarelse som rör innehåll eller tolkning av en bestämmelse är det fråga 
om straffrättsvillfarelse enligt BrB 24 kap. 9 §, inte ett putativt samtycke.  
 
I NJA 2013 s. 397, som handlade ett vad mellan skolelever, uppstod frågan om 
ett putativt samtycke kunde befria de tilltalade från ansvar.143 Domstolen konsta-
terade att fyra av de fem tilltalade, som gick på samma klass med målsäganden, 
hade kunskap om målsägandes utsatta situation i sin klass samt att de visste mål-
säganden inte hade något att vinna på med vadet som hen hade ingått. Den femte 
tilltalade, som inte gick i samma klass som målsäganden, kunde däremot frikän-
nas på grund av putativt samtycke. Det var inte styrkt att hen kände till målsä-
gandes situation i klassen. Det kan uppmärksammas att den femte tilltalade kunde 
ha dömts för ett oaktsamt brott om brottet hade bedömts som misshandel.144 
Istället utgjorde brottet ett ofredande som inte ha någon oaktsamhetsvariant. 
 

                                                      
141 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 346. 
142 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 346. 
143 Rättsfallet behandlades under avsnitt 2.3.6. 
144 Se Svensson, Om samtycke som rättfärdigande omständighet vid ofredande, s. 420. 
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3 Tillämpningsområden för BrB 24 kap. 7 § 

3.1 Inledning 

Den första frågan som domstolarna oftast prövar är om samtycke överhuvudta-
get kan få ansvarsbefriande verkan vid det aktuella brottet.145 I denna uppsats 
behandlas tillämpningsområden efter att innebörden av samtycket har fastställts. 
Det beror på att det krävs en viss förståelse om kraven för ett giltigt samtycke 
och kunskap om förvarlighetsbedömning för att kunna förstå samtyckets tillämp-
ningsområden.  
 
Det ligger i sakens natur att försvarlighetsbedömningen och vilka brott som blir 
tillämpliga vid samtycke överlappar varandra. Detta utgör vissa svårigheter för 
redogörelsen och det är ofrånkomligt att vissa upprepningar förekommer. I det 
här avsnittet görs en överskådlig presentation om samtycke vid olika brott. Spe-
ciellt misshandel behandlas närmare. 
  
Om samtyckets betydelse inom straffrättens allmänna del kan konstateras föl-
jande. Samtycke ska i princip prövas i brottets objektiva sida där gärningsperso-
nens inställning inte tas till hänsyn.146 Såsom det har konstaterats tidigare är det 
alltså inte relevant om gärningspersonens uppsåt är brottsligt. Vid oaktsamma 
brott får samtycke oftast inte ansvarsbefriande verkan.147 Ansvarsfrihet kan dock 
förekomma om fallet hade rubricerats som ringa misshandel om uppsåt förelåg. 
 
I likhet med fullbordade brott är samtycke ansvarsbefriande vid försök.148 Sam-
tycke kan även bli tillämpligt vid förberedelse till brott.149 När det kommer till 
stämpling har ingen ledning identifierats i rättskällorna. Emellertid ska det upp-
märksammas att det naturligtvis inte är möjligt att samtycka till oförsvarliga 
osjälvständiga brott. Det är också viktigt att samtycke finns vid tidpunkten för 
gärningen, eftersom det inte är möjligt att ratihabera.150 
 

                                                      
145 Se t.ex. NJA 1993 s. 553; NJA 2013 s. 397; NJA 2018 s. 591. 
146 Se vidare Strahl, s. 377. 
147 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 234. 
148 Jfr Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 398. 
149 Jfr NJA 2018 s. 512 I. 
150 Jfr SOU 1988:7, s. 107. 
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Samtycke får i princip betydelse endast vid brott mot enskilda eftersom samtycket 
ska lämnas från den mot vilken gärningen riktas.151. Detta medför att samtycke 
inte blir aktuell vid brott mot allmänheten enligt BrB kap. 13-15 och mot staten 
enligt kap. 16-22, eftersom det inte finns någon som förfogar över det skyddade 
intresset.152 Enligt NJA 1932 s. 423 kan samtycke inte heller ha ansvarsbefriande 
verkan vid brott som kränker både enskilt och allmänt intresse.153 
 
Vissa undantag vid brott mot allmänheten finns. Exempelvis ska det inte dömas 
för ansvar för mordbrand enligt BrB 13 kap. 1 § om faran endast omfattar den 
samtyckandes egendom.154 Det framgår också av förarbetena att samtycke kan 
befria gärningspersonen vid urkundsförfalskningen enligt BrB 14 kap. 1 §.155 Om 
en person har samtyckt till att en annan skriver namnet är en sådan urkund att 
anse som äkta. Resonemanget hänvisar dock till brottsrekvisitet och inte till sam-
tycke enligt BrB 24 kap. 7 §.156  

3.2 Brott mot person och förmögenhetsbrotten 

3.2.1 Brott mot liv och hälsa 

Samtycke får sin främsta betydelse vid brotten mot liv och hälsa enligt BrB 3 kap. 
samt vid brotten mot frihet och frid enligt BrB 4 kap. Tillämpningsområdet för 
samtycke är störst vid misshandel enligt BrB 3 kap. 5 §.157  
 
Enligt BrB 3 kap. 5 § ska den som tillfogar en annan person kroppskada, sjukdom 
eller smärta eller fortsätter personen i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, 
dömas för misshandel. Om brottet är ringa, ska gärningspersonen dömas för 
ringa misshandel. För att en misshandel bedöms som grov enligt BrB 3 kap. 6 § 
beaktas särskilt om gärningen var livsfarlig eller om gärningspersonen har tillfo-
gat en svår kroppskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsyns-
löshet eller råhet. 

 
Gränsen mellan samtyckets befriande verkan går i princip mellan ringa miss-
handel och misshandel av normalgraden.158 Denna gränsdragning är inte absolut 

                                                      
151 Bäcklund m.fl., Kommentar till BrB 24 kap. 7 §, ett stycke som börjar ”Samtycke ska ha”. 
152 Prop. 1993/94:130, s. 39.  
153 SOU 1988:7, s. 105 hänvisar till rättsfallet. 
154 SOU 1988:7, s. 104. 
155 Prop. 1993/94:130, s. 72. 
156 Leijonhufvud m.fl., s. 77; Strahl, s. 376. 
157 Prop. 1993/94:130, s.72. 
158 Prop. 1993/94:130, s. 43. 
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och det återstår för rättstillämparen att bedöma situationen med hänsyn till om-
ständigheterna i det enskilda fallet.159 Detta propositionsuttalande hänvisar rimli-
gen till försvarlighetsbedömning.  
 
När det kommer till ringa misshandel är rättsläget relativt klart. Vid ringa kropps-
kada eller sjukdom saknar gärningens syfte i princip betydelse.160 Ansvarsfriheten 
inträder om ett giltigt samtycke har lämnats och ingen särskild försvarlighetsbe-
dömning behöver göras.161 Med andra ord görs det en presumtion om försvarlig-
het. 
 
Vid misshandel av normalgraden kan skadans art användas som utgångspunkt, 
men handlingens syfte ska också särskilt beaktas.162 Exempel på dessa syften har 
nämnts tidigare. Också faran för ytterligare skada, gärningspersonens syfte och 
gärningens sociala syfte ska beaktas.163 I litteraturen har det även gjorts gällande 
att i vissa fall behöver en närmare bedömning av huruvida gärningen är etiskt 
legitimerad eller värdefull i någon mening inte göras.164 Detta gäller oberoende av 
om gärningen klassificeras som misshandel av normalgraden eller ringa miss-
handel eftersom det finns ett behov av en enkel regel.165 Som exempel nämner 
litteraturen sadism, masochism och tatuering. Detta påstående kan sägas ha 
koppling till påpekandet om att ”försvarlighet inte är något tungt rekvisit”.166  
 
Enligt förarbetena bör en gärningsperson till en grov misshandel inte gå fri från 
ansvar.167 Enligt litteraturen kan grov misshandel accepteras om det är motiverat 
från medicinskt synpunkt.168 Dock förutsätter detta att ett medicinskt ingrepp ses 
som en misshandel. Det görs också gällande i förarbetena att ansvarsfrihet aldrig 
bör inträda vid uppsåtlig dödande, även i situationer när den utsatte uttryckligen 
har sagt att hen inte längre vill leva.169 Även vållande till annans död enligt BrB 3 
kap. 7 § faller utanför ansvarsfriheten.170 Dock är samtycke inte utan betydelse 
vid uppsåtligt dödande utan kan påverka brottets straffvärde. Detta behandlas 
senare i uppsatsen.171 
 

                                                      
159 Prop. 1993/94:130, s. 43. 
160 Se SOU 1988:7, s. 101. 
161 Prop. 1993/94:130, s. 38. 
162 Se Prop. 1993/94:30, s. 38; SOU 1988:7, s. 100; Agge, s. 390. 
163 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 288. 
164 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 234. 
165 Se NJA 1993 s. 553; Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 234. 
166 Bäcklund m.fl., Kommentar till BrB 24 kap. 7 §, ett stycke som börjar ”En gärning som”. 
167 Prop. 1993/94:130, s. 42. 
168 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 259. 
169 Prop. 1993/94:130, s. 43. 
170 Prop. 1993/94:130, s. 38. 
171 Se kapitel 4 i uppsatsen. 
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Det har tidigare konstaterats att samtycke oftast inte är aktuellt vid oaktsamma 
brott. En sådan tolkning gjordes också i SvJT 1969 rf s. 20.172 Den tilltalade döm-
des till vållande av kroppskada enligt BrB 3 kap. 8 § efter att ha injicerat ett pre-
parat i en annan. Målsäganden hade samtyckt till en injektion som skulle ge hen 
en behaglig ”kick” men till följd av injektionen fick hen en böld på överarmen. 
Hovrätten argumenterade först att målsäganden knappast skulle ha samtyckt till 
injektionen om hen hade varit medveten om riskerna. Hovrätten konstaterade 
vidare att gärningens syfte inte var förnuftigt utan i hög grad klandervärt. Denna 
omständighet tillsammans med ogiltigt samtycke ledde till att gärningen utgjorde 
ett brott enligt BrB 3 kap. 8 §. Det är inte möjligt att med säkerhet bedöma hur 
domstolen skulle ha löst situationen efter införandet av BrB 24 kap. 7 §. En möj-
lig lösning är att konstatera att målsäganden inte visste om alla relevanta omstän-
digheter som krävs för att samtycket ska anses vara frivilligt. I sådana fall behövs 
gärningens syfte inte undersökas. 

 

Samtycke kan också bli aktuellt vid framkallande av fara.173 Enligt BrB 3 kap. 9 § 

döms den som av grov oaktsamhet utsätter annan för livsfara eller fara för svår 

kroppsskada eller allvarlig sjukdom för framkallande av fara för annan. Det krävs 

konkret fara för att gärningspersonen kan dömas till ansvar.174 Detta innebär att 

faran ska vara existentiell möjligt samt plausibelt att gärningen leder till fara.175 

Det är således inte brottsligt att utsätta sig för fara, men samtycket i sig kan inte 

göra varje risktagande, från gärningspersonens sida, tillåtet. Om en allvarligare 

skada inträffar och denna är sådan att man inte med ansvarsbefriande verkan kan 

samtycka till denna kan gärningspersonen dömas till oaktsamhetsbrott.176  

 
I NJA 2004 s. 176 berördes frågan om gärningens försvarlighet vid framkallande 
av fara.177 HD konstaterade att trots att det i litteraturen har gjorts gällande att 
samtycke vid framkallande av fara för annan alltid utesluter ansvar, måste det 
finnas situationer där ansvarsfrihet inte råder på grund av gärningens oförsvar-
lighet.178 I en sådan bedömning ska hänsyn tas till den skada som faran avser samt 
storleken av den risken som finns för farans förverkligande. HD konstaterade att 
trots att HIV-infektion i sig är en allvarlig sjukdom var risken för smittöverfö-
ringen vid de specifika fallen väldigt låg. Samtycke från målsäganden hade en 

                                                      
172 SOU 1988:7, s. 101 hänvisar till detta fall. 
173 NJA 2004 s. 176; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 289. 
174 NJA 2004 s. 176. 
175 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 92 ff. Plausibelt betyder att det ska vara sannolikt att gärningen 

kommer att leda till fara.  
176 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 289. 
177 Rättsfallet har tidigare behandlats under avsnitt 2.3.4 och handlade och gärningsperson med 

HIV-infektion som var åtalad för framkallande av fara enligt BrB 3 kap. 9 § eftersom hen hade haft 

oskyddat samlag med målsäganden. 
178 Jfr exempelvis Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 289. 
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ansvarsbefriande verkan. Detta visar att trots att den konkreta faran finns, ef-
tersom brottsbeskrivningen för framkallande av fara är uppfylld, ska faran uppnå 
en viss nivå i det specifika fallet, innan samtycke inte är ansvarsbefriande. 

 
Ibland kan den utsatte lämna sitt samtycke till risken men effekterna av hand-
lingen blir allvarligare än vad båda parterna förväntat sig. I regeln görs det en 
presumtion att den utsatte också har lämnat sitt samtycke till effekterna om san-
nolikheten för riskens förverkligande är så stor att den samtyckande måste ha 
räknat med den.179 Försvarlighetsbedömning har dock samma resultat även i 
dessa fall. Detta innebär att om gärningen går över gränsen för vad som kan anses 
vara försvarligt, kan samtycke inte få ansvarsbefriande verkan.  
 
Ibland kan människor också delta i aktiviteter som innebär allvarliga risker för liv 
och hälsa. Sådana aktiviteter avser exempelvis brytning av säkerhetsföreskrifter 
vid fallskärmshoppning och glaciärvandring. Oftast blir dock BrB 24 kap. 7 § 
irrelevant vid sådana fall och frågan om samtycke behandlas vid gärningsculpa-
bedömningen.180 Det är också viktigt att påpeka att i många fall vid allvarliga ef-
fekter skulle gärningspersonen ändå inte befrias från ansvar eftersom gärningen 
skulle vara oförsvarlig.  
 

3.2.2 Brott mot frihet och frid, sexualbrott och brott mot familj 

Enligt förarbetena kan samtycke utesluta ansvar vid brott mot frihet och frid 
enligt BrB 4 kap.181 En person har inte gjort sig skyldig till olaga frihetsberövande 
enligt BrB 4 kap. 2 § om den samtyckande är kapabel att förstå vad frihetsberö-
vande innebär.182 Kortvariga frihetsberövanden som sker med samtycke torde 
vara tillåtna även om de sker utan ett förnuftigt syfte.183 Däremot har samtycke 
vid ofredande enligt BrB 4 kap. 7 § såsom de övriga brotten i BrB 4 kap. främst 
betydelse på brottsbeskrivningsnivån.184  
 
Samtycke kan befria gärningspersonen vid ärekränkning enligt BrB kap. 5. Be-
träffande förtal enligt BrB 5 kap. 1 § eller förolämpning enligt BrB 5 kap. 2 § ska 
den utsatte ha samtyckt till att den nedsättande uppgiften har lämnats på ett visst 
sätt.185 I fråga om förtal av avliden enligt BrB 5 kap. 4 § finns det i vissa fall ingen 

                                                      
179 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 282; Strahl, s. 380. 
180 Boucht, s. 1002. Om bedömning av om gärningsculpa föreligger, se exempelvis Asp m.fl., Kri-

minalrättens grunder, s. 71 ff. Observera att gärningsculpabedömningen har avgränsats från uppsat-

sen.  
181 SOU 1988:7, s. 103. 
182 SOU 1988:7, s. 103. 
183 SOU 1988:7, s. 103. 
184 Jfr NJA 2013 s. 397; Bäcklund m.fl., Kommentar till BrB 24 kap. 7 §, ett stycke som börjar ”För-

modligen menade HD”; Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 289. Rättsfallet har behandlats tidigare i upp-

satsen. 
185 SOU 1988:7, s. 103. 
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som kan ge sitt samtycke.186 Med vissa fall måste menas att vårdnadshavaren möj-
ligen kan ge sitt samtycke. Vid brotten mot familj enligt BrB 7 kap. är samtycke 
utan betydelse.187 
 
De flesta sexualbrotten enligt BrB 6 kap. innehåller ett rekvisit som utesluter 
samtycke vilket utgör att BrB 24 kap. 7 § inte blir tillämplig.188 Trots att bestäm-
melsen om våldtäkt mot barn enligt BrB 6 kap. 4 § inte innehåller ett krav på 
frivillighet saknar samtycke betydelse eftersom barnet saknar kapacitet att sam-
tycka till sådana handlingar och skyddsintresset bakom kriminalisering av brottet 
är att skydda barnen.189 Det stöds av förarbetena att samtycke inte heller utesluter 
ansvar för de övriga sexualbrotten mot barn.190 Det är däremot möjligt att sam-
tycka till sexuellt ofredande enligt BrB 6 kap. 10 § andra stycket, dock först när 
den samtyckande har fyllt 15 år.191 Vid denna bestämmelse kan dock samtycke 
också tolkas att påverka bedömningen av frågan om gärningen är ägnad att 
”kränka personens sexuella integritet.192 Sexuellt umgänge med avkomling eller 
syskon enligt BrB 6 kap. 7 § är av en sådan karaktär att samtycke inte befriar 
gärningspersonen från ansvar.193  
  
Bestämmelsen om köp av sexuell tjänst enligt BrB 6 kap. 11 § är av särskilt in-
tresse med hänsyn till samtycke. Vid köp av sexuell tjänst räcker det att en person 
köper en sexuell tjänst mot ersättning och bestämmelsen innehåller inte ett krav 
på bristande frivillighet för att gärningspersonen ska kunna fällas för ansvar. Be-
stämmelsen i BrB 24 kap. 7 § är dock inte tillämplig. Enligt förarbetena är köp 
av sexuell tjänst att anse som brott mot allmänheten vilket innebär att den en-
skilda prostituerade inte är behörig att förfoga över det skyddade intresset.194 
Detta kan vara överraskande då bestämmelsen om köp av sexuell tjänst är place-
rat under kapitel sex under vilka alla brott utom koppleri enligt BrB 6 kap. 12 § 
utgör brott mot person. Skälet till detta är pragmatisk; ingen skulle fällas om sex-
köp om samtycke skulle kunna befria gärningspersonen från ansvar.195 
  
I doktrinen har det gjorts gällande att den kritiska frågan är om den enskilda 
prostituerades sexuella självbestämmande alltid kränks genom att någon köper 
sex av hen.196 Bakom kriminalisering finns en tanke att de flesta prostituerade är 

                                                      
186 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 290.  
187 SOU 1988:7, s. 104.  
188 Jfr exempelvis BrB 6 kap. 1 § om våldtäkt och BrB 6 kap. 2 § om sexuellt övergrepp. 
189 Bäcklund m.fl., ett stycke som börjar ”Numera bygger våldtäkt”. 
190 Jfr SOU 1988:7, s. 103-104. Utredningen bygger på en tidigare sexualbrottslagstiftning men det 

finns inte skäl att ifrågasätta argumentationen. 
191 Bäcklund m.fl., Kommentar till BrB 24 kap. 7 §, ett stycke som börjar ”Numera bygger våldtäkt”. 
192 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 232. 
193 Se SOU 1988:7, s. 104; prop. 1983/84:105, s. 32. 
194 Prop. 2004/05:45, s. 103-104. 
195 Hamdorf & Lernestedt, s. 402. 
196 Hamdorf & Lernestedt, s. 406. 
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tvungna att sälja sex eller hamnar i prostitution på grund av svåra livsförhållan-
den.197 Att vara offer för människohandel utesluter såklart frivillighet. Men om 
man säljer sex av fri vilja, är en följande fråga aktuell: är ”den sexuella självbestäm-
manderätten så viktig att man ibland inte får bestämma över den själv”?198 ”De prostitue-
rade” är inte en homogen grupp. De är individer som är olika är i fråga om flera 
samtyckesrelevanta faktorer, bland annat levnadsomständigheter och relation till 
droger.199 På grund av detta kan det inte påstås att alla individer i gruppen är 
inkapabla att bestämma över sin sexuella integritet. Bestämmelsen ger stöd för 
ett påstående att det i vissa fall inte är viktigt för lagstiftaren om samtycke finns 
när själva gärningen anses vara oacceptabel.  

3.2.3 Förmögenhetsbrotten 

Vid förmögenhetsbrotten har samtycke främst betydelse vid brottsbeskrivningen 
vilket medför att BrB 24 kap. 7 § i många fall inte blir tillämplig. Som exempel 
kan nämnas rekvisiten om ”olovligt tagande” i bestämmelsen om stöld i BrB 8 
kap. 1 § och ”vilseledande” i bestämmelsen om bedrägeri enligt BrB 9 kap. 1 §.200  
 
Vid vissa förmögenhetsbrott aktualiseras frågan om ett visst privaträttsligt för-
hållande består. Även i sådana fall ligger problematiken på brottsbeskrivningsnivå 
och BrB 24 kap. 7 § inte blir tillämplig. 201 Exempelvis kan en redovisningsborge-
när avstå från sin rätt till redovisning vilket innebär att BrB 24 kap. 7 § inte aktu-
aliseras vid förskingring enligt BrB 10 kap. 1 §.  
 
Samtycke befriar inte heller gärningspersonen vid ocker enligt BrB 9 kap. 5 § 
trots att bestämmelsen inte innehåller ett rekvisit kopplat till frånvaro av sam-
tycke.202 Enligt bestämmelsen innebär ocker att en person vid avtal eller någon 
annan rättshandling utnyttjar någons trångmål, oförstånd, lättsinne eller beroen-
deställning till att bereda sig förmån, som står i uppenbart missförhållande till 
motprestationen eller för vilken motprestation inte ska lämnas. Eftersom be-
stämmelsen syftar till att skydda utsatta personer skulle samtyckes befriande ver-
kan göra bestämmelsen verkningslös. Det framgår inte av rättskällorna på vilken 
av de sex förutsättningarna samtycke inte kan anses vara giltigt. Det kan dock 
argumenteras för att samtycke i sådana fall inte skulle vara frivilligt eller givits av 
en person som har en förmåga att förstå innebörden av gärningen.  
 

                                                      
197 Jfr prop. 1997/98:55, s. 103. 
198 Hamdorf & Lernestedt, s. 407. 
199 Hamdorf & Lernestedt, s. 404. 
200 SOU 1988:7, s. 104.  
201 Strahl, s. 376; jfr Bäcklund m.fl., Kommentar till BrB 24 kap. 7 §, ett stycke som börjar ”En gärning 

bestraffas”.  
202 SOU 1998:7, s. 104; Bäcklund m.fl., Kommentar till BrB 24 kap. 7 §, ett stycke som börjar ”Vid 

bedrägeri”; Lernestedt, Kriminalisering, s. 217.  



 38 

 

 

 

Däremot befriar samtycke enligt BrB 24 kap. 7 § gärningspersonen från ansvar 
vid brott mot borgenärer enligt BrB 11 kap. med undantag för bokföringsbrott 
enligt BrB 11 kap. 5 §.203 Ansvarsfriheten förutsätter att samtliga borgenärer har 
samtyckt till gärningen. Vid dessa brott är det särskilt viktigt att uppmärksamma 
att samtycke ska föreligga vid tidpunkten för gärningen.204 Likväl utesluter sam-
tycke ansvar vid skadegörelse enligt BrB 12 kap. 1.205  

3.3 Om samtycke i specialstraffrätten 

Samtycke blir bara i undantagsfall tillämplig vid specialstraffrättsliga brott.206 
Detta kan förklaras med att det vid specialstraffrättsliga brott oftast inte finns 
någon person som förfogar över det skyddade intresset.207 Exempelvis kan an-
ställda i ett företag inte samtycka till otillåten miljö och befria gärningspersonen 
från straffansvar vid brott mot arbetsmiljölag (1977:1160).208  
 
Här kan det också nämnas att det ibland står uttryckligen i lagen att samtycke ej 
har ansvarsbefriande verkan. Detta gäller exempelvis vid lag (1982:316) med för-
bud mot könsstympning av kvinnor. I förarbetena till lagen framförs att ingrep-
pen är innebär förnekande av kvinnors rätt och möjlighet att vara självständiga.209 
Ett resonemang som bygger på argumentet att kvinnor inte kan samtycka till en 
omskärelse för att de ska kunna vara självständiga låter motsägelsefullt. Det kan 
dock argumenteras att lagstiftares syfte är att göra en försvarlighetsbedömning 
på förhand. På detta sätt finns det också en möjlighet att ta hänsyn till de struk-
turella problem som möjligen skulle finnas bakom ”frivilligheten” till könsstymp-
ning. Det kan konstateras att ett oerhört viktigt skyddsintresse rättfärdigar ett 
teoretiskt ologiskt resonemang.  
 

                                                      
203 SOU 1988:7, s. 104; Bäcklund m.fl., Kommentar BrB 11 kap., ett stycke som börjar med ”Att 

brotten riktar sig”. 
204 SOU 1998:7, s. 104; Bäcklund m.fl., Kommentar till BrB 24 kap. 7 §, ett stycke som börjar ”En 

gärning bestraffas”. 
205 SOU 1988:7, s. 99. 
206 Prop. 1993/94:130, s. 39. 
207 Bäcklund m.fl., Kommentar till BrB 24 kap. 7 §, ett stycke som börjar ”När det gäller brott mot 

allmänheten”. 
208 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 286. 
209 Prop. 1981/82:172, s. 6. 
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4 Samtycke och straffvärde 

 

4.1 Inledning 

I detta kapitel redogörs för betydelsen av ett giltigt samtycke i de fall samtycke 

inte har en ansvarsbefriande verkan. Om samtycke inte befriar gärningspersonen 

från ansvar minskar det typiskt sätt straffvärdet hos gärningen.210 Detta är således 

av stor vikt för den enskilda gärningspersonen. Det visar också att det är mindre 

klandervärt att agera med någon annans samtycke.  

 

Enligt BrB 29 kap. 1 § ska straff, med beaktande av intresset av en enhetlig rätts-

tillämpning, bestämmas inom ramen för den tillämpliga straffskalan efter brottets 

eller den samlade brottslighetens straffvärde. Vid bedömningen av straffvärdet 

ska den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit, vad den tilltalade 

insett eller borde ha insett om detta samt de avsikter eller motiv som personen 

haft beaktas. Det ska särskilt beaktas om gärningen inneburit ett allvarligt an-

grepp på någons liv eller hälsa eller trygghet till person. 

 

Det finns det två typer av straffvärde som ska beaktas vid straffmätning. Med 

abstrakt straffvärde betecknas det straffvärdet som framgår av brottstypens 

straffskala.211 Det konkreta straffvärdet innebär istället svårheten av en viss 

brottslig gärning.212 Det abstrakta straffvärdet ska alltid identifieras innan faststäl-

landet av det konkreta straffvärdet.213 Detta innebär att det abstrakta straffvärdet 

alltid påverkar det konkreta straffvärdet.214 Vid bedömning av det konkreta straff-

värdet ska de försvårande och förmildrande omständigheterna som framgår av 

BrB 29 kap. 2 § och 3 § beaktas. 

                                                      
210 Se prop. 1993/94, s. 43; SOU 1988:7, s. 100. 
211 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 103. 
212 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 103. 
213 Jfr 29 kap. 1 § BrB. Se Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 107. 
214 Asp & von Hirsch, Straffvärde, s. 166. 
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4.2 Om samtycke i straffvärdebedömning 

4.2.1 Samtycke och brottets svårhetsgrad 

Innan brottets abstrakta straffvärde kan identifieras, måste dess svårhetsgrad be-

stämmas. Brottets svårhetsgrad däremot påverkar det konkreta straffvärdet. Det 

är ingen enkel uppgift att, i de få källor om samtycke, hitta information om sam-

tycke kan påverka brottets svårhetsgrad. Enligt Jareborg kan samtycke innebära 

att en grov misshandel bedöms istället som misshandel av normalgraden.215 Ingen 

vidare kommentar om detta ges. 

 

Det finns minst två olika sätt att förstå Jareborgs påstående. Den första tolk-

ningen av hans påstående är att samtycket påverkar brottsbeskrivningen exem-

pelvis genom att gärningspersonen inte har visat ”särskild hänsynslöshet” vilket 

är ett av rekvisiten till grov misshandel enligt BrB 3 kap. 6 §. En sådan förklaring 

är teoretiskt problematisk eftersom bestämmelsen i BrB 24 kap. 7 § tillämpas 

efter att brottsbeskrivningen är uppfylld. Dock är detta möjligen inte lika proble-

matiskt i praktiken när brottet beaktas som en helhet. 

 

Den andra tolkningen för Jareborgs påstående är att man först väljer den aktuella 

svårhetsgraden för brottet utan att ta hänsyn till samtycke. Efter detta prövas ett 

giltigt samtycke och om ett sådant finns prövas brottets försvarlighet. Om brottet 

bedöms vara oförsvarligt, så bestäms svårhetsgraden från grov misshandel till 

misshandel av normalgraden. Vid de flesta fallen, exempelvis vid misshandel, är 

denna metod inte problematiskt, då de rekvisiten som krävs för en grov miss-

handel utgör ett tillägg till rekvisiten för misshandel av normalgraden. 

4.2.2 Samtycke som förmildrande omständighet 

Giltigt samtycke påverkar hur man ser på den tilltalades avsikter och motiv enligt 

BrB 29 kap. 1 §.216 Emellertid har samtycke även betydelse enligt BrB 29 kap. 3 

§. Enligt bestämmelsen ska det vid straffvärdebedömning särskilt beaktas fem 

förmildrande omständigheter. Två av dessa omständigheter har en koppling till 

bestämmelsen om samtycke i BrB 24 kap. 7 §.  
  
Enligt BrB 29 kap. 3 § fjärde punkten ska det beaktas om brottet har föranletts 
av stark mänsklig medkänsla. Punkten blir främst tillämplig vid aktiv dödshjälp, 
också kallat barmhärtighetsmord.217 Bestämmelsen ska tillämpas restriktivt.218 Det 
är dock anmärkningsvärt att samtycke inte behöver ha betydelse vid en sådan 

                                                      
215 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 288. SOU 1988:7, s. 101 hänvisar också till Jareborg. 
216 Jfr prop. 1993/94:130, s. 43. 
217 Sandahl & Ulväng, Brottsbalk (1962:700) 29 kap. 3 § fjärde punkten.  
218 Ågren, Brottsbalk (1962:700) 29 kap. 3 § fjärde punkten. 
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gärning. Om samtycke har lämnats i förväg av den som vid gärningstillfället är 
exempelvis medvetslös föreligger inget giltigt samtycke.219  
 
För det andra ska det enligt femte punkten beaktas om gärningen, utan att vara 
fri från ansvar, är sådan som avses i BrB 24 kap. Enligt lagkommentaren ska 
bestämmelsen tillämpas med urskillning.220 Att samtycke kan beaktas som en 
förmildrande omständighet måste det rimligen uppfylla samtliga kriterier för ett 
giltigt samtycke. I sådana fall har gärningens oförsvarlighet uteslutit ansvarsfri-
heten. 

 

Enligt litteraturen ska en omständighet inte räknas två gånger till den tilltalades 

nackdel, men att det inte heller är rimligt att den tilltalade skall kunna tillgodo-

räkna sig en viss förmildrande omständighet två gånger.221 En omständighet kan 

inte mera beaktas om den har ”tömts ut” genom placering i svårhetsgrad. Sådana 

omständigheter finns dock inte i BrB 29 kap. 3 § vilket innebär att det är korrekt 

att beakta samtycke vid bedömning av brottets svårhetsgrad och straffmätnings-

värde.222  

4.3 Ett typfall av samtyckes påverkan på straffvärdet 

I NJA 1979 s. 802, i det så kallade Hedebymålet, gav gärningspersonen – som var 

en journalist och känd dödshjälpsförespråkare – en svårt sjuk vän en dödlig dos 

av tabletter och en injektion av insulin.223 Målsägande hade under en tid beskrivit 

en önskan om att dö och var helt beslutskapabel. Tabletterna och injektion av 

insulin hade journalisten fått från en läkare som hade gett anvisningar om hur 

många tabletter som behövdes för en dödlig utgång. Den tilltalade journalisten 

gjorde gällande att gärningen utgjorde en medverkan till självmord vilket inte är 

straffbart. Domstolarna godkände inte invändningen, eftersom journalisten själv 

hade placerat tabletterna i målsägandes mun och givit injektionen.  

 
I likhet med underinstanserna rubricerade HD gärningen som dråp. Det framgår 
inte uttryckligt av domskälen att det var samtycke som påverkade svårhetsgraden. 
Däremot kan det konstateras att det knappast är sannolikt att endast ett humani-
tärt syfte att döda utan den medvetna målsägandes samtycke skulle ha accepterats 
som dråp.  
 

                                                      
219 Detta beror på att samtycke inte föreligger vid tidpunkten för gärningen. 
220 Prop. 1993/94:130, s. 62. 
221 Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 111. 
222 Jfr Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 111. Vid omständigheter av antingen/eller karaktär 

kan omständigheten inte beaktas två gånger. 
223 Händelserna tog plats på 1970-talet vilket innebär att bestämmelsen i BrB 24 kap. 7 § inte fanns. 
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I påföljdsfrågan anslöt HD sig till hovrättens uttalande. Hovrätten beaktade att 

gärningen hade företagits på målsägandes bestämda önskan samt att från gär-

ningspersonens synvinkel hade gärningen ett humanitärt syfte. För gärningsper-

sonen måste det också ha varit naturligt att följa läkares anvisningar. Strafflind-

ringen var anmärkningsvärd då påföljden bestämdes till fängelse i ett år. Detta 

straff kan jämföras med bestämmelsen i BrB 3 kap. 2 § enligt vilken det lägsta 

straffet för dråp är fängelse i sex år.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att samtycke tillsammans med andra 
omständigheter kan vara förmildrande för gärningspersonen. Rättsfallet ger 
också stöd för att samtycke kan beaktas två gånger vid samma gärning, dels vid 
svårhetsgrad men också vid straffvärdet. Det är fortfarande oklart hur rättsfallet 
kan tolkas i förhållande till andra brott än mord har ett syfte att lindra en dödssjuk 
människas plåga. Vid grov misshandel är det mindre sannolikt att lika värdefulla 
syften, såsom viljan att minska någons lidande kan åberopas. Det är således inte 
säkert om det var samtycke, medkänslan eller både och som påverkade svårhets-
graden. 

4.4 Sammanfattning 

Samtyckes påverkan på straffvärdet har endast sparsamt berörts i de olika 

rättskällorna. Därför har det inte varit möjligt att göra långtgående slutsatser. 

Sammanfattningsvis kan det dock slås fast att ett samtycke som har lämnats i 

enlighet med BrB 24 kap. 7 § kan påverka brottets svårhetsgrad. Det framstår 

som oklart i vilka fall detta sker. Samtycke kan även påverka det konkreta straff-

värdet genom de förmildrande omständigheterna i BrB 29 kap. 3 § fjärde och 

femte punkterna. Eftersom ett giltigt samtycke kan ha en stor påverkan på den 

enskilda gärningspersonens straffvärde är det alltid viktigt vid invändning av sam-

tycke, att undersöka samtyckes giltighet trots att gärningen skulle vara uppenbart 

oförsvarlig. 
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5 Förhållandet mellan samtycke och social 
adekvans 

5.1 Inledning 

Detta kapitel diskuterar hur samtycke och social adekvans förhåller sig till 

varandra. Först görs en kort redogörelse för innebörden av social adekvans. Dess 

tillämpningsområden kommer också att exemplifieras, främst i den mån det har 

betydelse för samtycke. Därefter behandlas hypotetiskt samtycke, eftersom den 

utgör ett rättsligt koncept mellan samtycke och social adekvans. På slutet följer 

en analys av två kända rättsfall som visar den komplicerade relationen mellan 

samtycke och social adekvans.  

5.2 Social adekvans 

5.2.1 Om innebörd av social adekvans 

Enligt förarbetena till BrB 24 kap. 7 § uppstår det fall där gärningspersonen inte 
ska fällas till ansvar men samtycke inte är en tillämplig ansvarsfrihetsgrund.224 I 
sådana fall uppfyller handlingen rekvisiten i en brottsbeskrivning, men måste 
ändå anses vara tillåten. Ansvarsfriheten grundas då på principen om att vissa 
regelöverträdelser är allmänt godtagna i samhället.225 Denna ”livets regel” kallas 
för social adekvans och används som en straffrättslig säkerhetsventil.226  

Litteraturen är förenlig med förarbetena och bekräftar ett behov av en oskriven 
ansvarsfrihetsregel.227 En regel om social adekvans måste finnas för vissa situat-
ioner när giltigt samtycke inte har getts, men gärningspersonen ändå måste an-
ses gå fri från ansvar.228 Att social adekvans faktiskt existerar stöds även av 
rättspraxis.229 Det har bland annat gjorts gällande att social adekvans används 

                                                      
224 Prop. 1993/94:130, s. 41. 
225 Prop. 1993/94:130, s. 41. 
226 Se prop. 1993/94:130 s. 41; Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 254. 
227 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 291; Leijonhufvud m.fl., s. 85; Strahl, s. 407. 
228 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 300. 
229 Se bl.a. NJA 2018 s. 591; NJA 1997 s. 636.  
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när ”rättstillämparen i ett visst fall ser ett behov av att komma fram till slutsat-
sen att en gärning i tillåten, men i brist på argument för detta nöjer sig med en 
hänvisning till slutsatsen som sådan”.230 Det finns alltså inga generella riktlinjer 
om hur bedömningen om social adekvans ska göras och vilka krav som ska vara 
uppfyllda för att gärningen ska anses vara socialt adekvat.  

Som utgångspunkt aktualiseras problematiken kring social adekvans inte om nå-
gon lagstadgad ansvarsfrihetsgrund är tillämplig.231 Detta innebär att det i första 
hand ska göras en bedömning av om någon lagstadgad ansvarsfrihetsgrund kan 
tillämpas. Från en synvinkel kan det konstateras att ansvarsfrihetsgrunder är le-
galiserade former av social adekvans och därför går före den allmänna regeln.  

 
I NJA 2014 s. 808 hade två universitetsstudenter pekat ut en person som en 
brottsling i sin uppsats. Det fanns ingen skälig grund för en del av uppgifterna 
och lämnandet av dessa uppgifter bedömdes som förtal. Frågan i målet var om 
förtalsbrottet kunde rättfärdigas på grund av att det var socialt adekvat att lämna 
sådana uppgifter. I sitt resonemang konstaterade HD att ansvarsfrihet med stöd 
av social adekvans kan aktualiseras i situationer där det framstår som orimligt och 
oavsiktligt att ett straffrättsligt ingripande sker.232 HD beaktade dock att i det ak-
tuella fallet fanns det inte något särskilt syfte, exempelvis att motverka ryktes-
spridning, bakom uppgiftslämnandet.233 Enligt HD måste det anses vara rimligt 
att straffansvar inte inträder i varje utbildningssituation och att misstag får göras. 
Däremot hade de ifrågavarande studenterna tidigare erfarenhet av studier på hög-
skolenivå och källkritik behandlades under kursen.234 Att uttala sig på det aktuella 
sättet ansågs inte socialt adekvat och studenterna dömdes för förtal.235 
 
Rättsfallet visar att det ska göras en bedömning utifrån situationen i det specifika 
fallet. Beteende som är social adekvat i en situation är kanske inte det i en annan. 
Därför är gärningens syfte viktigt. Också gärningspersonens egenskaper och kun-
skaper beaktades vilket visar att social adekvans inte är en helt objektiv bedöm-
ning. 
 

I NJA 2018 s. 1051 åtalades en sjuksköterska för olaga frihetsberövande av en 

demenssjuk patient. Efter att patienten hade betett sig aggressivt mot sjukskö-

terskan hade hen blockerat patienten in i sitt bostadsrum genom att placera en 

fåtölj framför patientens dörr och suttit på fåtöljen cirka två timmar. En av frå-

gorna i målet var om frihetsberövandet var socialt adekvat. Enligt HD måste det, 

i situationer där ett tillsyns- och omsorgsansvar aktualiseras, vara tillåtet att vidta 

                                                      
230 Svensson, Social adekvans i straffrättsdogmatiken, s. 57. 
231 NJA 2018 s. 591, HD:s domskäl punkt 12. 
232 NJA 2014 s. 808, punkt 24. 
233 HD hänvisar till bl.a. Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, 2010, s. 280 f. 
234 NJA 2014 s. 808, punkt 25. 
235 NJA 2014 s. 808, punkt 26. 
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vissa gärningar som uppfyller en brottsbeskrivning.236 Vid en bedömning av vad 

som är socialt adekvat kan det ha betydelse om åtgärden riktar sig mot en person 

som är förvirrad eller på annat sätt inte beslutskapabel.237 Det framstår som oklart 

om HD menar att en persons förmåga att fatta beslut alltid påverkar bedömning 

av social adekvans eller om detta gäller endast vid vård-och omsorgssituationer. 

Dock måste den otillåtna gärningen också täckas av gärningspersonens uppsåt. 

HD gjorde gällande att huruvida den felaktiga tron att en gärning är tillåten byg-

ger på en uppfattning om innebörden i skrivna regler eller om den bygger på en 

uppfattning om vad som är socialt adekvat i en viss roll eller en viss verksamhet 

har inte någon betydelse.238 Trots att HD ansåg att gärningspersonens situation 

inte var enkel att hantera, bedömdes agerandet som inte socialt adekvat.239 

 
Det understryks i doktrinen att social adekvans är en juridisk slutsats, inte ett 
argument för att ett brott inte anses föreligga.240 Detta innebär att det inte är möj-
ligt att föra in social adekvans in i själva argumentationen. Detta kan illustreras 
med ett exempel om tatuering. Att en tatuerare har en utbildning, klienten har 
samtyckt till tatuering och tatuering är en vanlig företeelse i samhället är argument 
för att en gärning bör bedömas som socialt adekvat. 

5.2.2 Tillämpningsområden för social adekvans 

Situationerna där social adekvans är tillämplig är många och i enlighet med av-
gränsningar ska endast några exempel ges. Många av dessa handlingar har ingen 
koppling till samtycke. Exempelvis handlandet som riktar sig mot egen rättsfär än inte 
straffbelagt.241 Enligt Jareborg brukar ett sådant handlande anses vara social ade-
kvat.242 Ett agerande under rättslig nöd kan vara social adekvat.243 I ett sådant fall 
är det inte fråga om en nödsituation enligt BrB 24 kap. 4 § utan om en situation 
där gärningspersonen inte kan undvika ett brott hur hen än gör. Enligt NJA 1988 
s. 586 kan lärares tillsyn kan också vara tillåtet utan stöd i lag om ingripande är 
försvarligt. Enligt NJA 2009 s. 776 är det i sådana fall viktigt att tvånget och 
våldet inte står i missförhållanden till syftet med gärningen. Rättsfallet ger fog för 
att det ska göras en typ av försvarlighetsbedömning vid social adekvans. 

 

                                                      
236 NJA 2018 s. 1051, punkt 15. 
237 NJA 2018 s. 1051, punkt 15. 
238 NJA 2018 s. 1501, punkt 28. 
239 NJA 2018 s. 1051, punkter 33-34. 
240 Se Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 255 och Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 291. 
241 Prop. 1993/94:130, s. 79. 
242 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 291. 
243 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 292. Som ett exempel nämner Jareborg en situation där en per-

son utan eget vållande hamnar i en trafiksituation och måste välja mellan att köra över en eller två 

personer. Det är dock inte uteslutet att hen bör anses vara fri från ansvar. 
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Däremot finns det också rättsområden inom vilka både samtycke och social ade-
kvans kan vara tillämpliga. För många ingrepp inom hälso-och sjukvården är be-
stämmelserna om samtycke eller nöd tillämpliga.244 De kan ifrågasättas om dessa 
medicinska ingrepp uppfyller rekvisiten i exempelvis BrB 3 kap. 5 § om miss-
handel då angreppen inte sker i avsikt att tillfoga skada.245 Det kan ändå vara 
viktigt från rättssäkerhetsskäl att kunna rättfärdiga sådana angrepp juridiskt. 
  
Enligt patientlagen (2014:821) 4 kap. 2 § ska patientens samtycke vara utgångs-
punkt för vården om det inte finns några lagstadgade inskränkningar av denna 
rättighet. Åtgärder som utförs av läkare kan dock vara lagliga även utan stöd i lag 
om åtgärden står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet 
vilket är ett krav för vård enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) 6 kap. 1 §.246 
Detta ställer till vissa problem med beaktande av regeringsformen (1974:152) 2 
kap. 6 § som skyddar människor från påtvingat kroppsligt angrepp utan stöd i 
lag.247 Dock är ansvarsfriheten betydligt större på hälso-och sjukvården område 
än på andra områden vilket beror på det samhälleliga intresset att värna om folk-
hälsan.248  
 
Både samtycke och social adekvans kan också vara tillämpliga inom sport och lek.249 
Sambandet mellan samtycke och social adekvans inom detta område behandlas i 
NJA 2018 s. 591 som analyseras nedan.250 Som huvudregel är det socialt adekvat 
att företa vissa gärningar – under förutsättning att deltagandet i ett spel eller lek 
är frivilligt – om sådana gärningar är förenliga med spelets regler och idé.251 

5.2.3 Social adekvans och legalitetsprincipen 

Eftersom straffrätten baseras starkt på legalitetsprincipen kan en ansvarsfrihets-
grund utan lagstöd uppfattas som problematisk i de fallen där den tilltalade döms 
på grund av att handlingen inte uppfyller ”kraven” som den oskrivna ansvarsfri-
hetsregeln innebär. Det är emellertid, från både teoretisk och praktisk synpunkt, 
omöjligt att skapa en regel som skulle täcka samtliga eventuella situationer där 
ansvarsfrihet bör inträda. Motsatsen till detta är att en oskriven ansvarsfrihetsre-
gel inte accepteras av rättssystemet utan endast de nuvarande lagstadgade an-
svarsfrihetsreglerna skulle kunna åberopas. I praktiken skulle en sådan rättsord-
ning vara otillfredsställande och verklighetsfrånkopplad eftersom de enskilda 
straffbuden inte heller är lämpade till varje specifik situation.  

                                                      
244 Prop. 1993/94:130, s. 43; Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 259. 
245 Prop. 1993/94:130, s. 40, Strahl, s. 384. 
246 Prop. 1993/94:130, s. 40. 
247 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 259. 
248 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 261. Samtycke inom hälso-och sjukvården är ett omfattande 

område med en mängd frågor som man skulle kunna skriva en egen uppsats om. Det är således 
inte förenligt med uppsatsens syfte att fördjupa sig på medicinskrättsliga frågor. 
249 Prop.1993/94:130, s. 41. 
250 Se avsnitt 5.4.2 i uppsatsen. 
251 Se NJA 2018 s. 591 samt Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 256. 
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Det kan argumenteras att den nuvarande ordningen, som erkänner social ade-
kvans som ansvarsfrihetsgrund, är till den tilltalades fördel eftersom det finns en 
utvidgad möjlighet att i vissa fall undgå straffansvar trots att handlingen uppfyller 
rekvisiten i en brottsbeskrivning. Det som också talar för en oskriven ansvarsfri-
hetsregel är dess kapacitet att förändras genom tiden. Det som inte accepteras i 
det nuvarande samhället kan möjligen rättfärdigas i framtiden. Dessutom har 
rättstillämparen en möjlighet att göra rimliga bedömningar beroende på omstän-
digheterna i det enskilda fallet.  
 
Det finns ett till alternativ som är värt att notera. Det kan diskuteras om det skulle 
finnas en möjlighet att skapa en egen ansvarsfrihetsregel för sådana områden där 
frågor kring samtycke och social adekvans ofta aktualiseras. Om en sådan lösning 
inom sjukvården har kort diskuterats i förarbetena.252 En sådan ansvarsfrihetsre-
gel skulle sammanställa exempelvis nöd, social adekvans och samtycke och i fall 
ingreppet skulle ha tagit plats inom det specifika området, exempelvis på det me-
dicinska fältet eller sport, skulle regeln tillämpas direkt istället för de allmänna 
ansvarsfrihetsreglerna. 

5.3 Hypotetiskt samtycke 

Hypotetiskt samtycke föreligger när något faktiskt samtycke inte finns men när 
det framgår av omständigheterna att det objektivt sett kan antas att den som för-
fogar över det ifrågavarande intresset inte skulle motsätta sig intrånget om hen 
med full insikt om de relevanta förhållandena, hade kunnat ta ställning.253 Ett 
hypotetiskt samtycke kan också föreligga vid sådana fall där samtycke faktiskt har 
nekats men personen skulle ha samtyckt om hen hade känt till alla relevanta för-
hållanden.254 
 
Av förarbetena till BrB 24 kap. 7 § framgår det att hypotetiskt samtycke inte 
omfattas av bestämmelsen eftersom dess godkännande skulle innebära ett even-
tuellt minskade skydd för individer som utsätts för angrepp.255 Ett godtagande av 
hypotetiskt samtycke skulle innebära att det skulle vara relativt lätt för gärnings-
personen att göra en invändning om ett sådant samtycke om hen trodde att sam-
tycke skulle ha förelegat.256 Sådana påståenden skulle vara svåra att motbevisas. 
Enligt förarbetena skulle ett godkännande av hypotetiskt samtycke också inne-
bära andra tillämpningsproblem, men det görs ingen konkret precisering om vilka 
eventuella problem som menas.257 

                                                      
252 SOU 1988:7, s. 117. 
253 Prop. 1993/94:130, s. 39. 
254 SOU 1988:7, s. 108. 
255 Prop. 1993/94:130, s. 42. 
256 SOU 1988:7, s. 121. 
257 Prop. 1993/94:130, s. 42 
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Att hypotetiskt samtycke inte omfattas av bestämmelsen i BrB 24 kap. 7 § innebär 
dock inte att det skulle uteslutas som ansvarsfrihetsgrund i den svenska rättsord-
ningen.258 Hypotetiskt samtycke kan bland annat användas vid medicinska in-
grepp utan stöd i lag. I sådana fall måste man dock alltid utgå från en konkret 
situation och hänföra sig till den ifrågavarande individen.259  
 
Hypotetiskt samtycke befinner sig alltså i gränsen av samtycke och social ade-
kvans. Trots att det inte accepteras som en objektiv ansvarsfrihetsgrund i den 
bemärkelsen att den utgör ett typfall av samtycke, kan den befria gärningsperso-
nen på grund av att gärningen är socialt adekvat.260 Hypotetiskt samtycke har be-
handlats i ett antal rättsfall, men dessa är relativt gamla och det kan inte med 
säkerhet dras några slutsatser om hur hypotetiskt samtycke fungerarar prakti-
ken.261 

5.4 Förhållandet mellan samtycke och social adekvans i 
praktiken 

5.4.1 Omskärelse av pojkar 

I NJA 1997 s. 636 hade sex pojkar från muslimska familjer omskurits med vård-
nadshavares samtycke.262 Det ska observeras att lagen (2001:499) om omskärelse 
av pojkar inte fanns vid tiden för den aktuella omskärelsen.263 Trots att rättsfallet 
inte har någon betydelse för de frågor som gäller omskärelse i sig är den intressant 
när det gäller samspelet mellan samtycke och social adekvans. Rättsfallet var den 
första som godtog argumentation i termer av social adekvans och fallets 
grundatser kan fortfarande användas, dock i snävare utsräckning är förut.264 
 
Domstolen konstaterade att religiöst motiverat omskärelse sedan länge har före-
kommit i Sverige bland judar samt att efter en ökning av den muslimska befolk-
ningen har omskärelse blivit allt vanligare i det svenska samhället. Domstolen tar 
alltså hänsyn till både den historiska och nuvarande situationen. Därför kunde 
även omskärelsen av muslimska barn i sig anses vara socialt adekvat. Schiratzki 

                                                      
258 Prop. 1993/94:130, s. 42. 
259 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 261. 
260 Prop. 1993/94:130, s. 42. 
261 SOU 1988:7, s. 110 hänvisar bl.a. till SvJT 1941 rf s. 46; SvJT 1942 rf s. 62; NJA 1957 s. 337. 
262 Målsägandenas religion nämns eftersom det har betydelse för domstolens resonemang av social 

adekvans. Detsamma gäller målsägandes kön. En kvinnlig könsstympning är av helt annan karaktär 

och värderas annorlunda av lagstiftaren. Se lagen (1982:316) med förbud om könsstympning av 

kvinnor. Målsägandena var mellan 1 ½ och 7 år. 
263 Lagen träde i kraft 2001 och innehåller bland annat en bestämmelse om att omskärelse ska 

utföras med smärtlindring, se 4 §. 
264 Asp m.fl., Kriminalrättens grunder, s. 266. 
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anser att domens argumentation kring social adekvans bygger på en slags norma-
litetsbedömning.265 Enligt min uppfattning kommer HD fram till att det är inte 
bara beteendet hos majoriteten som är avgörande. Om ett visst beteende inte är 
vanligt förekommande hos majoriteten, kan det ändå vara social adekvat om det 
är vanligt förekommande hos majoriteten av minoriteten. 
 
Däremot konstaterade HD också att traditionerna får vika, om barnet utsatts för 
alltför stor smärta. Omskärelserna i det aktuella fallet hade utförts utan bedöv-
ning och den hygieniska standarden var otillfredsställande då gärningspersonen 
inte hade använt munskydd eller handskar. Fyra av de sex barnen drabbades av 
infektion. I bedömningen var det också avgörande i vilken mån vårdnadshavare 
hade haft insikt om vad som skulle komma att ske när de gav sitt samtycke. Om 
vårdnadshavarna inte kände till alla relevanta omständigheter kunde deras sam-
tycke inte heller vara giltigt. Eftersom omskärelse av pojkar var vanligt förekom-
mande hos den gruppen som vårdnadshavare tillhörde i, måste deras samtycke 
ha beaktats i det ljuset. Omskärelsen var alltså ingen främmande operation för 
föräldrarna och de måste också ha känt till hur den vanligtvis görs. De bristande 
hygieniska omständigheterna påverkade dock inte domstolens bedömning i frå-
gan om att vårdnadshavares samtycke var giltig. Gärningspersonen friades från 
ansvar.  
 
Enligt Schiratzki är HD:s dom ett tecken på att barnets bästa tolkas på olika sätt 
på olika barn.266 Schiratzki argumenterar att domen visar att en manlig omskärelse 
är förenligt med barnets bästa förutsatt att pojkarna hör till en tradition där om-
skärelse förekommer och hälsoriskerna inte är alltför stora.267 Om det nu förut-
sätts att barnets bästa är en komponent av en social adekvat gärning, är det in-
tressant att fråga sig om omskärelsen hade varit socialt adekvat även utan religiöst 
koppling. Svaret är sannolikt nej. En manlig omskärelse kan i och för sig också 
utföras på grund av medicinska skäl.268 I ett sådant fall skulle det vara märkligt 
om omskärelsen skulle ha varit socialt adekvat trots att den hade utförts utan 
hänsyn till de hygieniska standarderna.  
 
I sin artikel hänvisar Wegerstad till det aktuella fallet men anser att HD:s resone-
mang om omskärelsen bland judar och muslimer samt om dess hälsorisker tar 
framför allt sikte på försvarlighetsbedömning i BrB 24 kap. 7 §.269 Wegerstad me-
nar att omständigheterna som HD beaktar utgör skäl för gärningens försvarlig-
het. Detta visar att skillnaden mellan social adekvans och försvarlighetsbedöm-
ning inte är alltför enkel. Jag delar Schiratzkis bedömning, som har beskrivits 
ovan, om att HD:s resonemang tar främst hänsyn till om gärningen är socialt 
adekvat. 

                                                      
265 Schiratzki, s. 494. 
266 Schiratzki, s. 495. 
267 Schiratzki, s. 495. 
268 Prop. 2000/01:81, s. 11. 
269 Wegerstad, s. 256. 



 50 

 

 

 

 
Enligt HD krävs det i många fall samtycke för att en gärning skall kunna anses 
vara social adekvat. Sammanfattningsvis kan det konstateras att HD verkar hävda 
att samtycke kan läggas ”ovanpå” social adekvans och på detta sätt kan den an-
svarsbefriande verkan av social adekvans utvidgas. HD anser att social adekvans 
verkar ansvarsbefriande tillsammans med de andra rättfärdigande omständighet-
erna.  

5.4.2 Cross-checking 

I NJA 2018 s. 591 åtalades en ishockeyspelare för misshandel enligt BrB 3 kap. 5 
§. Frågan i målet var om gärningen var tillåten enligt de allmänna om reglerna om 
samtycke och social adekvans.  
 
Bakgrund till händelsen ska kort beskrivas eftersom den är av betydelse för hur 
domstolen ser på social adekvans.270 I 2015 pågick ett kval till Svenska hockeyli-
gan. Under en match utdelade en spelare ett kraftigt ”slag”, en så kallad cross-

checking, med klubban som träffade nacken på en spelare från ett annat lag.271 
Till följd av detta fick gärningspersonen matchstraff och händelsen anmäldes till 
Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd. Disciplinnämnden bedömde att 
händelsen hade skett utanför spelets regler och stängde spelaren från spel 10 mat-
cher varav fyra av dem omvandlades till böter om 12 000 kr. Båda tingsrätten 
och hovrätten dömde den tilltalade till ansvar. 
 
HD började med att uttala sig om de allmänna utgångspunkterna för samtycke 
och social adekvans. Enligt HD bygger social adekvans på de allmänna övervä-
ganden om vad som från samhällelig synpunkt kan anses vara önskvärt eller to-
lerabelt.272 Social adekvans innefattar alltså inte endast de gärningar som samhället 
strävar efter utan också vad det kan tåla. 
 
Det som enligt domstolen är gemensamt för de båda ansvarsfrihetsgrunderna är 
att det finns ett samhälleligt intresse av att gärningar ska anses vara tillåtna.273 Vid 
social adekvans har lagstiftaren inte beaktat hur intressekollision ska hanteras. 
Läran om social adekvans begränsas dock till sådana situationer där ingen annan 
ansvarsfrihetsgrund är tillämplig.274 För att undvika godtycklighet ska läran till-
lämpas med viss återhållsamhet.275 Detta uttalande visar den viktiga ställningen 
som legalitetsprincipen har inom straffrätten.  

                                                      
270 NJA 2018 s. 591, HD:s domskäl, punkterna 2-4.  
271 Cross-checking innebär att en spelare tacklar en motståndare med klubban när båda händerna 

är på klubban och ingen del av klubban är i isen. Svenska ishockeyförbundet, Officiella regelbok 2014-

2018, s. 88. 
272 NJA 2018 s. 591, punkt 11. 
273 NJA 2018 s. 591, punkt 10. 
274 NJA 2018 s. 591, punkt 12. 
275 NJA 2018 s. 591, punkt 11. 
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Enligt domstolen kompletterar social adekvans de andra ansvarsfrihetsgrunderna 
när de inte räcker till för att förklara tillåtligheten av en viss gärning. Social ade-
kvans kan dock inte helt separeras från regeln om samtycke.276 De samhälleliga 
övervägandena som görs vid bedömningen av social adekvans tar plats vid för-
svarlighetsbedömningen i BrB 24 kap. 7 §.277 Dock har den utsattes samtycke 
enligt HD ofta betydelse vid bedömning av om en gärning är social adekvat.278 
Detta uttalande är intressant med tanke på att samtycke ska räcka för att befria 
en gärningsperson från ansvar. HD:s uttalande kan tolkas så att i fall där ett giltigt 
samtycke föreligger, men gärningen oförsvarlig, kan gärningspersonenen i vissa 
fall frias på grund av social adekvans.  
 
De ovannämnda uttalandena om social adekvans kan tolkas att gälla generellt och 
inte bara vid idrottsutövning. Efter dessa mer generella utlåtanden fokuserade 
HD närmare på frågan om social adekvans vid idrottsutövning.  

 
Enligt HD är handlingar som är förenliga med spelets regler – med förutsättning 
att deltagandet i spelet är frivilligt - tillåtna på grund av samtycke.279 Däremot 
måste även vissa handlingar som strider mot spelets regler vara straffrättslig till-
låtna. I de fall dessa handlingar sker inom spelets ramar kan de tillåtas på grund 
av läran om social adekvans.280 Med spelets ramar menas naturliga och därmed 
påräkneliga handlingar i spelet enligt HD. Spelaren har ju inte samtyckt till dessa 
handlingar eftersom de inte tillhör spelet. Detta uttalande visar att social adekvans 
kan ha betydelse även utan ett giltigt samtycke. 
 
Därefter konstaterar HD att det som är straffrättsligt tillåtet går även utöver 
detta.281 Även vissa handlingar utan direkt koppling till spelet, exempelvis slags-
målssituationer, kan vara tillåtna på grund av läran om social adekvans.282 Då är 
dock gränserna för vad som kan anses vara social adekvat snävare än vid hand-
lingar som har direkt koppling till spelet.283  
 
HD:s uttalande om social adekvans baseras på en förutsättning att det finns ett 
regelverk, fungerande domarfunktion samt ett godtagbart system för att hantera 
regelöverträdelser inom idrotten.284 Vid oorganiserade former av idrott kan social 
adekvans också få betydelse dock är utrymmet betydligt vidare vid organiserad 
idrottsutövning.285  

                                                      
276 NJA 2018 s. 591, punkt 14.  
277 NJA 2018 s. 591, punkt 15. 
278 NJA 2018 s. 591, punkt 16. 
279 NJA 2018 s. 591, punkt 18. 
280 NJA 2018 s. 591, punkt 19. 
281 NJA 2018 s. 591, punkt 20. 
282 NJA 2018 s. 591, punkt 21. 
283 NJA 2018 s. 591, punkt 22. 
284 NJA 2018 s. 591, punkt 23. 
285 NJA 2018 s. 591, punkt 23. 
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Enligt HD kan ett uppsåtligt orsakande av allvarlig skada aldrig anses ligga inom 
spelets ramar. Emellertid kan vissa gärningar som innefattar medvetet risktagan-
den av allvarligt slag, även inom spelets ramar, inte vara tillåtna. Då kan ansvar 
enligt BrB 3 kap. 8 § för vållande till kroppskada bli aktuell.286 
 
HD argumenterade att samtycke inte kunde utesluta ansvar för misshandel, ef-
tersom gärningen skedde mot spelets regler. Gärningen var inte heller social ade-
kvat, eftersom den var otillåten enligt spelets regler, inget samtycke från målsä-
ganden eller direkt samband med spelet förelåg, slaget var kraftigt och mot eller 
i närheten av oskyddat område i kroppen samt helt oförutsebart för målsäganden. 
Gärningspersonen dömdes till misshandel.287  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att rättsfallet ger en mycket tydligare bild 
av vad social adekvans innebär och hur den förhåller sig till samtycke. Det är 
värdefullt att HD inte endast uttalar sig om social adekvans inom idrottsutövning 
utan gör också generella anmärkningar om hur läran används.  

 

5.4.3 Slutsatser 

Det kan konstateras att förhållandet mellan samtycke och social adekvans har 
förblivit relativt oförändrat sedan NJA 1997 s. 636. Dock tydliggör NJA 2018 s. 
591 betydelsen av social adekvans samt dess förhållande till samtycke.  
 
I NJA 1997 s. 636 konstaterar HD att samtycke kan utvidga tillämpningsområdet 
för social adekvans. Detta innebär att det först görs en prövning i fall handlingen 
är accepterad i samhället. Om denna fråga svaras jakande, befrias gärningsperso-
nen om ett giltigt samtycke föreligger. Rättsfallet klargör inte om social adekvans 
kan befria gärningspersonen från ansvar utan ett giltigt samtycke.  
 
Enligt NJA 2018 s. 591 kan samtycke vara ett argument – dock inte ett nödvän-
digt sådant – för att gärningen är socialt adekvat. Då måste samtyckes giltighet 
naturligtvis prövas först. Det görs också gällande att social adekvans visar sig i 
samtyckets försvarlighetsbedömning. Om samtycket inte räcker till att befria gär-
ningspersonen från ansvar kan social adekvans utvidga den ansvarsbefriande ver-
kan. Dock ska det uppmärksammas att både samtycke och social adekvans har 
sina självständiga tillämpningsområden. 
 
Det som är också intressant i de båda rättsfallen är vilka som sätter standarden 
för vad som kan anses vara socialt adekvat. NJA 1997 s. 636 visar att även majo-
riteten av minoriteten kan bestämma om något är socialt adekvat; dock är detta 
irrelevant om inget samtycke föreligger. Detta är ett sätt för rättssystemet att göra 

                                                      
286 NJA 2018 s. 591, punkt 26. 
287 NJA 2018 s. 591, punkt 30. 
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vissa inskränkningar i det fall något annat värde, exempelvis barnets bästa, väger 
tyngre. I NJA 2018 s. 591 görs det gällande att de som bestämmer spelets regler, 
alltså de som är kunniga inom det speciella området, har en stor betydelse för 
bedömningen av att en handling är socialt adekvat. I sista hand är det däremot 
domstolen som bestämmer om en handling är tillåten i en straffrättslig mening.  
 
Båda rättsfallen är eniga om att social adekvans och samtycke fungerar tillsam-
mans. Skillnaden är att i NJA 1997 s. 636 görs bedömningen av om en gärning 
är socialt adekvat först. Efter detta läggs samtycket ”ovanpå”. I NJA 2018 s. 591 
visar HD att de legaliserade ansvarsfrihetsgrunderna är primära. Samverkan mel-
lan social adekvans och samtycke blir först tillämplig när ingen legal ansvarsfri-
hetsgrund kan befria gärningspersonen från ansvar. NJA 2018 s. 591 visar att 
straffrätten inte i onödan ska pröva de handlingar som sker inom sporten utan 
dess uppgift begränsas att hantera endast de värsta övergreppen.288 Detsamma 
gäller vid NJA 1997 s. 636; straffrätten ska endast ingripa när något av rättsord-
ning skyddat intresse står i klart missförhållande till ett annat intresse.  

5.5 Sammanfattning 

Det är praktiskt omöjligt att skapa en generell regel som innehåller alla typfall av 
ansvarsfria situationer. Läran om social adekvans behövs för att undvika slutsat-
ser som inte baseras på ett intresse av att kriminalisera en viss handling utan faller 
på lagtekniska resonemang.  
 
Förhållandet mellan samtycke och social adekvans fungerar på minst tre olika 
sätt. För det första kan social adekvans ses som en gemensam beteckning för alla 
ansvarsfrihetsgrunder. Vissa fall ryms inte inom de legaliserade formerna av 
social adekvans, men måste ändå vara allmänt godkända i samhället och då blir 
resultatet att gärningen är socialt adekvat. För det andra kan samtycke ses som 
ett argument i att gärningen är social adekvat. I sådana fall är en gärning rimligen 
oförsvarlig eftersom samtycke inte ensamt kan befria gärningspersonen från an-
svar. För det tredje kan samtycke och social adekvans fungera helt skilda från 
varandra. Om social adekvans befriar gärningspersonen från ansvar beror det på 
att ingen annan ansvarsfrihetsgrund är tillämplig eller endast delvis tillämplig på 
situationen. 

                                                      
288 Ågren, Är HD ute på hal is?, s. 414. 
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6 Avslutande kommentarer 

6.1 Inledning 

I dagens samhälle är problemen kring samtycke ofta aktuella. Trots att samtycke 

ofta förknippas med rätten att säga nej, så har det även en viktig funktion för 

rätten att säga ja. Att kriminalisera handlingar som sker med samtycke från den 

utsatte inskränker självbestämmanderätten. Detta kapitel diskuterar kriminali-

sering av handlingar som sker med den utsattes samtycke. Först problematiseras 

begreppet paternalistisk kriminalisering. Därefter följer en kort analys av 

huruvida kriminalisering av handlingar som sker med samtycke kan rättfärdigas. 

Slutet på detta kapitel presenteras slutsatserna för uppsatsen. Analysen i detta 

kapitel är inte fullständig eftersom det skulle vara möjligt att skriva en egen upp-

sats om kriminaliseringsfrågor. Däremot syftar kapitlet till att ge en överblick på 

den kritiken som kan ställas mot BrB 24 kap. 7 §. 

6.2 Om definition av paternalistisk kriminalisering 

Vad som menas med paternalistisk kriminalisering är en komplicerad fråga och 

det finns delade meningar om innebörden av begreppet.289 Vilken definition som 

väljs påverkar lagstiftares vilja att kriminalisera de gärningar som omfattas av de-

finitionen eftersom paternalistisk kriminalisering enligt den rådande samhällssy-

nen ska undvikas.290 Att paternalistisk kriminalisering ska undvikas kan förklaras 

med respekten för att varje människa har rätt att bestämma över sin kropp. Där-

emot är principer för kriminalisering inte absoluta utan kan i vissa fall inskrän-

kas.291 Enligt förarbetena bör det uppmärksammas att ”svaret på frågan i vilken 

utsträckning paternalistisk kriminalisering kan tillåtas hänger samman med vilken 

syn man har på statens roll och i vilken räckvidd denna ska lägga sig i medbor-

garnas liv”.292 

  

Enligt Jareborg innebär paternalistisk kriminalisering att den som tillfogar sig 

själv skada straffas för gärningen.293 Med andra ord är ett straffbud paternalistiskt 

                                                      
289 Se Lernestedt, Kriminalisering, s. 212 ff. 
290 SOU 2013:18, s. 484; Asp m.fl, Kriminalrättens grunder, s. 41 
291 SOU 2013:38, s. 484. 
292 SOU 2013:38, s. 484.  
293 Jareborg, Allmän kriminalrätt, s. 45 ff. 
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när den skyddade och den straffade densamma. Denna definition har även an-

vänts i förarbetena.294 Ett exempel på ett sådant straffbud skulle vara kriminali-

sering av försök till självmord. 

 

Enligt Lernestedt kan paternalistisk kriminalisering definieras på två olika sätt.295 

Enligt den snäva definitionen innebär paternalistisk kriminalisering att den skyd-

dade och den straffade är densamma.296 Enligt den breda definitionen omfattar 

begreppet paternalistisk kriminalisering även handlingar som orsakas av en annan 

men sker med samtycke från den utsatte. Sådana fall benämns som ”annanskada” 

med samtycke.297  

 

Den maximalt snäva definitionen av paternalistisk kriminalisering karaktäriseras 

av tre omständigheter. Ett straffbud uppfyller definitionen om den skyddade och 

straffade är densamma, om endast lagstiftares syfte och inte straffbudets konse-

kvenser tillerkänns betydelse samt om det enda syftet med straffbudet är att 

skydda gärningspersonen från sig själv.298 Motsatsvis kan paternalistiskt krimina-

lisering också definieras genom den maximalt breda definitionen. I sådana fall är 

ett straffbud paternalistiskt om skada orsakas av en annan men med den utsattes 

samtycke, straffbudets konsekvenser läggs till grund för bedömningen och det 

inte räcker till att ett annat syfte anges för att kriminalisering inte skulle anses vara 

paternalistiskt.299 Enligt Lernestedt förvägrar den maximalt snäva definitionen 

begreppet paternalism en betydelsefullt inramad innebörd, medan den maximalt 

breda definitionen omfattar alltför många gärningar.300 Det kan därför konstate-

ras att de maximala definitionerna inte är optimala. 

 

Den kritik som oftast ställs mot paternalistisk kriminalisering är att ingen skada 

förekommer om individen själv orsakar skadan mot sig själv eller samtycker att 

en annan orsakar skadan.301 Enligt Lernestedt är frånvaro av skada ett opassande 

argument mot paternalistisk kriminalisering.302 Detta beror på att innebörden av 

skadebegreppet riskerar att bli innehållslös. Lernestedt anser att argumentet om 

individens rätt att få bestämma över sin kropp istället ska användas som ett skäl 

mot paternalistisk kriminalisering.303  

                                                      
294 SOU 2013:38, s. 428. Paternalistisk kriminalisering definieras i denna mening även i SOU 1988:7, 

s. 125. 
295 Lernestedt, Kriminalisering, s. 213. 
296 Observera att denna definition används även av Jareborg.  
297 Detta begrepp används av Lernestedt. Se Lernestedt, Kriminalisering, s. 213. 
298 Lernestedt, Kriminalisering, s. 213. 
299 Lernestedt, Kriminalisering, s. 217. 
300 Lernestedt, Kriminalisering, s. 218. 
301 Lernestedt, Kriminalisering, s. 212. 
302 Lernestedt, Kriminalisering, s. 221. 
303 Lernestedt, Kriminalisering, s. 223. 
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6.3 Kan handlingar som sker med samtycke 
kriminaliseras? 

Enligt Alexius har samtyckets ansvarsbefriande verkan en koppling till ”den libe-

rala uppfattningen att vuxna beslutskapabla människor har rätt att på egen hand 

bestämma över sin egen tillvaro”.304 Det kan därför ifrågasättas varför inte alla 

handlingar som sker med samtycke befriar gärningspersonen från ansvar. I detta 

avsnitt diskuteras kring kriminalisering av handlingar som sker med samtycke 

från den utsatte. Den första typen av argumentation utgår från definitionen av 

paternalism, den andra har etiska utgångspunkter och den tredje beaktar rättssä-

kerhet.     

 

Den första typen av argumentation utgår från definitionen av paternalism. För 

det första kan det argumenteras att annanskada med samtycke inte omfattas av 

definitionen av paternalistisk kriminalisering. Om paternalism definieras enligt 

den snäva definitionen, som det görs bland annat av lagstiftaren, uppstår det inget 

hinder mot att kriminalisera annanskada med samtycke. Om paternalistisk krimi-

nalisering istället definieras brett, är straffbud som kriminaliserar annanskada 

med samtycke paternalistiska. Om däremot kriminaliseringens syfte byts ut från 

skyddande av den utsatte till exempelvis minskade sjukvårdskostnader för sam-

hället när någon orsakas allvarlig kroppskada, är kriminaliseringen inte längre pa-

ternalistisk.305  

 

För det andra kan det argumenteras att kriminalisering av annanskada med sam-

tycke förvisso är paternalistisk men kan rättfärdigas eftersom ”frivillig exploate-

ring” skulle förekomma om ett visst beteende inte kriminaliserades.306 Avgörande 

för gränsdragningen mellan paternalismen och frivillig exploatering är gärnings-

personens och den utsattes inställning till gärningen.307 Paternalismen omfattar 

handlingar där gärningspersonen endast uppfyller den utsattes vilja utan att få ut 

något annat än just detta.308 Frivillig exploatering innebär däremot att gärnings-

personen själv är den drivande medan den utsatte endast ställer upp för att följa 

gärningspersonens önskemål.309 I sådana fall syftar kriminaliseringen att hindra 

gärningspersonen från att skaffa sig ”otillbörliga fördelar”. Enligt Lernestedt ger 

ett sådant argument ett visst moraliskt stöd för paternalistisk kriminalisering.310 

Lernestedts argumentation kan tolkas så att paternalistisk kriminalisering som har 

andra syften än att endast skydda den samtyckande kan rättfärdigas. En annan 

                                                      
304 Alexius, s. 598-599. 
305 Detta förutsätter att den maximalt breda definitionen inte används. 
306 Lernestedt, Kriminalisering, s. 247. 
307 Lernestedt, Kriminalisering, s. 247. 
308 Lernestedt, Kriminalisering, s. 247. 
309 Lernestedt, Kriminalisering, s. 247. 
310 Lernestedt, Kriminalisering, s. 248. 
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fråga är om sådan kriminalisering fortfarande kan kallas paternalistisk. Detta be-

ror främst på den definition som används av paternalistisk kriminalisering.  

 

Den andra typen av argumentation som kan beaktas har etiska utgångspunkter. 

Lagstiftaren grundar sin inskränkning av självbestämmanderätten på moraliska 

överväganden. Enligt SOU: n till BrB 24 kap. 7 § finns det ett etiskt intresse att 

inte tillåta hur grova ingrepp som helst med undantag för att det vid uppsåtligt 

dödande i vissa fall inte bör fällas till ansvar.311 Såsom de framgår av uppsatsen, 

bekräftades detta ställningstagande inte av propositionen till bestämmelsen.312 

Samtycke kan aldrig vara ansvarsbefriande vid uppsåtlig dödande eftersom det i 

sådana fall är fråga om ”så allvarliga” gärningar.313 Innebörden av allvarlighet pre-

ciseras inte närmare. Syftet med undantag för grov misshandel och dödande vid 

samtycke förklaras inte heller närmare. Det görs ingen diskussion av moralteorier 

och varför grövre gärningar undantas från regleringen.  

 

Lagstiftares motivering kan uppfattas innebära en balansering av olika värde-

ringar. När skadan blir tillräckligt allvarlig kan den individuella människans själv-

bestämmanderätt inskränkas, eftersom de flesta inte vill utsätta sig för allvarlig 

kroppskada eller dödshjälp. Lagstiftaren utgår från att eftersom det är omoraliskt 

att orsaka allvarliga kroppskador och döda utan samtycke är även så fallet om det 

sker med samtycke från den utsatte.  

 

Den tredje typen av argumentation tar sin utgångspunkt i rättssäkerhet. Bestäm-

melsen i BrB 24 kap. 7 § är knappast lämplig att tillämpas vid orsakande av all-

varlig kroppsskada och uppsåtlig dödande. Eftersom dödande och allvarliga 

kroppskador inte kan återkallas skulle det behövas ett mer detaljrikt regelverk för 

att göra det rättssäkert för både gärningspersonen och utsatte. Det kan också 

ifrågasättas om viljeinriktningsteorin, alltså att ett godkännande av ett tyst sam-

tycke, passar vid dödande och handlingar som orsakar allvarliga kroppskador. 

Praktiskt sätt skulle bevissvårigheterna bli för stora. Att samtycke faktiskt förelåg 

vid gärningen är aldrig juridiskt sett säkert. När de gäller mindre allvarliga skador 

kan denna risk tas, men så är inte fallet med allvarliga skador. Rätten till självbe-

stämmande över sin egen kropp väger mindre än rätten till att inte bli ett offer 

för ett rättssystem som präglas av frånvaro av rättssäkerhet.  

6.4 Slutsatser 

Wegerstad sammanfattar problematiken med samtycke enligt följande: 

                                                      
311 SOU 1988:7, s. 124. 
312 Se vidare prop. 1993/94:130, s. 37 ff.  
313 Prop. 1993/94:130, s. 43. 
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”Rättsordningen gällande frågor om samtycke är flexibel vilket betyder att den är 
kontextuell öppen men normativt sluten. Detta innebär att trots att omständig-
heter och normer utan rättsliga definitioner presenteras i argumentationen har rät-
ten en kapacitet att komma till en rättslig slutsats.”314  

Samtycke är ett teoretiskt och praktiskt sett komplicerat begrepp. Det är inte ett 
förutsebart juridiskt begrepp i den bemärkelsen att det skulle vara möjligt att dra 
säkra slutsatser om dess innebörd utan en praktisk situation. Personernas egen-
skaper och situation de befinner sig i påverkar hur samtycke förstås under olika 
omständigheter.  

Försvarlighetsbedömning är den självbestämmanderättsinskränkande kompo-
nenten i BrB 24 kap. 7 §.  Att samhället inte tolererar alla gärningar som sker med 
samtycke från den utsatte beror främst på lagstiftares etiska ställningstaganden. 
Rättsläget kring hur försvarlighetsbedömningen görs är oklart speciellt med hän-
syn till hur de olika beståndsdelarna vägs i förhållande till varandra.  

Däremot är den som agerar i enlighet med samtycke från den utsatte i princip 
mindre klandervärd. Detta följer av påföljdsbestämmelsen i brottsbalken. Det 
saknas relevant prejudikat i frågan om hur samtycke kan påverka svårhetsgraden 
av brottet, när det inte är fråga om dödshjälp. Sådant prejudikat skulle vara väl-
kommet med tanke på straffvärdets betydelse för gärningspersonen.   
 

Samtidigt som samtycke och andra ansvarsfrihetsgrunder kan lösa många juri-
diska problem finns det ett behov av en oskriven ansvarsfrihetsgrund. Samtycke 
och social adekvans samspelar med varandra inte minst genom att samtycke 
kan vara en relevant komponent i bedömning av om en gärning är socialt ade-
kvat. 

Sammanfattningsvis kan problematiken kring samtycke och social adekvans il-
lustreras med följande exempel. I den finska kulturen är det mycket vanligt att 
människor slår varandra med bastukvastar när de bastar. ”Gör det inte ont?”, 
frågar många. ”Jo”, skulle många finnar svara. ”Men det är uppfriskande och 
förbättrar blodcirkulationen. Dessutom gör man det endast med tillåtelse från 
den andra. Det är ju inte fråga om någon misshandel”.  
 

 

                                                      
314 Wegerstad, s. 251. 
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